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număr verde de pe telefon fix
tasta 2 din menù

număr cu tarifare urbană
de pe telefon mobil Serviciul Linea Amica este complet gratuit.

Linea Amica Immigrazione 
răspunde…

întrebări?

www.lineaamica.gov.it
  formular online
“Întreb un expert”

lineaamicapa

Ponta şi Iohannis,  
în marea finală

Finala prezidenţială din 
16 noiembrie se va juca între 
candidatul  PSD-UNPR-PC, 
Victor  Ponta, şi candidatul 
ACL, Klaus Iohannis.

“Tăriceanu va fi  
premierul meu”

Victor Ponta a anunţat 
că, dacă va câştiga alegerile 
prezidenţiale, îl va desemna 
premier pe Călin Popescu 
Tăriceanu.

Diaconescu îşi scoate 
voturile la concurs

Deşi a ieşit pe locul şase 
la alegerile din 2 noiembrie, 
Diaconescu susţine: “Eu şi 
alegătorii mei vom hotărî nu-
mele noului preşedinte”.

Coadă la 
democraţie
Sorin Cehan

Ar trebui să fim fericiţi, 
pentru vitalitatea pe care o 
demonstrăm. Pe când naţiunile 
occidentale se confruntă cu ab-
senteism la alegeri, noi votăm 
din ce în ce mai mulţi. Ne 
aşezăm la cozi şi aşteptăm ore 
întregi pentru a ne exprima. 

Noi, cei din diaspora, cel 
puţin. În urmă cu cinci ani, 
în turul 1 la prezidenţiale s-au 
prezentat 94.000, acum s-au 
prezentat 161.000. Aproape 
dublu. Şi nu au mai încăput. 
Scandal, geamuri sparte, 
strigăte de “Hoţii! Hoţii!”, poliţii 
- franceză, engleză, italiană, 
germană...      (continuă la pag. 6)

Peste 161.000 de alegători 
au reuşit să voteze în diaspo-
ra la primul tur al alegerilor 
prezidenţiale. În Italia au vo-
tat cei mai mulţi, 35.500.Cozi 
infernale şi proteste la multe 
secţii din străinătate. 

Secţiile de votare, luate cu asalt în străinătate

Record 
de voturi 
în Italia

AŞTEPT, DECI VOTEZ
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Alegătorii: «Vrem acasă!»


