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Restric]ii p=n\ la 
1 ianuarie 2014

Imigra]ia net\ din Marea
Britanie a atins anul trecut un nou
record, de 252.000 de persoane,
potrivit datelor de la Oficiul
Na]ional de Statistic\ publicate pe
24 noiembrie.

Acuza]iile f\cute recent de
Daily Mail [i Daily Express, care
citau un poli]ist ce b\nuia c\ `n
spatele unor furturi de metale din
Marea Britanie s-ar afla grupuri
de rom=ni, s-au dovedit inventate.
Ho]ii erau, de fapt, polonezi.

Furt de cupru, acuze inventateCet\]eni semicomunitari

Restric]iile de
munc\ `n Marea
Britanie pentru
cet\]enii rom=ni [i
bulgari se extind
p=n\ la sf=r[itul
anului 2013, a
anun]at, pe 23
noiembrie, mi -
nistrul Imigra]iei,
Damian Green.
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Sorin Cehan

Marea Britanie a anun]at c\
men]ine restric]iile pentru rom=ni
pe pia]a muncii p=n\ la sf=r[itul
lui 2013. ~n continuare, la 5 ani
de la aderarea Rom=niei la UE,
10 ]\ri men]in restric]ii pentru
rom=ni. Spania a f\cut chiar un
pas `napoi, introduc=nd restric]ii
anul acesta, dup\ patru ani `n care
angajarea rom=nilor a fost liber\.

Despre spa]iul Schengen, ve[ti
la fel de proaste. Corup]ia din
Rom=nia ne ]ine departe de ade -
rare, fiind obliga]i `n continuare
s\ prezent\m actele la control la
unguri, c=nd ie[im c\tre Europa.

Din punct de vedere al drep-
turilor rom=nilor `n Europa, nu
ne putem numi cet\]eni europeni.
Suntem obliga]i s\ cerem per-
mise de munc\, aproape la fel ca
extracomunitarii. Aproape la fel,
av=nd `n vedere c\ totu[i nu mai
avem nevoie de vize pentru
intrare. Dar de vize am sc\pat `n
2002, cu mult `nainte de aderare.
{i atunci? Cu ce s-a schimbat
via]a emigrantului rom=n?

Avem un statut de semi-comu-
nitari nu numai birocratic.
Imaginea noastr\ `n Europa este
destul de proast\, uneori catastro-
fal\.

(continu\ la pag. 21)

Imigra]ie net\ record:
252.000 `n anul 2010

ACTUALITATE

Geoan\, exclus 
din PSD [i de la
[efia Senatului
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Amenin]\ri f\r\ precedent ale
pre[edintelui rus, Dmitri Medve -
dev. Sup\rat c\ americanii `[i
instaleaz\ scutul antirachet\ `n
diferite ]\ri europene, pre[edin-
tele rus a declarat c\-[i va dota
armata cu armele necesare pentru
a-l distruge. Astfel, state membre
UE, precum Polonia, Rom=nia [i
Spania sau membre NATO, pre-
cum Turcia, vor deveni ]intele
Rusiei dac\ americanii nu se
a[eaz\ la masa negocierilor.
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Corup]ia ne ]ine
departe de spa]iul
liberei circula]ii

Scutul antirachet\
din Rom=nia
provoac\ Rusia
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