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Un cec `n alb
Sorin Cehan

Rom=nii care au votat `n
str\in\tate pe 30 decembrie, a[a
pu]ini c=]i s-au prezentat, au dat
practic un cec `n alb parla-
mentarilor care-i vor reprezenta
`n Parlament. La Bucure[ti se
dezbate intens dac\ s\ fie un
guvern de st=nga sau de dreapta,
dac\ politicile de st=nga sau
dreapta ar fi mai potrivite pentru
perioada de criz\ care urmeaz\ [i
se fac [i se desfac la televizor
alian]e pentru guvernare. 

Situa]ia din str\in\tate e
diferit\. St=nga sau dreapta nu
are nicio leg\tur\ cu problemele
rom=nilor pleca]i. Aducerea
consulatelor la o func]ionare
decent\, protejarea drepturilor [i
a imaginii rom=nilor, construirea
de biserici [i centre culturale,
`nfiin]area de biblioteci [i
sprijinirea asocia]iilor, st=nga
sau dreapta? N-are leg\tur\.

Este important c\ acum ro-
m=nii au reprezentan]i politici la
Bucure[ti, dar felul cum se vor
comporta ace[ti reprezentan]i
este [i mai important.

Ramona
B\descu,
contestat\
de rom=ni
la Roma

Ghid pentru cump\rarea unei case

166.105.612
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Afl  totul despre 
drepturile tale

de luni pân  vineri, 

de la 10.00 la 19.00

costul convorbirii 1,57 € pe minut iva inclus
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Lucia
Timi[,
laureat\
cu not\
maxim\

Doar
24.000 de
voturi `n
diaspor\

Pentru alegerile din 30 noiembrie,
Ministerul de Externe a distribuit la
cele 221 de sec]ii de votare din
str\in\tate 620.000 de buletine de vot
pentru Senat [i tot at=tea pentru
Camera Deputa]ilor. La vot `ns\ s-au
prezentat foarte pu]ini rom=ni, iar
dintre ace[tia, mul]i n-au putut vota,
din cauza lipsei documentelor.
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Alegeri cu 
doi c=[tig\tori 

La alegerile parlamen-
tare, Alian]a PSD^PC a
luat cele mai multe voturi,
dar PD-L a ob]inut num\rul
cel mai mare de mandate.

Dinamo, campioan\
de toamn\

Echipa din {tefan cel
Mare este liderul Ligii I la
sf=r[itul turului, iar riva-
lele Steaua [i Rapid sunt
`n afara podiumului.

pag. 27 pag. 39

30.000 de rom=ni
revin acas\

Aproape 30.000 de
muncitori rom=ni s-ar putea
`ntoarce `n ]ar\ din Spania
[i Italia p=n\ `n luna martie
a anului 2009.
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