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~n strad\ pentru
B\sescu

Rom=nii din ]ar\, dar
[i cei din str\in\tate au
ie[it `n strad\ pentru a-l
sus]ine pe B\sescu.

Dinamo spulber\
Rapidul

Forma]ia din {tefan
cel Mare a f\cut m\cel
[i `n Giule[ti, `nvingând
Rapid cu 4-1. 
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Sorin Cehan

Pe 19 aprilie, rom=nii din
Italia sunt chema]i la referen-
dumul cu privire la demiterea
pre[edintelui Traian B\sescu,
organizat dup\ suspendarea
acestuia de c\tre Parlamentul
Rom=niei.

Vor fi pu]ine sec]ii de votare
`n Italia, cel mult cinci, la care
ar trebui s\ voteze un milion de
rom=ni cu drept de vot. Refe-
rendumul este o nou\ [ans\
pentru rom=nii de aici, care pot
dovedi c\ sunt interesa]i de vot,
dincolo de specificul lui. Cozile
`n fa]a sec]iilor de votare sunt
un semnal mult mai bun dec=t
sec]iile goale. Pre[edintele
Camerei Deputa]ilor, Bogdan
Olteanu, ne declara, cu un
anume cinism: “Rom=nii din
Italia nu au reprezentan]i `n
Parlament pentru c\ nu voteaz\.
C=nd vor vota, vor avea”. 

Referendumul pentru
B\sescu este pentru rom=nii de
aici o ocazie de a-[i demonstra
interesul electoral, pentru a
obliga autorit\]ile de la
Bucure[ti s\ `mbun\t\]easc\
modul de vot `n str\in\tate. 

Vot `n Italia

~nscrierea la eviden]a popula]iei

Pe 19 aprilie, Parlamentul
Rom=niei a votat suspendarea
pre[edintelui Rom=niei din
func]ie, pentru `nc\lcarea
Constitu]iei. Mai multe organi-
za]ii rom=ne[ti din Italia sunt
contra demiterii lui B\sescu.
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Carmen
Feraru:
“Rom=nii
nu-[i [tiu
drepturile
pe care le
au aici”

Viorica
Z\rnescu,
asistent\
la Milano:
“R\m=n
definitiv
`n Italia” pag. 13

Codul fiscal va fi reformat
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Traian B\sescu,
suspendat de
Parlament!
Referendum
popular pentru
demitere pag. 25

Un pre[edinte 
[omer

2013: Salarii 
duble `n ]ar\ 

C=[tigul salarial net
se va dubla, ajung=nd la
1687 lei `n medie pe
lun\ (550 euro).
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