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”UE nu este un proiect, nu este o asociere de state, este o NECESITATE. În 
contextul global, UE este singura soluție pentru siguranță, securitate și PACE în 
regiune.

Întotdeauna am crezut în puterea celor care își pun la un loc valorile, își 
stabilesc o viziune comună.

Sunt proeuropean și susțin UE pe principii democratice, cu respectarea 
drepturilor egale pentru toți cetățenii europeni, indiferent de țara în care trăiesc.

Dialogul, comunicarea și nu confruntarea,  sunt soluțiile pentru dezvoltarea 
țărilor europene. În țara mea, România, cetățenii au așteptări, sunt proeuropeni 
într-o mare majoritate își doresc o consolidare a democrației care să le asigure un 
acces mai bun la piața muncii, o mai mare solidaritate și o securitate socială mai 
bună.

În zece ani de la aderare, România a făcut progrese în multe domenii, dar 
mai are mult de recuperat.

Sprijinul acordat de UE pentru zonele mai sărace, pentru interconectivitate, 
pentru îmbunătățirea infrastructurii de transport, sănătate și educație, este 
important și necesar.

Printre politicile UE nu trebuie să lipsească cele sociale bazate pe 
solidaritate, respectarea valorilor naționale și buna guvernare.

Doar uniți în diversitate putem fi puternici într-o lume globală.”

Maria Grapini
Europarlamentar,

fost Ministru Delegat pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediu de 
Afaceri și Turism
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1. Analiza Calitativă A Activității Membrilor 
Parlamentului European Din Legislatura a Viii-a

1.1 Activitatea europarlamentarului Maria Grapini din punct de vedere 
al numărului amendamentelor depuse 
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1.2 Clasament al Ziarului Bursa - Gala BURSA
”Deceniul European din Centenarul României”

20 noiembrie 2017
comunicat de presă 

”românii au decis: Maria Grapini este europarlamentarul cel mai 
reprezentativ!

Ziarul BurSa a organizat, în acest sfârşit de săptămână, Gala BurSa 
“Deceniul european din centenarul româniei”, în scopul de a premia companii 
din diferite domenii de activitate care au performat în cei zece ani de la aderarea 
la uniunea europeană, dar şi personalităţi marcante ale domeniului.

Publicaţia a decis ca, printre premiile acordate, să se numere şi unele 
oferite prin votul publicului, în cadrul unui sondaj, care s-a încheiat duminică,19 
noiembrie, la ora 23:59.

O secţiune aparte s-a referit la europarlamentarii români, solicitându-se 
opinia publicului în privinţa celui mai reprezentativ. În urma unui vot susţinut, 
umanista Maria Grapini a ieşit învingătoare, cu 31% din opţiunile românilor 
votanţi, la diferenţă mare de următorul clasat, cu 18%. 

Surpriza a fost una imensă pentru europarlamentarul PPu-sl, cu atât mai 
mult cu cât nu ştia de această competiţie şi de campania ziarului BurSa.

“Multumesc iniţiatorilor Galei, ziarului Bursa si românilor care m-au 
votat drept europarlamentarul care îi reprezintă cel mai bine! Sunt emoționată 
şi fericită! consider că am primit voturi asumate, am primit mesaje numeroase 
din partea celor care m-au votat şi susţinut. au fost oameni din toată ţara: 
foști colaboratori, actuali colaboratori, asociațiile femeilor de afaceri, prieteni 
virtuali, români din ţară și din afara ţării! nu am știut de acest top, eram la un 
bal caritabil, în Timişoara, şi am primit mesaj din partea unei prietene-artist 
plastic.Totul a decurs foarte repede şi m-a surprins în cel mai plăcut mod! Bucuria 
a fost dublă: pentru rezultatul, care mă onorează, dar mai ales pentru faptul că 
cetățenii au înţeles că e nevoie să se implice, să îi urmărească pe demnitarii 
care îi reprezintă, să îi sancţioneze sau felicite, după caz! Le mulţumesc din 
suflet! Îi asigur pe români că îi voi reprezenta, şi pe viitor, cu responsabilitate 
şi seriozitate, pentru ei sunt acolo, pentru ei muncesc!”, a declarat, emoţionată, 
Maria Grapini.”
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2. Rapoarte

2.1 Rapoarte în calitate de raportor

raPOrT referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a 
consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește 
datele privind înmatricularea vehiculelor în republica cehă

comisia LIBe Data:27-09-2017

raPOrT referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a consiliului 
privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește înmatricularea 
vehiculelor (VrD) în Malta, cipru și estonia și de înlocuire a deciziilor 2014/731/
ue, 2014/743/ue și 2014/744/ue ale consiliului 

comisia LIBe Data: 28-03-2017

raPOrT referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a 
consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește 
datele privind înmatricularea vehiculelor în Danemarca 

comisia LIBe Data: 03-03-2017

raPOrT referitor la noua agenda a competentelor pentru europa
comisia IMcO Data: 12-05-2017

raPOrT referitor la propunerea de regulament a Parlamentului 
european și al consiliului de rectificare a regulamentului (ue) nr. 952/2013 al 
Parlamentului european și al consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a 
codului vamal al uniunii 

comisia IMcO Data: 14-11-2016
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2.2 Rapoarte în calitate de raportor alternativ 

raPOrT referitor la comunicarea comisiei către Parlamentul european, 
consiliu, comitetul economic și Social european și comitetul regiunilor 
“construirea unei economii europene a datelor” - cOM(2017) 9 final - raportor 
aLDe  ( construirea unei economi europene a Datelor)

raPOrT referitor la comunicarea comisiei către Parlamentul european, 
consiliu, comitetul economic și Social european și comitetul regiunilor - 
următorii lideri ai europei: Inițiativa de Start-up și Scale-up - cOM(2016) 733 
final - SWD(2016) 373 final  ( urmatorii lideri europenei - Start-up-urile si 
Initiativa Scale-up )

raPOrT referitor la accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe 
pe piața internă a achizițiilor publice a uniunii și procedurile de sprijinire 
a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din uniune pe 
piețele achizițiilor publice din țări terțe-  cOM(2012)0124 – 2012/0060(cOD) – 
SWD(2012) 57 and 58 final IMcO/8/00121  

raPOrT referitor la Dispozitivele medicale și modificarea Directivei 
2001/83/ce, a regulamentului (ce) nr. 178/2002 și a regulamentului (ce) nr. 
1223/2009 - 1223/2009cOM(2012)0542 

Dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro cOM(2012)0541

raPOrT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului european 
și a consiliului de abilitare a autorităților de concurență din statele membre de 
a fi mai eficiente și de asigurare a bunei funcționări a pieței interne (Text with 
eea relevance) - cOM(2017) 142 final - 2017/0063 (cOD) - SWD(2017) 114 to 116: 
Opinion ePP

raPOrT referitor la Propunere de reGuLaMenT aL ParLaMenTuLuI 
eurOPean ŞI aL cOnSILIuLuI de stabilire a condițiilor și a procedurii prin 
care comisia poate solicita întreprinderilor și asociațiilor de întreprinderi să 
furnizeze informații în legătură cu piața internă și domeniile conexe cOM(2017) 
257 final 2017/0087 (cOD) SMIT

raPOrT referitor la Propunere de DIrecTIVă a ParLaMenTuLuI 
eurOPean ŞI a cOnSILIuLuI privind oferirea de mijloace autorităților 
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de concurență din statele membre astfel încât să fie organisme mai eficace 
de asigurare a respectării normelor și privind garantarea funcționării 
corespunzătoare a pieței interne

raPOrT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului 
european și al consiliului de instituire a unui sistem de certificare al uniunii 
pentru echipamentele de control de securitate aeronautică

comisia Tran
raPOrT referitor la noile oportunități pentru întreprinderile mici din 

sectorul transporturilor, inclusiv modelele de economie colaborativă 
comisia Tran Data: 7-11-2016

raPOrT referitor la See-elveția: obstacole în calea 
funcționării depline a pieței interne comisia IMcO Data: 24-07-2015

2.3 Avize în calitate de raportor pentru aviz

aVIZ referitor la o nouă agendă pentru competențe în europa 
comisia IMcO Data: 12-05-2017

aVIZ referitor la noi provocări și concepte noi pentru promovarea 
turismului în europa 

comisia IMcO Data: 04-09-2015

2.4 Aviz în calitate de raportor alternativ pentru aviz 

aVIZ referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului 
european și al consiliului privind accesul bunurilor și al serviciilor din țări 
terțe pe piața internă a achizițiilor publice a uniunii și procedurile de sprijinire 
a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din uniune pe 
piețele achizițiilor publice din țări terțe 

