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Moțiunea  
de vacanță
Sorin Cehan

Hai, încă puțin, că-i gata. La 
sfârșitul lunii iunie parlamen-
tarii intră în vacanță, ne mai 
căutăm de treabă până atunci, 
și trece ușor. 

Nu văd alt sens în anunțul 
făcut de liberali cu privire la 
moțiunea de cenzură la adresa 
guvernului, pe tema votului 
prin corespondență, pe care o 
vor depune pe 5 iunie. 

Încă nu știu dacă vor avea 
semnăturile necesare pen-
tru depunere. Moţiunea de 
cenzură poate fi iniţiată 
de cel puţin o pătrime din 
numărul total al deputaţilor 
şi senatorilor.  Iar dacă vor 
avea semnăturile necesare, 
este aproape clar că nu va 
trece. UDMR-ul s-a distanțat, 
comentând că tema este 
nepotrivită pentru o moțiune. 

(continuă la pag. 4)

94 de miliarde

Scoatem 
Italia din 
criză

6,5% - procentul din PIB-ul italian produs de firmele conduse de străini 
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«Părinții meu au plecat la muncă...»
pag. 14Povestea emoționantă a unui fetițe cu părinții plecați în străinătate

Străinii conduc 9% din totalul firmelor din Italia

Băsescu, îngropat  
în dosare penale

Unul după altul, dosarele 
penale care îl au protagonist 
pe fostul preşedinte Traian 
Băsescu sunt redeschise la 
cererea Parchetului General.

Fiecare român  
este dator cu 3.300€

Datoria publică a României 
tot creşte. Doar în ultimii doi 
ani, statul s-a împrumutat 
în numele fiecărui român cu 
peste 600 €.

Străinii se tratează  
în România

În 2014, peste 8.000 de ita-
lieni, francezi şi spanioli au 
apelat la serviciile medicilor 
români. Preţurile sunt mult 
mai mici în țara noastră.
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«Sunt mândră de rolul meu din film»
pag. 13Cannes, rol îndrăzneț pentru cea mai cunoscută româncă din Italia

Numărul de firme italiene scade

Numărul de firme străine crește


