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Sorin Cehan 

Pentru alegerile preziden]iale
din noiembrie, Ministerul rom=n
de Externe va organiza 55 de
sec]ii de vot `n Italia. Senatorul
PSD Titus Corl\]ean a acuzat
PDL c\ m\re[te num\rul sec]iilor
pentru a frauda alegerile [i c\
vrea s\-[i pun\ oameni fideli la
conducerea noilor sec]ii. PDL a
replicat c\ prin m\rirea num\rului
de sec]ii, mai mul]i rom=ni vor
putea vota, acuz=nd PSD-ul c\
vrea s\ `ngr\deasc\ votul din
diaspor\.

~nfiin]area mai multor sec]ii de
vot este, f\r\ `ndoial\, un lucru
bun. Dar care e miza `n diaspor\?

Statisticile ne spun c\ de
fiecare dat\ c=nd num\rul de
sec]ii de vot a fost m\rit, num\rul
aleg\torilor a sc\zut. La ultimele
alegeri, `n 16 sec]ii au votat 2000
de oameni. La o m=nu]\ de
voturi, manipularea sau fraudarea
chiar nu mai conteaz\.

La 11 ani,
Emanuela
dubleaz\
filme `n
italian\
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Deputa]ii [i senatorii au aprobat
mo]iunea de cenzur\ "11 `mpotriva
Rom=niei", iar Guvernul Boc II a fost
demis. Urmeaz\ ca pre[edintele
B\sescu s\ numeasc\ un nou premier.
Liberalii l-au propus pe primarul
Sibiului, Klaus Johannis.

Guvernul
Emil Boc
a c\zut pag.
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Frauda mic\

Medicii fug de
spitalele din ]ar\ 

Un medic emigrant
poate ajunge s\ c=[tige
`ntr-un spital din Europa
de Vest p=n\ la un milion
de dolari pe an.

Na]ionala, umilit\
`n Serbia

Tricolorii au fost
surclasa]i la Belgrad, scor
0-5. Plavii merg la Cupa
Mondial\, iar noi mai
st\m `nc\ o dat\ pe tu[\.
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Criza scumpe[te
alimentele      

~n România, produsele
se scumpesc [i pe timp de
criz\. ~n primele nou\ luni
ale anului, costurile vie]ii
au crescut cu peste 5%. 
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