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Am fost anun]a]i:
restric]iile continu\

Liviu Iordache, 36 de ani,
practic\ artele mar]iale de peste
20 de ani [i Aikido de 15 ani. De
anul trecut se afl\ la Londra [i
dup\ ce a antrenat la diferite [coli,
acum are propria sa sal\.

Lordul Robert Winston, care a declarat recent c\ asistentele din
Rom=nia pun `n pericol via]a pacien]ilor englezi, prime[te `nc\ o
replic\. Reprezentan]ii unui spital din NHS care a recrutat asistente
direct din Rom=nia au spus c\ rom=ncele sunt foarte bine preg\tite.

NHS: Asistentele din
Rom=nia sunt excelente

Restric]ii p=n\ `n 2014

Pe 16 septembrie, reprezentan]ii mai
multor asocia]ii rom=ne[ti din Marea
Britanie s-au `nt=lnit, la Ambasada
Rom=niei, cu [eful Comitetului
Consultativ pentru Migra]ie (MAC), care
urmeaz\ s\ recomande p\strarea
restric]iilor pentru rom=ni pe pia]a
muncii din Marea Britanie. Rom=nii
prezen]i au ascultat argumentele prezen-
tate de Prof. David Metcalf, [eful MAC.
Metcalf a spus c\ efectele prezen]ei for]ei
de munc\ provenite din Rom=nia sunt
vizibile asupra salariilor, [omajului [i con-
cedierilor `n r=ndul lucr\torilor britanici. 

MAC este un organism de exper]i inde-
penden]i cu rol consultativ `n stabilirea
politicii de imigra]ie a Marii Britanii. La
sf=r[itul lunii octombrie 2011, Comitetul
Consultativ pentru Migra]ie va prezenta
Guvernului britanic un aviz consultativ
care va contribui la formularea deciziei
cu privire la condi]iile de acces pentru
lucr\torii rom=ni [i bulgari pe pia]a
muncii din Marea Britanie. Decizia este
`ns\ ca [i luat\. pag. 3
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Sorin Cehan

Este l\udabil\ ini]iativa Comi -
tetului Consultativ pentru Migra -
]ie (Migration Advisory Commi -
ttee - MAC) de a `ncerca s\
ob]in\ [i punctul de vedere al
comunit\]ii rom=ne[ti, `n ches ti -
unea restric]iilor pe pia]a muncii,
pentru recomandarea pe care va
trebuie s-o fac\ guvernului `n
octombrie. 

La `nt=lnirea cu reprezentan]ii
asocia]iilor, organizat\ la Amba -
sad\, a venit `nsu[i [eful acestui
Comitet, respectatul profesor Da -
vid Metcalf, care a spus c\

prezen]a noastr\ `n UK are efecte
vizibile asupra salariilor, [omaju-
lui [i concedierilor `n r=ndul
lucr\torilor britanici. David Met -
calf a mai spus c\ organismul pe
care `l conduce are rol consulta-
tiv, nu decizional. Cu toate aces-
tea, avizul MAC este important,
fiind o justificare a unei mai mult
ca sigure decizii de continuare a
restric]iilor pentru rom=ni. Pe c=t
de l\udabil\ este ini]iativa MAC,
pe at=t este de inutil\. Marea
Britanie are milioane de [omeri
care primesc ajutoare de sute de
milioane de lire (...) 

(continu\ la pag. 10)

Aikido la Londra, cu
Sensei Liviu Iordache

ACTUALITATE

Mai ader\m?
Spa]iul Schengen,
tot mai departe
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Dorul de p\rin]ii pleca]i la
munc\ peste hotare na[te drame.
O feti]\ de 11 ani din Arad a mu -
rit, dup\ ce s-a înfometat, su p\ rat\
c\ mama sa a p\r\sit-o [i a plecat
s\ lucreze în str\in\tate. Aproxi -
mativ 350.000 de copii din Rom= -
nia tr\iesc f\r\ unul sau ambii
p\rin]i care au ales s\ emigreze.
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Pre[edintele Traian B\sescu
`[i declar\ din nou antipatia fa]\
de familia regal\. {eful statului a
spus c\ nu are nici un motiv s\
participe la [edin]a solemn\ a
Parlamentului din 25 octombrie,
c=nd regele Mihai a fost invitat
s\ se adre seze plenului reunit al
celor dou\ Camere cu ocazia
`mpli nirii v=rstei de 90 de ani. 
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}\rile membre ale Uniunii
Europene nu au reu[it s\ ajung\ la
un acord `n privin]a extinderii
spa]iului Schengen cu Rom=nia [i
Bulgaria, iar pre[edin]ia polonez\
a UE nu a supus la vot decizia,
pentru a evita un rezultat negativ.
Olanda [i Finlanda se opun vehe-
ment ader\rii ]\rii noastre la
spa]iul liberei circula]ii.

A murit de dorul
mamei plecate 
`n str\in\tate

Regele, `n Parlament

B\sescu atac\ din
nou Casa Regal\


