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Preşedintele Italiei: Nu vom introduce restricţii pentru 
români

Guvernul italian nu are programată adoptarea de măsuri restrictive pentru 
muncitorii români, a declarat preşedintele Italiei, Giorgio Napolitano, aflat în 
vizită de stat la Bucureşti.

"O economie care nu creşte suficient oferă mai 
puţine locuri de muncă, inclusiv pentru imigranţi şi 
aceasta este o chestiune pe care toţi, cu 
siguranţă, o înţeleg", a avertizat Napolitano, citat 
de Agerpres. "Dar, nu avem programată 
adoptarea de măsuri restrictive faţă de muncitorii 
români, în niciun fel şi astăzi avem încă în 
vigoare, în ceea ce se discută despre felul în care 
trebuie revăzut un sistem de cotă pentru imigrare, 
pentru intrarea străinilor în ţara noastră. Adică, se 
stabileşte, pe baza unui program, un anumit 
număr de emigranţi cărora li se permite intrarea legală în ţara noastră din partea acelor 
anumite ţări, cum ar fi Maroc, România, Albania. Şi acest lucru va continua să fie metoda 
prin care se reglează acest flux de imigranţi către Italia, dar nu există modalitatea, în 
niciun fel, să intervenim faţă de o anumită ţară de unde provin lucrătorii în Italia stabilind 
anumite restricţii pentru aceştia", a spus Napolitano la finalul întâlnirii pe care a avut-o cu 
Traian Băsescu, la Palatul Cotroceni.  

"Aşadar, nu există, repet, nimic care să poată 
să semene nici măcar cu o ipoteză a unor 
măsuri de restricţii faţă de lucrătorii români 
care deja activează legal în Italia şi care deja 
speră să intre în Italia pe baza cotelor 
respective care vor fi posibil de păstrat ţinând 
cont de creşterea economică a noastră şi de 
necesarul de mână de muncă care se va 
stabili pentru România ca şi pentru oricare 
altă ţară", a completat Napolitano. 

Băsescu l-a complimentat pe Napolitano 

Giorgio Napolitano este singurul preşedinte 
căruia îi urmăresc cu cea mai mare atenţie 

poziţiile şi de, multe ori, ţin cont de ele, a declarat Traian Băsescu, la finalul întâlnirii cu 
omologul său italian. 

"Pentru noi, preşedintele Giorgio Napolitano este unul dintre făuritorii Uniunii Europene şi 
unul dintre oamenii politici de cea mai mare responsabilitate pe care UE îi are acum", a 
declarat Băsscu, citat de Agerpres. "Vă mărturisesc că urmăresc cu mare atenţie toate 
luările de poziţie ale d-lui preşedinte Napolitano şi spun acest lucru pentru prima dată în 
cele două mandate pe care le-am exercitat ca preşedinte al României. Este singurul 
preşedinte căruia îi urmăresc cu cea mai mare atenţie poziţiile şi de, multe ori, ţin cont de 
ele", a afirmat şeful statului român. 
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“Italia este ţara imigranţilor”, 
susţine preşedintele statului, 
Giorgio Napolitano

Pe Aceeaşi Temă

Un român, decedat la locul 
de muncă. Napolitano acuză 
"neglijenţe grave" privind 
securitatea muncii

"Astăzi, Italia este, mai ales, o ţară a imigranţilor", a declarat 
preşedintele Republicii, Giorgio Napolitano, cu ocazia "Zilei 
Internaţionale a Migrantului", sărbătorită pe 18 decembrie. 
Şeful statului a atras atenţia că nu trebuie trecute cu vederea 
beneficiile esenţiale pe care imigranţii le oferă Italiei.

Preşedintele Italiei, Giorgio Napolitano, a adresat un mesaj public 
tuturor străinilor din Peninsulă, dar şi emigranţilor italieni şi 
urmaşilor lor, cu ocazia "Zilei Internaţionale a Migrantului", 
informează "La Stampa".