IMcO Data: 26-09-2017

aVIZ referitor la proiectul de buget general al uniunii europene pentru 
exercițiul financiar 2018 
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comisia Tran Data: 05-09-2017

aVIZ referitor la proiectul de buget general al uniunii europene pentru 
exercițiul financiar 2018 

comisia IMcO Data: 20-07-2017

aVIZ referitor la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2018 
comisia IMcO Data: 09-06-2017

aVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului european 
și a consiliului privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor 
și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților 
tehnice separate destinate vehiculelor respective

comisia Tran Data: 16-12-2016

aVIZ privind uniunea europeană a apărării 
comisia IMcO Data: 12-10-2016

aVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului european 
și al consiliului privind prospectele care urmează să fie publicate atunci când 
valorile mobiliare sunt oferite publicului sau admise la tranzacționare 

comisia IMcO Data: 29-06-2016 

aVIZ referitor la poziția consiliului privind bugetul general al uniunii 
europene pentru exercițiul financiar 2016

comisia IMcO Data: 03-09-2015 

aVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului european 
și al consiliului privind cerințele referitoare la limitele emisiilor și omologarea 
de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără 
destinație rutieră 

comisia IMcO Data: 24-06-2015 

aVIZ referitor la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 
2016 

comisia IMcO Data: 04-06-2015 

aVIZ referitor la impactul politicii comerciale și de investiții a ue asupra 
inițiativelor public-private din țările din afara ue 

comisia IMcO Data: 07-05-2015

aVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului european și a 
consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea 
cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate

comisia IMcO Data: 23-01-2015 
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aVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului european 
și al consiliului privind accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața 
internă a achizițiilor publice a uniunii și procedurile de sprijinire a negocierilor 
referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din uniune pe piețele achizițiilor 
publice din țări terțe 

comisia IMcO, raport în lucru

aVIZ referitor la dispozitivele medicale și modificarea Directivei 2001/83/
ce,   a regulamentului

(ce) nr. 178/2002 și a regulamentului (ce) nr. 1223/2009
comisia IMcO, raport în lucru

aVIZ referitor la dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro 
cOM(2012)0541 comisia IMcO, raport în lucru
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3. Declaratii Scrise Lansate- Total 7

1. Declarație scrisă referitoare la internaționalizarea IMM-urilor din ue

Data deschiderii: 11-04-2016 

Data limită: 11-07-2016 

numărul de semnatari: 136 - 30-06-2016

2. Declarație scrisă referitoare la obiectivul privind vătămările corporale grave 
în accidente rutiere 

Data deschiderii: 18-01-2016 

Data limită: 18-04-2016 

numărul de semnatari: 275 - 19-04-2016

3. Declarație scrisă referitoare la dreptul la libera circulație a forței de muncă 
în europa

Data deschiderii: 07-09-2015 

Data limită: 07-12-2015 

numărul de semnatari: 135 - 08-12-2015 

4. Declarație scrisă referitoare la agricultura de conservare

Data deschiderii: 27-04-2016 

Data limită: 27-07-2016 

numărul de semnatari: 103 - 30-06-2016 

5. Declaraţie scrisă referitoare la criptare

Data deschiderii: 12-09-2016 

Data limită: 12-12-2016 

numărul de semnatari: 49 - 16-11-2016

6. Declaraţie scrisă referitoare la încurajarea consumului de pește

Data deschiderii: 12-09-2016 

Data limită: 12-12-2016 

numărul de semnatari: 54 - 16-11-2016 
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7. Declaraţie scrisă referitoare la eliminarea delfinariilor din ue

Data deschiderii: 03-10-2016 

Data limită: 03-01-2017 

numărul de semnatari: 32 - 16-11-2016
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4. Propuneri De Rezoluții - Total 85

Propunere de rezoluție referitoare la limbajul semnelor și la interpreții 
profesionali de limbajul semnelor 

Data: 16-11-2016

Propunere de rezoluție referitoare la Thailanda, în special cazul lui andy Hall
Data: 03-10-2016 

Propunere de rezoluție referitoare la Sudan
Data: 03-10-2016 

Propunere de rezoluție referitoare la ruanda: cazul lui Victoire Ingabire
Data: 03-10-2016 

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Zimbabwe 
Data: 14-09-2016 

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Filipine 
Data: 14-09-2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la Somalia 
Data: 14-09-2016 

Propunere comună de rezoluție referitoare la Djibouti 
Data: 11-05-2016 

Propunere comună de rezoluție referitoare la Gambia 
Data: 11-05-2016 

Propunere comună de rezoluție referitoare la tătarii din crimeea 
Data: 11-05-2016 

Propunere de rezoluție referitoare la relațiile comerciale dintre ue și china și 
statutul de economie de piață  

Data: 10-05-2016

Propunere de rezoluție referitoare la acțiunile subsecvente agendei 2030 și la 
evaluarea acesteia 

Data: 09-05-2016

Propunere comună de rezoluție referitoare la Honduras: situația apărătorii 
drepturilor omului

Data: 13-04-2016

Propunere comună de rezoluție referitoare la Pakistan , în special atacul din 
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Lahore
Data: 11-04-2016

Propunere comună de rezoluție referitoare la republica Democratică congo 
Data: 09-03-2016

Propunere comună de rezoluție referitoare la egipt, în special la cazul lui 
Giuliano regeni 

Data: 09-03-2016

Propunere comună de rezoluţie referitoare la situația din eritreea 
Data: 08-03-2016

Propunere comună de rezoluție referitoare la libertatea de exprimare în 
Kazahstan 

Data: 09-03-2016

Propunere comună de rezoluție referitoare la cazul editorilor de carte din Hong 
Kong dispăruți 

Data: 03-02-2016

Propunere comună de rezoluție referitoare la Bahrain: cazul lui Mohammed 
ramadan 

Data: 03-02-2016

Propunere comună de rezoluție referitoare la situația drepturilor omului din 
crimeea și în special la tătarii din crimeea 

Data: 03-02-2016

Propunere comună de rezoluție referitoare la situația umanitară din Yemen 
Data: 03-02-2016

Propunere comună de rezoluție referitoare la uciderea sistematică în masă a 
minorităților religioase de către așa-numita grupare ISIS/Daesh 

Data: 03-02-2016

Propunerea de rezoluție privind situația din etiopia
Data: 18-01-2016

Propunerea de rezoluție privind cetățenii ue în detenție în India , în special 
italiană , estonă și cetățenii regatului unit

Data: 18-01-2016

Propunerea de rezoluție privind situatia din corea de nord
Data: 18-01-2016

Propunere de rezoluție referitoare la situația din ungaria 
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Data: 09-12-2015

Propunere comună de rezoluție referitoare la situația din cambodgia 
Data: 25-11-2015

Propunere comună de rezoluţie referitoare la afganistan, îndeosebi la asasinatele 
din provincia Zabul

Data 25-11-2015

Propunere comună de rezoluţie referitoare la libertatea de exprimare în 
Bangladesh 

Data: 25-11-2015

Propunere comună de rezoluţie referitoare la strămutarea în masă a copiilor în 
nigeria ca urmare a atacurilor comise de Boko Haram

Data: 07-10-2015

Propunere comună de rezoluție referitoare la situația din Thailanda 
Data: 07-10-2015

Propunere comună de rezoluție referitoare la republica centrafricană 
Data: 07-10-2015

Propunere comună de rezoluție referitoare la pedeapsa cu moartea 
Data: 07-10-2015

Propunere comună de rezoluție referitoare la cazul lui ali Mohammed al-nimr, 
Saudi arabia

Data: 05-10-2015

Propunere comună de rezoluție referitoare situatia democratica din Tailanda si 
cazul andy Hall

Data: 05-10-2015

Propunere comună de rezoluție referitoare la pedeapsa cu moartea 
Data: 07-10-2015

Propunere de rezoluție privind Thailanda , democrație și cazul andy Hall
Data: 05-10-2015

Propunere de rezolutie cu privire la situatia republicii africa centrala. 
Propunere comună de rezoluție referitoare la azerbaidjan 

Data: 09-09-2015

Propunere comună de rezoluție referitoare la situația din Belarus 
Data: 09-09-2015
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Propunere comună de rezoluție referitoare la angola 
Data: 09-09-2015

Propunere comună de rezoluție referitoare la rusia, îndeosebi la cazurile lui 
eston Kohver, lui Oleg Sanțov și al lui alexander colcenko

Data: 09-09-2015

Propunere comună de rezoluţie referitoare la rolul ue în procesul de pace din 
Orientul Mijlociu

Data:09-09-2015

Propunere comună de rezoluție referitoare la comemorarea genocidului de la 
Srebrenica 

Data: 08-07-2015

Propunere comună de rezoluție referitoare la situația a doi pastori creștini din 
Sudan 

