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ROMANIA

Marin
Sp`nu, 
un gigant
cu inim\
de copil

Liliana 
a f\cut
carier\
muzical\
`n Nord

B\t\lia pentru
diaspora

Conecteaz`-te 
la comunitate!
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“Vota]i,
dac\ vre]i
ajutor din
Rom=nia”
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Eugen Tomac dicteaz\ condi]iile sprijinirii diasporei 

Pute]i avea preten]ii de la statul rom=n doar
dac\ vota]i, este de p\rere [eful DRP, secretarul
de stat Eugen Tomac.

Nokia `nchide 
fabrica din Rom=nia

Conducerea produ c\ to -
rului finlandez a anun]at c\
`nchide fabrica de la Jucu,
jude]ul Cluj, [i c\ d\ afar\
peste 2.000 de oameni.

Mutu, evolu]ie 
slab\ la Cesena

Adrian Mutu este pus la
zid de presa din Italia dup\
presta]ia slab\ `n meciul
Cesena - Chievo, scor 0-0.
Rom=nul a ratat un penalty.
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UDMR nu vrea vot
prin coresponden]\

Liderii UDMR spun c\
Uniunea nu este de acord cu
acest sistem de vot [i c\, `n
aceste condi]ii, actul norma-
tiv nu va trece de Parlament.
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Sorin Cehan 

Mai este peste un an p=n\ la
alegerile din 2012, dar deja politi-
cienii rom=ni au `nceput b\t\lia
pentru diaspora. La Forumul
Rom=nilor de Pretutindeni de la
Bucure[ti, organizat de DRP, cel
mai important subiect pentru
organizatori a fost votul prin co-
responden]\. 

Ministrul de Externe, Teodor
Baconschi, sus]ine c\ a fost inun-
dat de emailuri de la rom=nii din
str\in\tate care doresc s\ voteze
prin coresponden]\. Pre[edinta
Camerei, Roberta Anastase, vede
`n acest sistem de vot o “repa ra -
]ie” moral\ pentru rom=nii din
str\ in\tate, ca [i cum votul ar
anula motivele pentru care au
emigrat milioane de rom=ni: s\ -
r\cie, [omaj, lips\ de perspective.
Eugen Tomac, [eful DRP a avut
curajul s-o spun\ pe [leau: (...)
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