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Klaus Iohannis ales 
preşedintele României

Klaus Iohannis a câştigat 
alegerile prezidenţiale, după 
ce a obţinut 54,5% din voturi, 
în timp ce contracandidatul 
său, Victor Ponta - 45,49%.

“Diaspora a fost un 
punct slab al PSD”

Preşedintele de onoare al 
PSD, Ion Iliescu, consideră 
că partidul nu a dat atenţia 
cuvenită relaţiilor cu românii 
care lucrează în străinătate.

Amnistia şi grațierea, 
respinse definitiv

După un an de amânări, par-
lamentarii au reuşit să pună 
punct unui subiect extrem de 
controversat: au respins legea 
amnistiei şi graţierii.

Puterea Votului
Tommy Tomescu*

La al doilea tur al alegerilor 
prezidenţiale am avut de ales 
între un candidat care ne-a 
călcat în picioare dreptul de a 
vota şi un candidat căruia nu 
îi pasă în mod real de diaspora.

Marea majoritate a ales răul 
cel mai mic şi o parte şi mai 
mare a fost dezamăgită pentru 
că a trebuit să aleagă dintre 
două rele şi nu neapărat pen-
tru calităţile pozitive ale can-
didatului.

La fel am fost puşi să alegem 
între două rele şi la alegerile 
prezidenţiale anterioare.

Partea pozitivă este că acum 
nu a mai trebuit să alegem doar 
între doi activişti marcanţi ai 
partidului comunist.

(continuă la pag. 12)

«Aş vrea ca justitia să fie 
justiţie, spitalul să fie spital, şi 
cine munceşte, sau cine vrea 
să muncească, să nu moară 
de foame. Atunci mă întorc în 
România, nu mă mai gândesc 
niciun minut măcar la Italia.»

Cozile din diaspora au schimbat istoria “Am votat 
cu gândul 
la plecarea 
acasă” 
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