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Cefele late
Irena Cara

Pe 14 mai a avut loc o întâl-
nire a comunităţii românilor 
cu Preşedintele României, 
Klaus Iohannis, şi soţia sa, Car-
men Iohannis,  veniţi pentru a 
vizita EXPO 2015. 

O întâlnire care a fost ţinută 
în secret, ca de obicei, cu liste 
întocmite pe sub mână, din 
care, de data asta, am făcut şi 
eu parte. Mai mult din ambiţie, 
pentru că voiam să văd dacă e 
adevărat că faci parte din co-
munitate, doar dacă faci parte 
din vreo asociaţie.  Auzisem 
de prea multe ori contestaţii, 
gen “de ce să îl implicăm pe 
cutare în proiectul ăsta? Nici 
măcar nu face parte din vreo 
asociaţie”.  Pe modelul P(ile) 
C(unostinte şi) R(elaţii), de care 
nu vrem deloc să ne dezbărăm. 

Ţin să precizez că nu am vo-
tat nici cu ăla, nici cu celălalt, 
(...) 

(continuă la pag. 4)

Alegeri în diaspora

Iohannis 
s-a ataşat 
de Italia

EXCLUSIV: Noua metodologie de alegere a membrilor Congresului Diasporei 
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O româncă pe listele Lega Nord 
pag. 11Tatiana Doina Francu, 33 de ani, candidată la Cologno Monzese

Preşedintele ales de diaspora îşi cunoaşte alegătorii

Primul conflict între 
Ponta şi Iohannis

Scandalul defrişărilor abu-
zive declanşează primul con-
flict între președintele Klaus 
Iohannis și prim-ministrul 
Victor Ponta.

Român răpit  
în Burkina Faso

Gruparea jihadistă Al-Mou-
ra-bitoune revendică într-o 
înregistrare audio răpirea şi 
susţine că vrea să negocieze 
cu statul român.

Basarabenii cer  
unirea cu România

25.000 de oameni au cerut la 
Chişinău unirea cu România. 
Moldovenii cred că aceasta este 
unica soluție la problemele cu 
care se confruntă ţara lor.
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«Veniţi să investiţi în România»
pag. 10Apelul ministrului diasporei, Angel Tîlvăr, către românii din Italia

Întâlnire cu românii la Milano

Două vizite în două săptămâni