Data: 08-07-2015

Propunere comună de rezoluție referitoare la Bahrain, în special la cazul lui 
nabeel rajab 

Data: 08-07-2015

Propunere comună de rezoluție referitoare la republica Democratică congo 
(rDc), în special cazul celor doi activiști pentru drepturile omului aflați în 
detenție Yves Makwambala și Fred Bauma 

Data: 08-07-2015

Propunere comună de rezoluție referitoare la proiectele legislative din 
cambodgia privind OnG-urile și sindicatele 

Data: 08-07-2015

Propunere comună de rezoluție referitoare la situația din Yemen 
Data: 08-07-2015

Propunerea de rezoluție cu privire la proiecte legislative ale cambodgiei privind 
OnG-urile și sindicatele

Data: 06-07-2016

Propunerea de rezoluție privind situația Siria, în special în Palmyra și cazul 
Mazen Darwish

Data: 08-06-2015

Propunere comună de rezoluție referitoare la Paraguay: aspecte juridice legate 
de sarcina în rândul minorelor 

Data: 10-06-2015
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Propunere comună de rezoluție referitoare la situația din nepal după producerea 
cutremurelor 

Data: 10-06-2015

Propunere comună de rezoluție referitoare la Siria: situația din Palmyra și cazul 
lui Mazen Darwish 

Data: 10-06-2015

Propunere de rezoluție referitoare la situația din ungaria 
Data: 03-06-2015

Propunere comună de rezoluţie referitoare la trimiterea la închisoare a 
lucrătorilor și activiștilor pentru drepturile omului în algeria

Data: 29-04-2015

Propunere comună de rezoluţie referitoare la cazul nadiei Savcenko
Data: 29-04-2015

Propunere comună de rezoluţie referitoare la situația din tabăra de refugiați de 
la Yarmouk din Siria

Data: 29-04-2015

Propunere de rezoluție referitoare la privarea de libertate a lucrătorilor și 
activiștilor pentru drepturile omului în algeria

Data: 27-04-2015

Propunere de rezoluție referitoare la situația din tabăra de refugiați Yarmouk 
în Siria

Data: 27-04-2015

Propunere de rezoluție privind cazul nadiya Savchenko
Data: 27-04-2015

Propunere comună de rezoluţie referitoare la cazul Bob rugurika
Data: 11-02-2015

Propunere comună de rezoluţie referitoare la cazul raif Badawi
Data: 11-02-2015

Propunere comună de rezoluţie referitoare la gropile comune ale persoanelor 
dispărute din ashia, satul Ornithi, în partea ocupată a ciprului

Data: 11-02-2015

Propunere de rezoluţie referitoare la susținerea drepturilor consumatorilor pe 
piața unică digitală

Data: 24-11-2014
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5. Luări De Cuvânt În Plen– Total 411
până la data de 21.11.2017

5.1. Declarații politice (Intervenții de un minut
privind chestiuni politice importante)

Legislațiile naționale cu privire la persoanele cu dizabilități fizice, psihice și 
intelectuale 

Data: 02-10-2017

respectarea drepturilor omului- cazul instituțiilor de învățămât ”Lumina” 
Data: 03-07-2017

respectarea drepturilor omului - cazul cameliei Smicală
Data: 15-05-2017

Tratamentul egal pentru statele membre și cetățenii lor 
Data: 13.03.2017

Intempestiva Președintelui româniei la ședința cSM
Data: 01-02-2017

respectarea drepturilor omului. răspunderea magistraților - cazul rarinca
Data: 21-11-2016

criza privind încrederea în ue
Data: 12-09-2016

Problema restituirii lăcașelor de cult confiscate în perioada comunistă
Data: 9-05-2016

Internaționalizarea IMM-urilor
Data: 7-03-2016

cazul familiei Bodnariu
Data: 18-01-2016

criza refugiaților
Data: 23-11-2015

Libertatea de circulație a lucrătorilor
Data: 24-06-2015
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Încadrarea româniei pe lista de dezechilibru macroeconomic
Data: 9-03-2015

Libertatea presei în românia
24-11-2014

Importanța IMM-urilor și problemele cu care se confruntă
Data: 14-07-2014

5.2. Luări de cuvânt în plen 

evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu (eIr) (B8-0590/2017) 
Data: 16-11-2017 

combaterea inegalităților ca mijloc de impulsionare a creării de locuri de muncă 
și a creșterii economice (a8-0340/2017 - Javi López) 

Data: 16-11-2017

Decizie adoptată cu privire la cel de-al doilea pachet privind mobilitatea 
(dezbatere) 

Data: 15-11-2017 
activitățile Ombudsmanului european în 2016 (dezbatere) 

Data: 15-11-2017 

evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu (eIr) (dezbatere) Data: 15-
11-2017 

combaterea inegalităților ca mijloc de impulsionare a creării de locuri de muncă 
și a creșterii economice (dezbatere) 

Data: 15-11-2017

Paradise Papers (dezbatere) 
Data: 14-11-2017 

cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea 
legislației în materie de protecție a consumatorului (dezbatere) 

Data: 14-11-2017 

Salvarea de vieți omenești: sporirea siguranței autovehiculelor în ue (a8-
0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch) 

Data: 14-11-2017 
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negocierile multilaterale în vederea celei de-a 11-a ediții a conferinței 
ministeriale a OMc (dezbatere) 

Data:14-11-2017 
Parteneriatul estic, în perspectiva summitului din noiembrie 2017 (dezbatere) 

Data: 14-11-2017 

recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare 
(dezbatere) 

Data: 13-11-2017 
Salvarea de vieți omenești: sporirea siguranței autovehiculelor în ue (dezbatere) 

Data: 13-11-2017

Monitorizarea aplicării dreptului ue în 2015 (dezbatere) 
Data: 26-10-2017 

Punerea în aplicare a Directivei privind răspunderea pentru mediul înconjurător 
(dezbatere) 

Data: 26-10-2017 

Instituirea sistemului de intrare/ieșire (eeS) pentru înregistrarea datelor de 
intrare și de ieșire ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe 
ale ue - Modificarea codului frontierelor Schengen în ceea ce privește utilizarea 
sistemului de intrare/ieșire (dezbatere) 

Data: 25-10-2017 

combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în ue (dezbatere) 

Data: 25-10-2017 

concluziile reuniunii consiliului european din 19-20 octombrie 2017 și 
prezentarea agendei liderilor (construirea viitorului nostru comun) (dezbatere) 

Data: 24-10-2017 

Programul de lucru al comisiei pe 2018 (dezbatere) 
Data: 24-10-2017 

Produsele fertilizante cu marcaj ce (dezbatere) 
Data: 23-10-2017 

Infracțiunile și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri - 
Schimbul de informații, sistemul de alertă timpurie și procedura de evaluare a 
riscurilor pentru noile substanțe psihoactive I (dezbatere) 

Data: 23-10-2017

Sistemele penitenciare și condițiile din închisori (dezbatere) 
Data: 05-10-2017 
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Pregătirea reuniunii consiliului european din 19-20 octombrie 2017 (dezbatere) 
Data: 04-10-2017 

normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (a8-0167/2017 - 
Daniela aiuto) 

Data: 04-10-2017 
Prezentarea raportului anual al curții de conturi - 2016 (dezbatere) 

Data: 04-10-2017 
cooperare consolidată: Parchetul european (dezbatere) 

Data: 04-10-2017 
Securitatea pe drumurile europene (dezbatere) 

Data: 04-10-2017
Stadiul actual al negocierilor cu regatul unit (dezbatere) 

Data: 03-10-2017 
Situația din Moldova 

Data: 03-10-2017 
Miile de anulări de zboruri ale companiei ryanair și asigurarea respectării 
regulamentului 261/2004/ce privind drepturile pasagerilor care utilizează 
transportul aerian (dezbatere) 

Data: 03-10-2017 
normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri - Înregistrarea 
persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în 
porturile de destinație sau de plecare din statele membre - Sistem de inspecții 
pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-ro ferry și a navelor 
de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate (dezbatere) 

Data: 03-10-2017
capacitarea economică a femeilor în sectoarele publice și private din ue 
(prezentare succintă) 

Data: 02-10-2017 
restrângerea spațiului societății civile în țările în curs de dezvoltare (prezentare 
succintă) 

Data: 02-10-2017 
O nouă agendă pentru competențe în europa (dezbatere) 

Data: 14-09-2017 
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nordStream 2 (dezbatere) 
Data: 14-09-2017 

Starea uniunii (dezbatere) 
Data: 13-09-2017 

cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (dezbatere) 
Data: 13-09-2017 

Măsuri de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale (dezbatere) 
Data: 12-09-2017 

