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ROMANIA

Votul automat

www.gazetaromaneasca.com

Sorin Cehan 

Mi[carea Europei per l’Italia,
condus\ de Marian Mocanu, a
reu[it s\ conving\ mai multe par-
tide parlamentare, de la Futuro e
Libertà [i Popolo della Libertà
p=n\ la Italia dei Valori [i Lega
Nord, s\ sus]in\ modificarea
legii care oblig\ cet\]enii comu-
nitari s\ se `nscrie pe listele elec-
torale pentru a putea vota. 

Schimbarea presupune
`nscrierea automat\ a rom=nilor,
polonezilor [i celorlal]i comuni-
tari pe aceste liste, la fel cum se
`nt=mpl\ cu cet\]enii italieni. 

Ar merge mai mul]i rom=ni la
vot, daca primesc direct acas\
cartea de aleg\tor? Grea `ntreba-
re. Dac\ s-ar putea schimba prin
lege [i mentalitatea privind
votul, ar fi `ntr-adev\r un pas
`nainte. Acum, din p\cate, votul
rom=nesc are la baz\ conceptul
“Do ut des”. ~]i dau dac\-mi dai
ceva. 

(continu\ la pag. 7)
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“Rom=nia noastr\”

Personajul “Katinka” recidiveaz\
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~nscri[i
din oficiu
pe listele
electorale

Proiectul de `nscriere automat\ a comu-
nitarilor pe listele de vot, propus de
Marian Mocanu, a ajuns `n Parlament.

Diaspora trimite 
din nou bani acas\

Transferurile de bani c\tre
Rom=nia au consemnat cel
mai bun `nceput de an din
is to rie. “Stranierii” au trimis
665 milioane €, `ntr-o lun\.

Adrian Mutu, 
dorit de Be[ikta[

Atacantul rom=n ar putea
p\r\si Italia la var\, odat\
cu retrogradarea actualei
sale echipe, AC Cesena,
pentru a ajunge `n Turcia.
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Leul cel mai slab: 4,4
lei pentru un euro

Moneda na]ional\ a atins
un nou minim istoric în ra -
port cu euro. Este cel mai
slab curs afi[at de Banca Na -
]io nal\ din toate timpurile.
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