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Sorin Cehan  

Rom=nii chema]i la urne pe
22 noiembrie `n str\in\tate au
completat, `nainte de a vota, o
declara]ie pe propria r\spundere,
dou\, dac\ au votat [i la referen-
dum, ceea ce `ngreunat sim]itor
procesul de votare, dar a [i pro-
dus sute de mii de foi de h=rtie
inutile. Dup\ ce completai
numele, prenumele, codul nume-
ric personal, adresa, citeai ame-
nin]area cu pu[c\ria: “cunoscând
prevederile ... potrivit c\rora
fapta persoanei care voteaz\ de
dou\ sau mai multe ori se pede-
pse[te cu închisoare de la 6 luni
la 3 ani sau cu amend\ ..., declar
pe propria rãspundere, sub
sanc]iunea art. 292 din Codul
penal, c\ ast\zi nu am mai votat
[i nu voi mai vota la alt\ sec]ie
de votare pentru alegerea
Pre[edintelui României.”

La sf=r[it, data [i semn\tura. 
(continu\ la pag. 20)
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Duminic\, 22 noiembrie, la cele 55
de sec]ii de votare din Italia s-au
prezentat la vot aproape 25.000 de
rom=ni, un num\r record de voturi [i
fa]\ de scrutinurile precedente organi-
zate `n Italia, [i fa]\ de celelalte ]\ri
unde se afl\ mul]i rom=ni. 

Record
de voturi
`n Italia
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Declara]ie inutil\

B\sescu [i Geoan\,
`n turul II 

Alegerile preziden]iale
[i-au stabilit finali[tii pen-
tru scrutinul decisiv din 6
decembrie: Traian B\sescu
[i Mircea Geoan\.

FC Vaslui, liderul
surpriz\ al Ligii I

Echipa condus\ de
L\c\tu[ este reve la]ia cam-
pionatului, ocu p=nd primul
loc dup\ o serie de meciuri
f\r\ `nfr=ngere.
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Acord politic 
PSD-PNL

Dac\ Mircea Geoan\
c=[tig\ preziden]ialele cu
sprijin PNL, primarul
Sibiului, Klaus Johannis,
va fi desemnat premier. 
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Imagine de la votul de la Milano
Foto: Georgiana Baciu 
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