Scandalul fipronilului: modalități de îmbunătățire a sistemului ue de alertă 
rapidă pentru alimente și furaje (dezbatere) 

Data: 12-09-2017 

Schema ue de comercializare a certificatelor de emisii (eu eTS): menținerea 
actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul 
aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate 
pe piață începând din 2021 (dezbatere) 

Data: 11-09-2017 

Prezentarea programului de activități al Președinției estoniene a consiliului 
(dezbatere) 

Data: 05-07-2017 

combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale uniunii 
prin intermediul dreptului penal (a8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan 
Fernando López aguilar) 

Data: 05-07-2017 

cadrul juridic al uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la 
sancțiunile aferente (a8-0239/2016 - Kaja Kallas) 

Data: 05-07-2017 

epidemiile de HIV, tuberculoză și hepatita c, în creștere în europa (B8-
0436/2017) 

Data: 05-07-2017 
raportul privind Turcia pe 2016 (dezbatere) 

Data: 05-07-2017 
Bilanțul Președinției malteze a consiliului (dezbatere) 

Data: 04-07-2017 
comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind 
impozitul pe profit (dezbatere) 

Data: 04-07-2017 
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Document de dezbatere privind viitorul finanțelor ue până în 2025 (dezbatere) 
Data: 04-07-2017 

Bugetul pe 2018 - mandatul pentru trilog 
Data: 04-07-2017 

asistență macrofinanciară în favoarea republicii Moldova (dezbatere) 
Data: 03-07-2017 

Standardele europene pentru secolul 21 (dezbatere) 
Data: 03-07-2017 

epidemiile de HIV, tuberculoză și hepatita c, în creștere în europa (dezbatere) 
Data: 03-07-2017 

Societățile private de securitate (prezentare succintă) 
Data: 03-07-2017 

cazul jurnalistului din azerbaidjan afgan Mukhtarli 
Data: 15-06-2017 

cazul jurnalistului din azerbaidjan afgan Mukhtarli (2) 
Data: 15-06-2017 

Pakistan, în special situația apărătorilor drepturilor omului și pedeapsa cu 
moartea 

Data: 15-06-2017 
Pakistan, în special situația apărătorilor drepturilor omului și pedeapsa cu 
moartea (2) 

Data: 15-06-2017 
Sărbătorirea Zilei Internaționale a Familiei 2017: promovarea rolului părinților 
în protejarea educației de bună calitate pentru copiii lor 

Data: 15-06-2017 
Platformele de partajare a materialelor video și responsabilitatea editorială 

Data: 15-06-2017 
Pregătirea consiliului european din 22-23 iunie 2017 (dezbatere) 

Data: 14-06-2017 
Decizia Președintelui Trump de a retrage Sua din acordul privind schimbările 
climatice cOP21 (dezbatere) 

Data: 14-06-2017 
reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea 
respectării angajamentelor asumate în temeiul acordului de la Paris (a8-
0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) 

Data: 14-06-2017 
necesitatea unei strategii a uniunii europene pentru a eradica și a preveni 
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decalajul de pensii dintre bărbați și femei (a8-0197/2017 - constance Le Grip) 
Data: 14-06-2017 

refondarea unei europe bazate pe valori, ancorate în instituții democratice 
eficace și care promovează o economie prosperă într-o societate echitabilă și 
bazată pe coeziune (dezbatere pe o temă de actualitate) 

Data: 14-06-2017 
Punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice (dezbatere) 

Data: 14-06-2017 
etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică - compensații pentru 
produsele cu impact energetic etichetate necorespunzător (dezbatere) 

Data: 13-06-2017 
reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea 
respectării angajamentelor asumate în temeiul acordului de la Paris (dezbatere) 

Data: 13-06-2017 
elemente constitutive ale politicii de coeziune a ue pentru perioada de după 
2020 (a8-0202/2017 - Kerstin Westphal) 

Data: 13-06-2017 
evaluarea punerii în aplicare a programului Orizont 2020 (dezbatere) 

Data: 12-06-2017 
elemente constitutive ale politicii de coeziune a ue pentru perioada de după 
2020 - creșterea implicării partenerilor și a vizibilității în procesul de execuție 
a fondurilor structurale și de investiții europene - Măsuri specifice de acordare 
a unei ajutor suplimentar statelor membre afectate de dezastre naturale 
(dezbatere) 

Data: 12-06-2017 
riscul de abuzare politică a mass-mediei din republica cehia (dezbatere)

Data: 01-06-2017 
Modelul uniform de viză (dezbatere) 

Data: 01-06-2017 
Protecția adulților vulnerabili (dezbatere) (dezbatere) 

Data: 01-06-2017 
Decizie adoptată privind Pachetul referitor la mobilitate (dezbatere) 

Data: 31-05-2017 
noul consens european privind dezvoltarea - Lumea noastră, demnitatea 
noastră, viitorul nostru (dezbatere) 

Data: 31-05-2017 
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reziliența ca prioritate strategică a acțiunii externe a ue (dezbatere) 
Data: 31-05-2017 

combinarea corectă a surselor de finanțare pentru regiunile europei: 
echilibrarea instrumentelor financiare și a granturilor în politica de coeziune a 
ue - Perspectivele viitoare ale asistenței tehnice în cadrul politicii de coeziune 
(dezbatere) 

Data: 18-05-2017 
Zambia, în special cazul Hakainde Hichilema 

Data: 18-05-2017 
Sudanul de Sud 

Data: 18-05-2017 
concluziile reuniunii consiliului european din 29 aprilie 2017 (dezbatere) 

Data: 17-05-2017 
Pregătirea summitului G7 (dezbatere) 

Data: 17-05-2017 
aplicarea regulamentului (ue) 2017/458 în ceea ce privește consolidarea 
verificărilor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe 
(dezbatere) 

Data: 17-05-2017 
Transportul rutier în uniunea europeană (dezbatere) 

Data: 17-05-2017 
a face ca relocarea să funcționeze (dezbatere) 

Data: 16-05-2017 
a face ca relocarea să funcționeze (dezbatere) (2) 

Data: 16-05-2017 
Valorificarea procesului de globalizare până în 2025 (dezbatere) 

Data: 16-05-2017 
Planul de acțiune al ue pentru e-guvernare 2016-2020 (a8-0178/2017 - Sabine 
Verheyen) 

Data: 16-05-2017 
raportul anual pe 2015 privind protejarea intereselor financiare ale ue — 
combaterea fraudei (a8-0159/2017 - Julia Pitera) 

Data: 16-05-2017 
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evaluarea aspectelor externe ale rezultatelor și administrării serviciilor vamale 
ca instrument pentru facilitarea comerțului și combaterea comerțului ilicit 
(a8-0162/2017 - Tiziana Beghin) 

Data: 16-05-2017 

raportul anual pe 2015 privind protejarea intereselor financiare ale ue — 
combaterea fraudei (dezbatere) 

Data: 15-05-2017 
evaluarea aspectelor externe ale rezultatelor și administrării serviciilor vamale 
ca instrument pentru facilitarea comerțului și combaterea comerțului ilicit 
(dezbatere) 

Data: 15-05-2017 
Planul de acțiune al ue pentru e-guvernare 2016-2020 (prezentare succintă) 

Data: 15-05-2017 

raportul anual privind controlul activităților financiare ale BeI pe 2015 - 
raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii europene de Investiții 
(dezbatere) 

Data: 27-04-2017 

Situația celei de a doua revizuiri a programului de ajustare economică pentru 
Grecia (dezbatere) 

Data: 27-04-2017 
raportul anual privind controlul activităților financiare ale BeI pe 2015 (a8-
0161/2017 - nedzhmi ali) 

Data: 27-04-2017 
Programul de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017¬-2020 
(a8-0374/2016 - Lambert van nistelrooij, constanze Krehl) 

Data: 27-04-2017 

anul european al patrimoniului cultural (a8-0340/2016 - Mircea Diaconu) 
Data: 27-04-2017 

Situația din ungaria (dezbatere) 
Data: 26-04-2017 

Decizia adoptată cu privire la pilonul european al drepturilor sociale și la 
inițiativa privind asigurarea echilibrului dintre viața profesională și cea privată 
(dezbatere) 

Data: 26-04-2017 
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Decizia adoptată cu privire la pilonul european al drepturilor sociale și la 
inițiativa privind asigurarea echilibrului dintre viața profesională și cea privată 
(dezbatere) (2) 

Data: 26-04-2017 
Instituirea Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 
2017¬-2020 (dezbatere) 

Data: 26-04-2017 
Ziua Internațională a romilor (dezbatere) 

Data: 06-04-2017 
Ziua Internațională a romilor (dezbatere) (2) 