Citeşte şi: 
Giorgio Napolitano: "Să nu uităm că 
am fost emigranţi" 

Un român a murit strivit la locul de 
muncă. Napolitano: "Sunt indignat" 

Cu referire la fenomenul migrator, atât către, cât şi dinspre teritoriul 
Republicii, Napolitano a precizat că, în prezent, "Italia este, mai 
ales, o ţară a imigranţilor".

Napolitano: "Trebuie să ne amintim..."

"Imigraţia contribuie la reducerea carenţelor populaţiei apte de 
muncă şi a mâinii de lucru, în special în cazul anumitor tipuri de 
profesii şi de meserii. Prezenţa imigranţilor înlesneşte producţia 
companiilor, precum şi îngrijirea celor dragi de familiile italiene. În 
plus, străinii formează, astăzi, un procent important nu doar în 
rândul angajaţilor, ci şi în rândul întreprinzătorilor. Trebuie să ne 
amintim mereu acestea."

Totodată, Giorgio Napolitano a atras atenţia asupra obligaţiei de a 
facilita integrarea străinilor prin respect reciproc şi prin 
recunoaşterea drepturilor lor, după stabilirea pe teritoriul Italiei.
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Odată cu trecerea în 2011 se împlinesc şi 150 de ani de la 
unificarea celor şapte regiuni italiene într-un singur stat unitar 
(1861), a cărui populaţie a fost puternic transformată de fenomenul 
migrator al ultimului secol. 

Citeşte pe adevarul.it ce a declarat Napolitano despre 
emigrarea italienilor din Peninsulă şi care este principalul său 
motiv de îngrijoarea 
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“Italia este �ara imigran�ilor”, 
sus�ine pre�edintele statului, 
Giorgio Napolitano

Pe Aceea�i Tem�

Un român, decedat la locul 
de munc�. Napolitano acuz� 
"neglijen�e grave" privind 
securitatea muncii

"Ast�zi, Italia este, mai ales, o �ar� a imigran�ilor", a declarat 
pre�edintele Republicii, Giorgio Napolitano, cu ocazia "Zilei 
Interna�ionale a Migrantului", s�rb�torit� pe 18 decembrie. 
�eful statului a atras aten�ia c� nu trebuie trecute cu vederea 
beneficiile esen�iale pe care imigran�ii le ofer� Italiei.

Pre�edintele Italiei, Giorgio Napolitano, a adresat un mesaj public 
tuturor str�inilor din Peninsul�, dar �i emigran�ilor italieni �i 
urma�ilor lor, cu ocazia "Zilei Interna�ionale a Migrantului", 
informeaz� "La Stampa".

Cite�te �i: 
Giorgio Napolitano: "S� nu uit�m c� 
am fost emigran�i" 

Un român a murit strivit la locul de 
munc�. Napolitano: "Sunt indignat" 

Cu referire la fenomenul migrator, atât c�tre, cât �i dinspre teritoriul 
Republicii, Napolitano a precizat c�, în prezent, "Italia este, mai 
ales, o �ar� a imigran�ilor".

Napolitano: "Trebuie s� ne amintim..."

"Imigra�ia contribuie la reducerea caren�elor popula�iei apte de 
munc� �i a mâinii de lucru, în special în cazul anumitor tipuri de 
profesii �i de meserii. Prezen�a imigran�ilor înlesne�te produc�ia 
companiilor, precum �i îngrijirea celor dragi de familiile italiene. În 
plus, str�inii formeaz�, ast�zi, un procent important nu doar în 
rândul angaja�ilor, ci �i în rândul întreprinz�torilor. Trebuie s� ne 
amintim mereu acestea."

Totodat�, Giorgio Napolitano a atras aten�ia asupra obliga�iei de a 
facilita integrarea str�inilor prin respect reciproc �i prin 
recunoa�terea drepturilor lor, dup� stabilirea pe teritoriul Italiei.
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Odat� cu trecerea în 2011 se împlinesc �i 150 de ani de la 
unificarea celor �apte regiuni italiene într-un singur stat unitar 
(1861), a c�rui popula�ie a fost puternic transformat� de fenomenul 
migrator al ultimului secol. 

Cite�te pe adevarul.it ce a declarat Napolitano despre 
emigrarea italienilor din Peninsul� �i care este principalul s�u 
motiv de îngrijoarea 
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