Buna ziua,

Sunt onorata sa va anunt candidatura mea in circumscriptia nr. 43 pentru Camera
Deputatilor, colegiul nr. 3 pentru romanii din diaspora. Acest colegiu cuprinde America de Nord
si Sud, Australia si Noua Zeelanda, tari in care dv. reprezentati cu cinste Romania.
Permiteti-mi sa va spun cateva cuvinte despre mine si sa va infatisez motivele pentru care
am ales sa lupt pentru a reprezenta comunitatea romaneasca din strainatate in Parlamentul
Romaniei.
Am 35 de ani si sunt casatorita de 10 ani cu Martyn Birchall. Impreuna, avem o
minunatie de baiat de 7 ani si jumatate, Andrew.
Licentiata in Stiinte Juridice sefa de promotie am avut sansa sa fiu primul roman admis
simultan la masterat la mai multe universitati de renume mondial precum: Harvard, Oxford,
Yale, Cambridge sau New York University.
Am ales sa urmez cursurile de masterat in drept la Yale Law School SUA. Dupa
absolvirea masteratului in drept cu magna cum laude in cursuri precum Dreptul Falimentului,
Reorganizare Financiar – Bancara si Comerciala si Dreptul International, mi-am continuat
studiile in cadrul Yale Law School, urmand cursurile de doctorat sub indrumarea decanului
facultatii, Dean Anthony T. Kronman. Pe intreaga perioada a studiilor de doctorat, am fost
bursier Goldman Scholarship, aceasta bursa fiindu-mi acordata de Yale Law School.
Dupa terminarea doctoratului, cu tema “Dreptul falimentului aplicat sistemelor bancare
din tarile Central si Est Europene” (o analiza comparativa a dreptului falimentului aplicabil
sistemului bancar din SUA, Marea Britanie, Franta, Germania, Romania, Ungaria, Polonia si
Cehia), am lucrat ca avocat pe Wall Street in New York City in cazuri precum: ENRON, MCIWorldcom, United Airlines, US AIR si UPC.
In 2003, am decis sa revin in Romania si sa intru in politica, incepandu-mi aceasta cariera
de pe pozitia de Consilier al Ministrului Afacerilor Externe Mircea Geoana si ulterior Consilier
la Comisia de Politica Externa din Senat. Din 2005, impreuna cu echipa lui Mircea Geoana, am
contribuit la procesul de reforma a stangii romanesti de pe pozitia de Secretar Executiv pentru
Egalitate de Sanse, actualmente fiind Sef al Departamentului de Educatie publica si Cercetare.
Totodata, mi-am continuat cariera academica, fiind titularul cursului „Procedura
Insolventei: Reorganizarea judiciara si Procedura Falimentului” la Universitatea “Dimitrie
Cantemir” din Bucuresti si coordonatorul grupului de cercetare privind Dreptul Falimentului si
Restructurari Finaciar-Bancare la aceeasi universitate.

As dori sa va prezint de asemenea o scurta sinteza a activitatii mele in plan international.
Ma mandresc cu statutul de membru al Policy Network, Londra, Marea Britanie, membru
fondator al Young Progressive Generation, Policy Network, Londra, Marea Britanie, membru
al“Chattam House” Royal Institute of International Affairs, Londra, Marea Britanie, membru al
The American Bankruptcy Institute, International Committee, SUA, membru al Asociatiei
Internationale a Judecatorilor – Women Judges Foundation. Pentru mai multe detalii privind
activitatea si proiectele mele, vaa rog sa imi permiteti sa va invit sa vizitati site-ul meu,
www.anabirchall.ro .
M-am batut pentru o politica moderna, progresista si am luptat din interiorul sistemului
pentru o reforma reala a clasei politice. Marturisesc deschis ca de multe ori nu mi-a fost usor, am
intampinat piedici si tot de multe ori am fost victima a jocurilor politice si de interese care au
incercat, fara succes, sa ma ingenuncheze. Ma mandresc insa cu faptul ca sunt o luptatoare si nu
voi abandona niciodata telul pentru care m-am intors in Romania: acela de a promova o altfel de
politica, o politica decenta, occidentala, bazata pe proiecte si programe pertinente.
Am ales sa candidez in circumscriptia nr. 43 pentru Camera Deputatilor, colegiul nr.3
pentru romanii din diaspora pentru ca am incredere ca voi reusi sa promovez in Parlamentul
Romaniei nu numai proiecte in sprijinul romanilor de peste ocean, ci si un alt mod de a face
politica.
As fi onorata sa fiti alaturi de mine in acest proiect ambitios, dar care nu poate fi realizat
decat cu ajutorul dvs. De aceea, astept cu interes propunerile dvs.
Sper sa fiti alaturi de mine in aceasta campanie pentru a demonstra ca in Romania anului
2008, chiar daca esti victima unor atacuri din cele mai josnice posibile si a jocurilor politice si de
interese facute in spatele tau, poti sa castigi si fara sa faci parte din gasti, grupuri de interese, din
sistem.
Am incredere ca in campania mea voi reusi sa promovez un alt mod de a face politica si
ca proiectele pe care le propun in sprijinul romanilor aflati peste ocean vor deveni realitate!
Va solicit pe aceasta cale sprijinul in campania electorala pentru alegerile parlamentare
din 30 noiembrie 2008.
Va multumesc si astept vesti de la dvs. la ana (at) anabirchall (punct) ro si echipa (at)
anabirchall (punct) ro.

Ana Birchall