Data: 06-04-2017 
rusia, arestarea lui alexei navalny și a altor protestatari 

Data: 06-04-2017 
Bangladesh, inclusiv căsătoriile între minori 

Data: 06-04-2017 
corpul european de solidaritate (B8-0238/2017) 

Data: 06-04-2017 
Piețele de roaming cu ridicata (continuarea dezbaterii) 

Data: 05-04-2017 
ancheta privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (dezbatere) 

Data: 04-04-2017 
Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, 
precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate 
vehiculelor respective (dezbatere) 

Data: 04-04-2017 
Dispozitivele medicale - Dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro 
(dezbatere) 

Data: 04-04-2017 
corpul european de solidaritate (dezbatere) 

Data: 03-04-2017 
Filipine, cazul senatoarei Leila M. De Lima 

Data: 16-03-2017 
concluziile reuniunii consiliului european din 9 şi 10 martie 2017, inclusiv 
Declarația de la roma (dezbatere) 

Data: 15-03-2017 
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Diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare a importatorilor de 
minereuri sau metale provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat 
(dezbatere) 

Data: 15-03-2017 
reexaminarea regulamentului privind statutul și finanțarea partidelor și 
fundațiilor politice europene (dezbatere) 

Data: 15-03-2017 
controlul achiziționării și deținerii de arme (dezbatere) 

Data: 14-03-2017 
controlul achiziționării și deținerii de arme (dezbatere) (2) 

Data: 14-03-2017 

Vehiculele scoase din uz, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile 
de echipamente electrice și electronice - Depozitele de deșeuri - Deșeurile - 
ambalajele și deșeurile de ambalaje (dezbatere) 

Data: 14-03-2017 

Implicarea pe termen lung a acţionarilor şi declaraţia privind guvernanţa 
corporativă (dezbatere) 

Data: 13-03-2017 

egalitatea dintre femei și bărbați în uniunea europeană 2014-2015 - egalitatea de 
tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea 
de bunuri și servicii - raport referitor la fondurile ue pentru egalitatea de gen 
(dezbatere) 

Data: 13-03-2017 
Punerea în aplicare a programului „europa creativă” (dezbatere) 

Data: 02-03-2017 
aplicarea programului „europa pentru cetățeni” (dezbatere) 

Data: 02-03-2017 
combaterea problemei legate de dispariția copiilor migranți în europa 
(dezbatere) 

Data: 01-03-2017 
Diferența de remunerare între femei și bărbați (dezbatere) 

Data: 01-03-2017 
O strategie în domeniul aviației pentru europa (dezbatere) 

Data: 16-02-2017
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acordul economic și comercial cuprinzător ue-canada - Încheierea ceTa ue-
canada - acordul de parteneriat strategic ue-canada (dezbatere) 

Data: 15-02-2017 

Schimbul de informații la nivelul ue în domeniul asigurării respectării legii și 
înlocuirea instrumentelor create înaintea adoptării Tratatului de la Lisabona 
(dezbatere) 

Data: 15-02-2017 

aprobarea comisiei cu privire la planul revizuit al Germaniei de a introduce o 
taxă rutieră (dezbatere) 

Data: 15-02-2017 

Posibile evoluții și ajustări ale structurii instituționale actuale a uniunii 
europene - Îmbunătățirea funcționării uniunii europene valorificând 
potențialul Tratatului de la Lisabona - capacitatea bugetară pentru zona euro 
(dezbatere) 

Data: 14-02-2017 
revizuirea consensului european privind dezvoltarea (dezbatere) 

Data: 13-02-2017 
rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în 
acest domeniu (dezbatere) 

Data: 13-02-2017 
Democrația și justiția în românia (dezbatere) 

Data: 02-02-2017 
Democrația și justiția în românia (dezbatere) (2) 

Data: 02-02-2017 
Starea uniunii energetice (dezbatere) 

Data: 01-02-2017 
Punerea în aplicare a programului „erasmus +” (dezbatere) 

Data: 01-02-2017 
Punerea în aplicare a programului „erasmus +” (dezbatere) (2) 

Data: 01-02-2017 
un pilon european al drepturilor sociale (dezbatere) 

Data: 19-01-2017 
concluziile reuniunii consiliului european din 15 decembrie 2016 

Data: 18-01-2017 
Pregătirea reuniunii consiliului european din 15 decembrie 2016) (dezbatere) 

Data: 14-12-2016 
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Serviciile de transport feroviar intern de călători (a8-0373/2016 - Wim van de 
camp) 

Data: 14-12-2016 
accesul la piaţa serviciilor portuare şi transparenţa financiară a porturilor (a8-
0023/2016 - Knut Fleckenstein) 

Data: 14-12-2016 
Pachetul privind energia curată pentru toți (dezbatere) 

Data: 13-12-2016 
revizuire generală a regulamentului de procedură al Parlamentului european 
(dezbatere) 

Data: 13-12-2016 
revizuire generală a regulamentului de procedură al Parlamentului european 
(a8-0344/2016 - richard corbett) 

Data: 13-12-2016 
Situația drepturilor fundamentale în uniunea europeană în 2015 (a8-0345/2016 
- József nagy) 

Data: 13-12-2016 

Drepturile femeilor în statele care fac parte din Parteneriatul estic (a8-
0365/2016 - Mariya Gabriel) 

Data: 13-12-2016 

Standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare - Serviciile de transport 
feroviar intern de călători - Spațiul feroviar unic european (dezbatere) 

Data: 12-12-2016 

accesul la piaţa serviciilor portuare şi transparenţa financiară a porturilor 
(dezbatere) 

Data: 12-12-2016 

combaterea rasismului, a xenofobiei, a homofobiei și a altor forme de intoleranță 
(dezbatere) 

Data: 01-12-2016 
codul vamal al uniunii, în ceea ce privește mărfurile care au părăsit temporar 
teritoriul vamal al uniunii pe cale maritimă sau aeriană (a8-0329/2016 - Maria 
Grapini) (vot) 

Data: 01-12-2016 
codul vamal al uniunii, în ceea ce privește mărfurile care au părăsit temporar 
teritoriul vamal al uniunii pe cale maritimă sau aeriană (a8-0329/2016 - Maria 
Grapini) 

Data: 01-12-2016 
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Procedura bugetară 2017: proiectul comun de buget (dezbatere) Data: 30-11-2016 
Procedura bugetară 2017: proiectul comun de buget (dezbatere) (2) 

Data: 30-11-2016 
noi oportunități pentru întreprinderile mici din sectorul transportului (a8-
0304/2016 - Dominique riquet) 

Data: 24-11-2016 
emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici (dezbatere) 

Data: 23-11-2016 
avizul curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a propunerii 
de acord dintre canada și uniunea europeană privind încheierea unui acord 
economic și comercial cuprinzător (ceTa) (B8-1220/2016) 

Data: 23-11-2016 
emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici (a8-0249/2015 - Julie Girling) 

Data: 23-11-2016 
aderarea ue la convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor (dezbatere) 

Data: 23-11-2016 
către un sistem de TVa definitiv și combaterea fraudei în domeniul TVa 
(dezbatere) 

Data: 23-11-2016 
noi oportunități pentru întreprinderile mici din sectorul transportului 
(dezbatere) 

Data: 23-11-2016 
Decizie adoptată cu privire la pachetul legislativ referitor la semestrul european, 
inclusiv analiza anuală a creșterii pe 2017 (dezbatere) 

Data: 22-11-2016 
Decizie adoptată cu privire la pachetul legislativ referitor la semestrul european, 
inclusiv analiza anuală a creșterii pe 2017 (dezbatere) (2) 

Data: 22-11-2016 
accesul autorităților fiscale la informații privind combaterea spălării banilor 
(dezbatere) 

Data: 22-11-2016 
uniunea europeană a apărării (a8-0316/2016 - urmas Paet) Data: 22-11-2016 
Valorificarea potențialului transportului naval de pasageri (a8-0306/2016 - 
Keith Taylor) 

Data: 22-11-2016 
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uniunea europeană a apărării (prezentare succintă) 
Data: 21-11-2016 

Serviciul european de voluntariat (dezbatere) 
Data: 27-10-2016 

Serviciul european de voluntariat (dezbatere) (2) 
Data: 27-10-2016 

evaluarea Strategiei ue pentru tineret pentru perioada 2013-2015 (prezentare 
succintă) 

Data: 27-10-2016 
Modul în care Pac poate îmbunătăți crearea de locuri de muncă în zonele rurale 
(prezentare succintă) 

Data: 27-10-2016 
concluziile reuniunii consiliului european din 20-21 octombrie (dezbatere) 

Data: 26-10-2016 
concluziile reuniunii consiliului european din 20-21 octombrie (dezbatere) (2) 

