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Nelly
Vasiliu,
atelier de
croitorie
la Roma

Mirela
Catan\, 
"C'est 
de Mimì"
la Torino

Sorin Cehan 

~nc\ se mai vorbe[te despre
participarea rom=nilor la alegerile
locale din Italia. Ultimul co men -
tator, `n ordinea timpului, l-a f\cut
ambasadorul italian la Bu cure[ti,
Mario Cospito, care s-a declarat
“dezam\git” de slaba participare a
rom=nilor. Nu se `n]elege pe ce
baz\ rom=nii sunt lua]i separat
fa]\ de restul popula]iei. {i de ce
ar trebui s\-[i aleag\ musai
“reprezentantul lor” la prim\rie.
Mai spune Excelen]a Sa:
“Rom=nii sunt comunitatea cea
mai mare din Italia. La Torino, de
exemplu, dac\ doar c=teva sute de
rom=ni ar fi mers la vot ar fi putut
s\-[i aleag\ un reprezentant”.

Nu serios? Chiar a[a? Printre
zecile de candida]i rom=ni la ulti-
mele locale erau c=]iva pe care nu
i-a[ fi votat nici cu for]a. De c=nd
votul unui rom=n trebuie s\
mearg\ obligatoriu la un
cona]ional? 

(continu\ la pag. 13)

Votul etnic
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Trei
rom=ni
mor]i la
munc\
`ntr-o zi
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B\sescu vrea
Constitu]ie nou\

Proiectul propune Par -
la ment unicameral cu 300
de ale[i, pu teri mai mari
pentru [eful statului [i par-
lamentari f\r\ imunitate.

Iord\nescu [i Hagi, 
la Na]ional\

Pre[edintele FRF i-a
f\cut o ofert\ lui Gheorghe
Hagi de a prelua Na]ionala,
al\turi de fostul selec]ioner
Anghel Iordnescu.
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120 de rom=ni, 
sclavi `n str\in\tate

Peste 120 de rom=ni au
plecat peste hotare s\ lucre-
ze pe bani buni [i au ajuns
s\ fie batjocori]i de angaja-
torii str\ini.
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