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Conecteaz`-te 
la comunitate!
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Sorin Cehan 

Anul viitor vor fi alegeri la
Roma. Se alege primarul, consi-
liul general, primarii [i consilii-
le de municipiu. Sunt candida]i
[i partide care `[i fac iluzii `n
privin]a poten]ialului electoral
al rom=nilor. La sf=r[itul anului
trecut, la Roma erau reziden]i
oficial 80.000 de rom=ni. Cifr\
mai mic\ dec=t `n realitate, pen-
tru c\ sunt destui cei care nu au
timp sau nevoie s\ se `nscrie la
eviden]a popula]iei. Dar chiar
a[a, lu=nd de bune cifrele oficia-
le, totalul popula]iei rezidente la
Roma este de circa 2,8 milioane. 

Rom=nii reprezint\ circa
2,8% din popula]ia total\, dar
sunt municipii unde procentul
este mult mai mare. De exemplu
`n municipiul VIII, cei aproape
20.000 de rom=ni reziden]i
reprezint\ 8 la sut\ din
popula]ie. ~n municipiul XX,
reprezint\ 4,3 la sut\. 

(continu\ la pag. 3)

Badante
pasionat\
de poezie

Lupt\tor
`n ring 
[i `n via]\

Muncitori cu “partita Iva”

Biseric\ de 1,5 milioane € la Verona
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Noi nu
vot\m!

Date catastrofale de `nscriere pe liste-
le electorale la Roma: din 80.000 de
reziden]i rom=ni, s-au `nscris sub 1%.

Roma: numai 600 
de rom=ni `nscri[i
pe listele electorale

Deocamdat\ st\m ascun[i `n ziua alegerilor locale

Privind `napoi
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Aderarea la Schengen,
am=nat\ pentru 2015

Aderarea României la
spa]iul liberei circula]ii a fost
scoas\ din discu]iile UE.
Germania, Belgia [i Olanda
nu ne vor `n Schengen.

Na]ionala, cu dreptul
spre Mondiale

Primul meci, primele trei
puncte. Rom=nia a `nceput bi ne
campania de calificare la CM
2014 din Brazilia, c=[ti g=nd cu
2-0 pe terenul Estoniei.
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}\rile nordice atrag
tot mai mul]i rom=ni

}\rile scandinave figu-
reaz\ `n topul celor mai dori-
te ]\ri de c\tre muncitorii
rom=ni. Salariile mari consti-
tuie motivul principal.
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