Data: 26-10-2016 
crearea unui mecanism al ue pentru democrație, statul de drept și drepturile 
fundamentale (dezbatere) 

Data: 25-10-2016 
cadrul juridic al uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la 
sancțiunile aferente (a8-0239/2016 - Kaja Kallas) 

Data: 25-10-2016 
Îmbunătățirea conectării și accesibilității infrastructurii de transport din 
europa centrală și de est (a8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba) 

Data: 25-10-2016 
cadrul juridic al uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la 
sancțiunile aferente (dezbatere) 

Data: 24-10-2016 
Monitorizarea punerii în aplicare a dreptului uniunii: raport anual 2014 
(dezbatere) 

Data: 06-10-2016 
Punerea în aplicare a regulamentului privind materialele care intră în contact 
cu alimentele (a8-0237/2016 - christel Schaldemose) 

Data: 06-10-2016 
Monitorizarea punerii în aplicare a dreptului uniunii: raport anual 2014 (a8-
0262/2016 - Heidi Hautala) 

Data: 06-10-2016 
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Pregătirea reuniunii consiliului european din 20-21 octombrie 2016 (dezbatere) 
Data: 05-10-2016 

necesitatea unei politici europene de reindustrializare în contextul recentelor 
cazuri caterpillar și alstrom (rc-B8-1051/2016, B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-
1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016, B8-1058/2016) 

Data: 05-10-2016 

asistența judiciară pentru persoanele suspectate sau acuzate care sunt private 
de libertate și asistența judiciară în cadrul procedurilor aferente mandatului 
european de arestare (dezbatere) 

Data: 04-10-2016 

comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune 
pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente (dezbatere) 

Data: 04-10-2016 

asistența judiciară pentru persoanele suspectate sau acuzate care sunt private 
de libertate și asistența judiciară în cadrul procedurilor aferente mandatului 
european de arestare (a8-0165/2015 - Dennis de Jong) 

Data: 04-10-2016 

comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune 
pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente (a8-0267/2015 - Marietje 
Schaake) 

Data: 04-10-2016 

Sistemele de venit minim în ue (dezbatere) Data: 15-09-2016 

aplicarea „Directivei privind egalitatea de tratament” (dezbatere) 

Data: 15-09-2016 

Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare 
sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare (a8-0238/2016 - Petr Ježek) 

Data: 15-09-2016 
Punerea în aplicare a Directivei privind serviciile poștale (a8-0254/2016 - 
Markus Ferber) 

Data: 15-09-2016 
accesul la finanțare al IMM-urilor și creșterea diversității finanțării IMM-urilor 
în cadrul uniunii piețelor de capital (a8-0222/2016 - Othmar Karas) 

Data: 15-09-2016 
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aplicarea „Directivei privind egalitatea de tratament” (a8-0225/2016 - renate 
Weber) 

Data: 15-09-2016 
Starea uniunii (dezbatere) 

Data: 14-09-2016 
cerințe tehnice pentru navele de navigație interioară (a8-0256/2016 - Ivo Belet) 

Data: 14-09-2016 
regulamentul delegat al comisiei de completare a regulamentului (ue) nr. 
1286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele 
de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PrIIP) (B8-0974/2016) 

Data: 14-09-2016 
necesitatea unei politici europene de reindustrializare în contextul recentelor 
cazuri caterpillar și alstrom (dezbatere) 

Data: 14-09-2016 
ancheta privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (dezbatere) 

Data: 13-09-2016 
Strategia ue pentru încălzire și răcire (a8-0232/2016 - adam Gierek) 

Data: 13-09-2016 
Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor (a8-0162/2016 - rosa D’amato) 

Data: 13-09-2016 
Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor - Politica de coeziune și strategiile 
de cercetare și inovare pentru specializare inteligentă (rIS3) - cooperarea 
teritorială europeană - practici optime și măsuri inovatoare - O strategie a ue 
pentru regiunea alpină (dezbatere) 

Data: 12-09-2016 
Punerea în aplicare a convenției Onu privind drepturile persoanelor cu 
handicap (dezbatere) 

Data: 07-07-2016 
Programul activităților Președinției slovace a consiliului (dezbatere) 

Data: 06-07-2016 
Programul activităților Președinției slovace a consiliului (dezbatere) (2) 

Data: 06-07-2016 
Pregătirea revizuirii postelectorale a cFM 2014-2020: recomandările 
Parlamentului înainte de propunerea comisiei (a8-0224/2016 - Jan Olbrycht, 
Isabelle Thomas) 

Data: 06-07-2016 
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noua strategie a ue cu privire la china (dezbatere) 
Data: 06-07-2016 

concluziile reuniunii consiliului european din 28 și 29 iunie 2016 (dezbatere) 
Data: 05-07-2016 

concluziile reuniunii consiliului european din 28 și 29 iunie 2016 (dezbatere) 
(2) 

Data: 05-07-2016 
refugiații: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii (a8-0204/2016 - 
Brando Benifei) 

Data: 05-07-2016 
O nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și investițiile 
(a8-0220/2016 - Tiziana Beghin) 

Data: 05-07-2016 
un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în uniune 
(dezbatere) 

Data: 05-07-2016 

Limitele emisiilor pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră 
(dezbatere) 

Data: 04-07-2016 

refugiații: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii (dezbatere) 
Data: 04-07-2016 

rezultatul referendumului din regatul unit (B8-0838/2016, B8-0839/2016, B8-
0840/2016, B8-0841/2016) 

Data: 28-06-2016 
raport privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse 
regenerabile - raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind 
eficiența energetică (continuarea dezbaterii) Data: 23-06-2016 
raport privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse 
regenerabile - raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind 
eficiența energetică (continuarea dezbaterii) (2) 

Data: 23-06-2016 

competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor 
judecătorești în materia regimurilor matrimoniale (a8-0209/2016 - Jean-Marie 
cavada) 

Data: 23-06-2016 
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competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor 
judecătorești în materie de efecte patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate 
(a8-0208/2016 - Jean-Marie cavada) 

Data: 23-06-2016 

raport privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse 
regenerabile (a8-0196/2016 - Paloma López Bermejo) 

Data: 23-06-2016 

competitivitatea industriei europene de echipament feroviar (dezbatere) 

Data: 09-06-2016 

competitivitatea industriei europene de echipament feroviar (B8-0677/2016) 

Data: 09-06-2016 

evaluare la jumătatea perioadei a planului de investiții (dezbatere) 

Data: 08-06-2016 

evaluare la jumătatea perioadei a planului de investiții (dezbatere) (2) 

Data: 08-06-2016 

norme împotriva anumitor practici de evitare a obligațiilor fiscale (a8-
0189/2016 - Hugues Bayet) 

Data: 08-06-2016 

Promovarea liberei circulații prin simplificarea acceptării anumitor documente 
oficiale (dezbatere) 

Data: 08-06-2016 

Îmbunătățirea schimbului de date și utilizarea sistemelor de informații și a 
bazelor de date europene în lupta împotriva infracțiunilor transnaționale grave 
și a terorismului (dezbatere) 

Data: 08-06-2016 

reforma instrumentelor de apărare comercială (Iac) (dezbatere) 

Data: 08-06-2016 

Diplomația economică a ue (dezbatere) 

Data: 08-06-2016 

norme împotriva anumitor practici de evitare a obligațiilor fiscale (dezbatere) 

Data: 07-06-2016 
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evaluarea Standardelor Internaționale de contabilitate (IaS) (a8-0172/2016 - 
Theodor Dumitru Stolojan) 

Data: 07-06-2016 

Practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse 
alimentare (a8-0173/2016 - edward czesak) 

Data: 07-06-2016 

Soluții tehnologice pentru o agricultură durabilă (a8-0174/2016 - anthea 
McIntyre) 

Data: 07-06-2016 

Promovarea inovării și a dezvoltării economice în cadrul viitoarei gestionări 
agricole europene (a8-0163/2016 - Jan Huitema) 

Data: 07-06-2016 

Măsuri pentru soluționarea crizei din sectorul lactatelor (dezbatere) 

Data: 26-05-2016 

Măsuri pentru soluționarea crizei din sectorul lactatelor (dezbatere) (2) 

Data: 26-05-2016 

Strategia privind piața unică (dezbatere) 

Data: 26-05-2016 

noi avantaje pentru consumatorii de energie (a8-0161/2016 - Theresa Griffin) 

Data: 26-05-2016 

Decizie adoptată în legătură cu pachetul privind piața unică digitală (continuarea 
dezbaterii) 

Data: 25-05-2016 

Pregătirea summitului G7 (dezbatere) 

Data: 25-05-2016 

Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal (a8-0157/2016 - 
Dariusz rosati) 

