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Basme electorale

Un singur
consilier

Sorin Cehan
Au trecut [i aceste alegeri. Iar
n-a fost s\ fie. ~n afar\ de Gogu
Raica, ales a doua oar\ consilier la
Alessandria, niciunul dintre cei
61 de candida]i rom=ni nu a reu[it
s\ ob]in\ un loc de consilier local.
Am a[teptat cu emo]ie rezultatul.
Semnele exterioare erau bune.
Peste 22.000 de rom=ni `nscri[i pe
listele de vot `n cele 1000 de localit\]i unde a avut loc scrutinul,
zeci de candida]i, vreme frumoas\
afar\, declara]ii entuziaste ale
candida]ilor.
“Am nevoie doar de 80 de
voturi”, spunea o doamn\, care a
ob]inut `n final 9 voturi. ~nc\ st\
bine. Au fost foarte mul]i care au
adus acas\ [i mai pu]in. 7, 4, 3, 2...
Un vot. Cei cu un vot m\car au
f\cut efortul s\ se voteze pe ei,
dup\ o campanie electoral\ `n
care se vede c\ n-au convins pe
nimeni altcineva.
(continu\ la pag. 4)

Gogu Raica, singurul rom=n ales de dou\ ori `n Italia

“Sunt primul consilier rom=n la al doilea
mandat. Le mul]umesc conationalilor mei
rom=ni [i prietenilor italieni care m-au sus]inut.
Sunt satisf\cut de rezultatele ob]inute, dar este
adev\rat, se putea [i mai bine.” La Alessandria
s-au `nscris pe listele de vot 912 cet\]eni rom=ni.
Raica spera s\ ob]in\ cel pu]in 500 de voturi. A
ob]inut oricum un rezultat foarte bun, 318 preferin]e, fiind al treilea de pe lista PdL (primul a
avut 367 de voturi, al doilea 339).

Tab\ra m=nc\torilor de [obolani
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Jefuit
de fiscul
italian
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15

“Mi-am
riscat via]a
s\ vin aici”
pag.
17

Guvernul Ponta,
`nvestit `n func]ie

Rom=nii, `n fa]a unui
nou val de scumpiri

Mircea Lucescu,
erou `n Ucraina

pag. 20
Cabinetul condus de
Victor Ponta a fost `nvestit
de Parlament. Noul guvern
a trecut cu 284 de voturi
“pentru” [i 92 “`mpotriv\”.

pag. 24
Cre[terea cu circa dou\
procente a tarifului benzinei
[i deprecierea monedei na]ionale vor majora pre]urile
cu peste 5% la alimente.

pag. 34
“Il Luce” a c=[tigat Cupa
Ucrainei. Pentru antrenorul rom=n este cel de-al 13-lea trofeu cucerit de c=nd a preluat
banca tehnic\ a {ahtiorului.
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