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Plicul cu surprize 
Sorin Cehan

PNL a anunţat că a finali-
zat proiectul de lege pentru 
votul prin corespondență şi 
l-a aprobat în cadrul partidu-
lui, fiind depus la Parlament. 
Acest proiect se aplică pentru 
alegerile prezidenţiale, parla-
mentare, europene şi pentru 
referendumurile naţionale. 
Alina Gorghiu, copreşedinta 
PNL, a anunţat că proiectul 
prevede dublarea numărului 
de parlamentari de diaspora.

Gazeta Românească a in-
trat în posesia proiectului şi 
vă prezintă în exclusivitate 
cele mai importante prevederi 
ale proiectului prin care PNL 
consideră că toţi românii din 
diaspora vor putea vota. 

“Prin vot prin corespondenţă 
se înţelege exercitarea dreptu-
lui de vot prin expedierea docu-
mentelor ce cuprind opţiunea 
de vot prin intermediul (...)” 

(continuă la pag. 3)

EXCLUSIV
Traseul votului în natura

Despre amanţi şi oameni singuri

Planurile 
PNL pentru 
votul poştal

pag. 14

Vom fi la mâna poştaşilor din 
întreaga lume, de ei depinde dacă 
vom reuşi să ne exprimăm votul

Corina Ozon, autoarea besteller-ului “Zilele amanţilor” se destăinuie

pag. 3-4

Adio, Italia! Plec acasă şi candidez!
pag. 7Un român din Perugia se întoarce în ţară și candidează la primărie

Klaus Iohannis, 100 
de zile la Cotroceni

Preşedintele României şi-a 
prezentat bilanțul primelor 
100 de zile de mandat. Româ-
nii îi cer mai puţine vorbe şi 
mai multe fapte.

Localităţi pustiite cu 
oameni îmbătrâniţi

În multe sate din România, 
rata de îmbătrânire este foarte 
mare, majoritatea oamenilor 
sunt trecuţi de 60 de ani şi mai 
aşteaptă doar pensia.

Val de sinucideri  
în România

Zeci de oameni din toată 
ţara şi-au pus capăt zilelor 
în ultima perioadă. Psihiatrii 
spun că aceasta este cea mai 
periculoasă perioadă din an.
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Plicurile trebuie să ajungă cu 24 de ore înainte de alegeri!


