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număr verde de pe telefon fix
tasta 2 din menù

număr cu tarifare urbană
de pe telefon mobil Serviciul Linea Amica este complet gratuit.

Linea Amica Immigrazione 
răspunde…

întrebări?

www.lineaamica.gov.it
  formular online
“Întreb un expert”

lineaamicapa

Adversari în primul 
tur, aliați în finală

Victor Ponta are susţinerea 
lui Tăriceanu, Meleşcanu, Va-
dim şi Diaconescu în turul II. 
Voturile lui Macovei şi Udrea 
merg către Iohannis.

Românii îşi aleg 
preşedintele

La 25 de ani de la Revoluţie, 
românii sunt chemaţi să 
îşi aleagă preşedintele pen-
tru a şaptea oară în istoria 
postdecembristă.

Ponta: “România  
nu are gaze de şist”

În plină campanie electora-
lă, Ponta a readus în atenția 
opiniei publice o temă fier-
binte, cea a gazelor de şist: „Se 
pare că nu avem gaze de şist”.

Numele adevărat
Sorin Cehan

De ce nu folosim numele 
adevărate pentru multe din 
întâmplările din aceste zile, 
înainte de turul doi? Când se 
vorbeşte despre “proteste în 
sprijinul votului diasporei”, de 
ce nu le numim “mitinguri elec-
torale”, ceea ce şi sunt de fapt? 
Cine crede că românii au ieşit în 
stradă pentru dreptul de vot al 
diasporei? Protestele “spontane” 
din faţa ambasadelor şi a Minis-
terului de Externe? 

Nu înţeleg de ce ACL şi Iohan-
nis nu îşi asumă aceste proteste 
pe care le încurajează, susţin, 
încurajează. De ce să fim prostiţi 
cu “indignarea populară” că di-
aspora nu are unde vota?

(continuă la pag. 12)

După ce secţia de votare s-a 
închis, afară au rămas oameni 
nemulţumiţi că nu au putut 
vota şi care deveneau violenţi. 
Preşedintele comisiei i-a scos 
pe membri din cameră şi a 
stins lumina. 20 de minute, 
urnele de vot au rămas nesu-
pravegheate.  Dezvăluirile ob-
servatorului Alin Mateiciuc.

Dezvăluirile unui observator independent de la Torino

Atac la 
secţia 119
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Ana Caterina Morariu, un nou film
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