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CALL YOUR COUNTRY
TE SIMŢI ACASĂ ÎN TOATĂ 

LUMEA.

Mai aproape.

Mihaela 
Chioariu,
“badante”
pasionat\
de poezie
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Revelion de criz\
pentru rom=ni

Bugetele de austeritate
nu au mai permis fastul
petrecerilor de alt\dat\.
Totu[i rom=nii nu au uitat
s\ se distreze de Anul Nou.

2010, an de co[mar
pentru Mutu

Atacantul Fiorentinei a
fost implicat `n mai multe
scandaluri, fiind depistat
pozitiv cu sibutramin\ pen-
tru a doua oar\ `n carier\.
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Nu suntem dori]i 
`n Schengen

Mini[trii de Interne ai
Fran]ei [i Germaniei au
cerut Comisiei Europene
am=narea ader\rii Rom=niei
la spa]iul Schengen.

Sorin Cehan 

Ministerul de Externe a prez -
entat, pentru dezbatere public\, un
proiect de lege privind votul prin
coresponden]\ `n str\in\tate. Gru -
pul de lucru care a redactat pro-
i e c tul, format din juri[ti, a consul-
tat [i legisla]ia din Italia. Dac\ ar
fi consultat [i agen]iile de [tiri,
grupul de lucru ar fi aflat c\ votul
diasporei italiene prin co respon -
de n]\ a fost marcat de fraude [i in -
filtr\ri mafiote. “Votul prin cores -
pon de n]\ e un scandal”, dec lara
anul trecut pre[edintele Sena tu lui,
Renato Schifani, potrivit c\ruia
legea permite activit\]i ilicite,
cum ar fi cump\rarea votului.  Un
senator din Popolo della Liberta,
Nicola Di Girolamo, ales `n str\ -
in\tate, a fost arestat pe ba za unui
mandat emis de Direc]ia Antima -
fia. Potri vit actului de acuzare,
‘ndra ngh eta a ajuns `n posesia
mu ltor buletine electorale cu care
a fost ales Di Girolamo `n Germ -
ania.               (continu\ la pag. 13)

Lec]ia italian\
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Votul 
la plic

Ministerul de Externe vrea s\
revolu]ioneze sistemul de vot
pentru rom=nii din str\in\tate.
Este a[teptat\ opinia diasporei.

Proiect pentru
votul diasporei
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