Data: 12-05-2016 

acordul-cadru revizuit privind concediul pentru creșterea copilului (a8-
0076/2016 - Maria arena) 

Data: 12-05-2016 
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agenţia ue pentru cooperare şi formare în materie de aplicare a legii (europol) 
(dezbatere) 

Data: 11-05-2016 
Intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare 
profesională, voluntariat, schimb de elevi și muncă au pair (dezbatere) 

Data: 11-05-2016 
agenţia ue pentru cooperare şi formare în materie de aplicare a legii (europol) 
(a8-0164/2016 - agustín Díaz de Mera García consuegra) 

Data: 11-05-2016 
Intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare 
profesională, voluntariat, schimb de elevi și muncă au pair (a8-0166/2016 - 
cecilia Wikström) 

Data: 11-05-2016 
Statutul de economie de piață al chinei (dezbatere) 

Data: 10-05-2016 
creșterea economică și locurile de muncă pentru tineri (dezbatere) 

Data: 10-05-2016 

creșterea economică și locurile de muncă pentru tineri (dezbatere) (2) 

Data: 10-05-2016 

Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea 
țărilor care nu sunt membre ale ue (a8-0257/2015 - Heidi Hautala) 

Data: 10-05-2016 
noi instrumente de dezvoltare teritorială în politica de coeziune 2014-2020 
(a8-0032/2016 - ruža Tomašić)

Data: 10-05-2016 
Politica de coeziune în regiunile montane ale ue (a8-0074/2016 - Iliana Iotova) 

Data: 10-05-2016 

negocieri în curs privind prima reevaluare a programului de ajustare 
macroeconomică pentru Grecia (dezbatere) 

Data: 10-05-2016 
Politica de coeziune în regiunile montane ale ue - noi instrumente de dezvoltare 
teritorială în politica de coeziune 2014-2020 - accelerarea implementării politicii 
de coeziune (dezbatere) 

Data: 09-05-2016 
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aspecte juridice, control democratic și punerea în aplicare a acordului ue-
Turcia (dezbatere) 

Data: 28-04-2016 

agenţia pentru căi Ferate a uniunii europene - Interoperabilitatea sistemului 
feroviar în uniunea europeană - Siguranța feroviară (dezbatere) 

Data: 28-04-2016 

Banca europeană de Investiții - raportul anual pentru 2014 (dezbatere) 

Data: 27-04-2016 

Banca europeană de Investiții - raportul anual pentru 2014 (dezbatere) (2) 
Data: 27-04-2016 

Îndeplinirea obiectivului de combatere a sărăciei în contextul creșterii 
cheltuielilor curente ale gospodăriilor (dezbatere) 

Data: 14-04-2016 

Sectorul privat și dezvoltarea (prezentare succintă) 
Data: 14-04-2016 

Protecția secretelor comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării 
ilegale (a8-0199/2015 - constance Le Grip) 

Data: 14-04-2016 

Sectorul privat și dezvoltarea (a8-0043/2016 - nirj Deva) 
Data: 14-04-2016 

concluziile reuniunii consiliului european din 17 și 18 martie 2016 și rezultatul 
summitului ue-Turcia (dezbatere) 

Data: 13-04-2016 

Situația din Mediterana și necesitatea unei abordări globale a migrației de către 
ue (dezbatere) 

Data: 12-04-2016 

criza de pe piața agricolă (dezbatere) 
Data: 12-04-2016 

cota standard minimă a TVa (a8-0063/2016 - Peter Simon) 
Data: 12-04-2016 

Programul privind o reglementare adecvată și funcțională (reFIT): situația 
actuală și perspective (a8-0208/2015 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) 

Data: 12-04-2016 
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Îmbunătățirea legiferării în domeniul pieței unice (a8-0278/2015 - anneleen 
Van Bossuyt) 

Data: 12-04-2016 
cunoașterea ue în școală (a8-0021/2016 - Damian Drăghici) 

Data: 12-04-2016 
erasmus+ și alte instrumente de promovare a mobilității în cadrul învățământului 
profesional și tehnic (a8-0049/2016 - ernest Maragall) 

Data: 12-04-2016 
combaterea terorismului în urma atacurilor teroriste recente (dezbatere) 

Data: 12-04-2016 
eficacitatea măsurilor existente de combatere a evaziunii fiscale și a spălării de 
bani din perspectiva recentelor dezvăluiri în dosarul Panama (dezbatere) 

Data: 12-04-2016 
epidemia cauzată de virusul Zika (dezbatere) 

Data: 10-03-2016 
uniunea Bancară - raportul anual pe 2015 (a8-0033/2016 - roberto Gualtieri) 

Data: 10-03-2016 
criza prețurilor în sectorul european al cărnii de porc (dezbatere) 

Data: 10-03-2016 
Pregătirea reuniunii consiliului european din perioada 17-18 martie 2016 şi 
rezultatele reuniunii la nivel înalt ue-Turcia (dezbatere) 

Data: 09-03-2016 
Pregătirea reuniunii consiliului european din perioada 17-18 martie 2016 şi 
rezultatele reuniunii la nivel înalt ue-Turcia (dezbatere) (2) 

Data: 09-03-2016 
acordul privind tutunul (acordul PMI) (B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-
0312/2016, B8-0313/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-
0316/2016, B8-0317/2016) 

Data: 09-03-2016 
Situația socioeconomică a femeilor în europa (dezbatere) 

Data: 08-03-2016 
Situația socioeconomică a femeilor în europa (dezbatere) (2) 

Data: 08-03-2016 

Schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe 
și legume, cu banane și cu lapte (a8-0006/2016 - Marc Tarabella) 

Data: 08-03-2016 
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accesul la piaţa serviciilor portuare şi transparenţa financiară a porturilor (a8-
0023/2016 - Knut Fleckenstein) 

Data: 08-03-2016 

raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor financiare ale ue – 
combaterea fraudei (a8-0026/2016 - Benedek Jávor) 

Data: 08-03-2016 

Schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe 
și legume, cu banane și cu lapte (dezbatere) 

Data: 07-03-2016 
Sănătatea animalelor (dezbatere) 

Data: 07-03-2016 

accesul la piaţa serviciilor portuare şi transparenţa financiară a porturilor 
(dezbatere) 

Data: 07-03-2016 

raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor financiare ale ue – 
combaterea fraudei (dezbatere) 

Data: 07-03-2016 

către o economie de succes bazată pe date (dezbatere) 
Data: 07-03-2016 

activitățile Ombudsmanului european în 2014 (dezbatere) 
Data: 25-02-2016 

acordul privind tutunul (acordul PMI) (dezbatere) 
Data: 25-02-2016 

rețeaua europeană de servicii de ocupare a forței de muncă, accesul lucrătorilor 
la serviciile de mobilitate și integrarea în continuare a piețelor forței de muncă 
(a8-0224/2015 - Heinz K. Becker) 

Data: 25-02-2016 
Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a 
creșterii pentru 2016 (a8-0030/2016 - Maria João rodrigues) 

Data: 25-02-2016 
Guvernarea pieţei unice în cadrul semestrului european 2016 (a8-0017/2016 - 
catherine Stihler) 

Data: 25-02-2016 
concluziile reuniunii consiliului european dintre 18 și 19 februarie (dezbatere) 

Data: 24-02-2016 
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Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală 
a creșterii pentru 2016 - Semestrul european pentru coordonarea politicilor 
economice: ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în analiza anuală a 
creșterii pentru 2016 - Guvernanţa pieţei unice în cadrul semestrului european 
2016 (dezbatere) 

Data: 24-02-2016 

Insularitatea (dezbatere) 
Data: 04-02-2016 

Infrastructura feroviară și serviciile publice în macroregiunile Dunării și Mării 
adriatice (dezbatere) 

Data: 04-02-2016 

Pregătirea reuniunii consiliului european din 18-19 februarie 2016 (dezbatere) 
Data: 03-02-2016 

Pregătirea reuniunii consiliului european din 18-19 februarie 2016 (dezbatere) 
(2) 

Data: 03-02-2016 
Obiecție formulată în temeiul articolului 106 din regulamentul de procedură 
cu privire la emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la 
vehiculele ușoare comerciale (euro 6) (B8-0040/2016) 

Data: 03-02-2016 
negocierile pe marginea acordului privind comerțul cu servicii (TiSa). (a8-
0009/2016 - Viviane reding) 

Data: 03-02-2016 
noua strategie pentru egalitatea de gen și drepturile femeilor post-2015 (B8-
0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016, B8-0164/2016) 

Data: 03-02-2016 

Instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie 
de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate (dezbatere) 

Data: 02-02-2016 

Instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie 
de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate (dezbatere) (2) 

Data: 02-02-2016 

Decizie adoptată de către comisie cu privire la pachetul privind impozitarea 
societăților (dezbatere) 

