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Andi R\diu 

Mul]i dintre rom=nii care
locuiesc `n afara ]\rii a[teapt\
nominaliz\rile candidaturilor pen-
tru posturile de parlamentar ̀ n cir-
cumscrip]iile diasporei. Legea
electoral\ nu a fost modificat\,
deci, teoretic, vom avea din nou 2
senatori [i 4 deputa]i. Teoretic,
pentru c\ e posibil ca la redistri-
buire sa mai apar\ un post sau
dou\ de deputat.

Senza]ia mea e c\ se `ncearc\
prelungirea c=t mai mult a
anun]\rii candida]ilor pentru dia-
spora ai partidelor a[a-zise “mari”
din Rom=nia, pentru a se evita
aducerea `n discu]iile publice sau
`n massmedia a problemelor cu
care ne confrunt\m noi, cei care
tr\im `n afara ]\rii. 

Se evit\, de asta sunt sigur,
pen tru c\ `n patru ani de c=nd
exis t\ parlamentari pentru Dias -
po  ra [i dou\ Comisii (...)

(continu\ la pag. 18)

Sfaturile
pictorului
Mic\lu[

Badante
otr\vit\
`n Sicilia

Cursuri inutile de rom=n\

Lorenzo Prundeanu candideaz\
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Autor de
dezastru
feroviar

Trecere neregulamentar\ peste
calea ferat\, un [ofer rom=n
incon[tient a produs o tragedie

Tirul a fost lovit de un tren Eurostar de mare vitez\

Nimic nou 
`n diaspora

Privatizarea Oltchim,
circ marca OTV

Dan Diaconescu a c=[tigat
licita]ia pentru preluarea com-
binatului, dar nu a sem nat con-
tractul. Premierul Pon ta spune
c\ patronul OTV nu are bani.

Steaua, pe primul loc
`n campionat

Dup\ nou\ etape disputate
`n primul e[alon al fotbalului
rom=nesc, “ro[-alba[trii” sunt
lideri, fiind urma]i de echipele
Pandurii T=rgu Jiu [i Astra.

pag. 20-21 pag. 31

Preo]ii, scuti]i de
impozitul pe salariu

Preo]ii ar putea fi scuti]i
de la plata impozitului pe
venit de 16%. Propunerea
legislativ\ îi apar]ine unui
deputat social-democrat.
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