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Filmul rom=nesc,
triumf la Cannes

“4 luni, 3 s\pt\m=ni
[i 2 zile”, `n regia lui
Cristian Mungiu a pri-
mit trofeul Palme d’Or.

Rapid a c=[tigat
Cupa Rom=niei

Prin c=[tigarea Cu-
pei, Rapid a ob]inut `n
ultima clip\ trenul spre
competi]iile europene.
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Sorin Cehan

Pe 27 [i 28 mai, peste 10
milioane de italieni au fost
chema]i la urne pentru ale-
gerea primarilor [i consili-
ilor locale `n 830 de loca-
lit\]i [i pre[edin]ii [i consili-
ile din 7 provincii. Tot pe 27
[i 28 mai ar fi putut vota [i
cele c=teva sute de mii de
rom=ni reziden]i `n Italia,
`ntruc=t cet\]enii comunitari
au drept de vot la alegerile
locale din locul de reziden]\,
indiferent de cet\]enie.

Pentru a vota, rom=nii ar
fi trebuit s\ se `nscrie pe lis-
tele electorale suplimentare,
la prim\riile din zona de
reziden]\. Un efort pe care l-
au f\cut abia 5.122 rom=ni,
conform datelor ministerului
de Interne. ~n total, pe listele
suplimentare s-au `nscris
9.710 comunitari. Un pro-
cent bun, de peste 50%,
reprezentat de rom=ni, dar
mic `n valoare absolut\, a[a
c\ votul lor este pu]in proba-
bil s\ fi influen]at rezul-
tatele.

(continu\ la pag. 3)

Debut electoral

Haos total la eviden]a popula]iei

“Rom=nii din Ladispoli au
fost `mpiedica]i s\ voteze”, “La
Latina, sute de rom=ni au a[tep-
tat `n zadar certificatele elec-
torale”. Sunt dou\ din acuza]iile
lansate de Partidul Rom=nilor
din Italia, care a anun]at c\ eva-
lueaz\ posibilitatea de a cere
anularea alegerilor.
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Strivit de 700 kg de panouri
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Partidul
Rom=nilor:
“Vom cere
anularea
alegerilor”

Rom=nii nu s-au
`nghesuit la vot

Guvernul vrea s\
stopeze migra]ia 

T\riceanu crede c\
rom=nii ar trebui s\ se
`ntoarc\ în ]ar\ pe sala-
rii de 300 de euro.
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D\nu] Mi-
lea, 38 ani,
`mpu[cat
de colegi `n
Sardegna:
muncea
prea mult

Festivalul
Anagnina,
interzis:
“Rasism”,
denun]\
asocia]ia
Roma-nia
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