Data: 02-02-2016 
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Decizie adoptată de către comisie cu privire la pachetul privind impozitarea 
societăților (dezbatere) (2) 

Data: 02-02-2016 

Instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie 
de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate (a8-0172/2015 - Georgi Pirinski) 

Data: 02-02-2016 

criza refugiaților, controalele la frontierele externe și viitorul spațiului 
Schengen - respectarea principiului internațional al nereturnării - Finanțarea 
instrumentului de asistență pentru refugiați destinat Turciei - Intensificarea 
urii și a violenței rasiale împotriva refugiaților și a migranților în întreaga 
europă (dezbatere) 

Data: 02-02-2016 

criza refugiaților, controalele la frontierele externe și viitorul spațiului Schengen - 
respectarea principiului internațional al nereturnării - Finanțarea instrumentului 
de asistență pentru refugiați destinat Turciei - Intensificarea urii și a violenței 
rasiale împotriva refugiaților și a migranților în întreaga europă (dezbatere) (2) 

Data: 02-02-2016 

Intensificarea amenințării teroriste (dezbatere) 
Data: 21-01-2016 

coreea de nord 
Data: 21-01-2016 

Programul de activități al Președinției olandeze (dezbatere) 
Data: 20-01-2016 

Prezumţia de nevinovăţie şi dreptul de a fi prezent la proces în cadrul 
procedurilor penale (a8-0133/2015 - nathalie Griesbeck) 

Data: 20-01-2016 

acordurile de asociere / acordurile de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare 
cu Georgia, Moldova și ucraina (dezbatere) 

Data: 20-01-2016 

Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală (dezbatere) 
Data: 19-01-2016 

raportul anual privind politica ue în domeniul concurenței (a8-0368/2015 - 
Werner Langen) 

Data: 19-01-2016 
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Factorii externi care reprezintă obstacole în calea antreprenoriatului femeilor 
europene (a8-0369/2015 - Barbara Matera) 

Data: 19-01-2016 
Politicile de dezvoltare a competențelor pentru combaterea șomajului în rândul 
tinerilor (a8-0366/2015 - Marek Plura) 

Data: 19-01-2016 
Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală (a8-0371/2015 - Kaja 
Kallas, evelyne Gebhardt) 

Data: 19-01-2016 

concluziile reuniunii consiliului european din 17-18 decembrie 2015 (dezbatere) 
Data: 19-01-2016 

Obiecție în temeiul articolului 106 din regulamentul de procedură cu privire 
la emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele 
ușoare comerciale (euro 6) (dezbatere) 

Data: 18-01-2016 
Brevetele și drepturile amelioratorilor de plante (dezbatere) 

Data: 17-12-2015 

Pregătirea reuniunii consiliului european din 17-18 decembrie 2015 (dezbatere) 
Data: 16-12-2015 

Dezvoltarea unei industrii europene durabile a metalelor de bază (a8-0309/2015 
- edouard Martin) 

Data: 16-12-2015 

recomandare pentru zona euro - Finalizarea uniunii economice și monetare a 
ue (dezbatere) 

Data: 15-12-2015 

recomandare pentru zona euro - Finalizarea uniunii economice și monetare a 
ue (dezbatere) (2) 

Data: 15-12-2015 
către o uniune europeană a energiei (a8-0341/2015 - Marek Józef Gróbarczyk) 

Data: 15-12-2015 

concluziile cOP 21 (dezbatere) 
Data: 15-12-2015 

concluziile cOP 21 (dezbatere) (2) 
Data: 15-12-2015 
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către o uniune europeană a energiei - Pregătirea rețelei de energie electrică a 
europei pentru 2020 (dezbatere) 

Data: 14-12-2015 

Mobilitatea urbană durabilă (dezbatere) 
Data: 02-12-2015 

Mobilitatea urbană durabilă (a8-0319/2015 - Karima Delli) 
Data: 02-12-2015 

Prezentarea raportului anual al curții de conturi - 2014 (dezbatere) 
Data: 26-11-2015 

Starea uniunii energetice (dezbatere) 
Data: 24-11-2015 

Starea uniunii energetice (dezbatere) (2) 
Data: 24-11-2015 

Starea uniunii energetice (dezbatere) (3) 
Data: 24-11-2015 

reducerea inegalităților, în special a sărăciei în rândul copiilor (a8-0310/2015 - 
Inês cristina Zuber) 

Data: 24-11-2015 

Procedura bugetară 2016: proiect comun (dezbatere) 
Data: 24-11-2015 

Situația actuală a agendei de dezvoltare de la Doha în perspectiva pregătirilor 
pentru cea de a 10-a conferință ministerială a OMc (dezbatere) 

Data: 23-11-2015 

reducerea inegalităților, în special a sărăciei în rândul copiilor (prezentare 
succintă) 

Data: 23-11-2015 

noile provocări și concepte ale promovării turismului în europa (dezbatere) 
Data: 29-10-2015 

noile provocări și concepte ale promovării turismului în europa (dezbatere) (2) 
Data: 29-10-2015 

noile provocări și concepte ale promovării turismului în europa (dezbatere) (3) 
Data: 29-10-2015 

utilizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic (dezbatere) 

Data: 28-10-2015 
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Piața unică europeană a comunicațiilor electronice (dezbatere) 
Data: 27-10-2015 

Pachetele de servicii de călătorie şi formulele de călătorie asistate (dezbatere) 
Data: 26-10-2015 

Pregătirea reuniunii consiliului european (15-16 octombrie 2015) (dezbatere) 
Data: 14-10-2015 

un nou acord internațional de la Paris privind schimbările climatice (a8-
0275/2015 - Gilles Pargneaux) 

Data: 14-10-2015 

egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare 
în muncă și de muncă (dezbatere) 

Data: 08-10-2015 

Punerea în aplicare a articolului 20 alineatul (2) din Directiva privind serviciile 
și a articolului 8 alineatul (3) din Directiva privind drepturile cosumatorilor 
(dezbatere) 

Data: 08-10-2015 
Situaţia din Siria (dezbatere) 

Data: 07-10-2015 
Situaţia din Turcia (dezbatere) 

Data: 07-10-2015 
concluziile reuniunii informale a consiliului european din 23 septembrie 2015 
(dezbatere) 

Data: 06-10-2015 
Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor (dezbatere) 

Data: 06-10-2015 
aspectele legate de gen ale traficului de persoane (dezbatere) 

Data: 10-09-2015 
clonarea animalelor crescute și reproduse în scopuri agricole (dezbatere) 

Data: 08-09-2015 
aplicarea corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (dezbatere) 

Data: 08-09-2015 
nivelurile maxime permise de contaminare radioactivă după un accident 
nuclear (dezbatere) 

Data: 09-07-2015 
armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe 
(dezbatere) 

Data: 09-07-2015 
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negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții 
(TTIP) (dezbatere) 

Data: 07-07-2015 

Fondul european de investiții strategice (dezbatere) 
Data: 24-06-2015 

Situația din nepal după cutremure 
Data: 11-06-2015 

Stadiul actual al relațiilor ue-rusia (dezbatere) 
Data: 09-06-2015 

Strategia europeană pentru securitate energetică (dezbatere) 
Data: 09-06-2015 

Strategia ue pentru egalitatea între femei și bărbați post-2015 (dezbatere) 
Data: 08-06-2015 

ratele creșterii economice în ue și previziunile economice de primăvară din 
2015 (dezbatere) 

Data: 21-05-2015 
autocertificarea importatorilor de minereuri sau metale provenind din zone de 
conflict și zone cu risc ridicat (dezbatere) 

Data: 19-05-2015
raportul anual pentru 2013 al Băncii europene de Investiții (dezbatere) 

Data: 30-04-2015
expo 2015 Milano: Să hrănim planeta, energie pentru viață (dezbatere) 

Data: 30-04-2015
raport al consiliului european extraordinar din 23 aprilie 2015: ultimele 
tragedii din Marea Mediterană și politicile ue în materie de migrație și de azil 
(dezbatere) 

Data: 29-04-2015
Directiva privind calitatea combustibililor și Directiva privind energia din surse 
regenerabile (dezbatere)

Data: 28-04-2015
Directiva privind calitatea combustibililor și Directiva privind energia din surse 
regenerabile (dezbatere) 

Data: 28-04-2015
emisiile de dioxid de carbon generate de transportul maritim (dezbatere) 

Data: 28-04-2015
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Modificarea cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 
(dezbatere) 

Data: 15-04-2015
Pregătirea reuniunii consiliului european (19-20 martie 2015) (dezbatere) 

Data: 11-03-2015
Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate 
de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în analiza anuală a creșterii 
pentru 2015 - Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: 
analiza anuală a creșterii pentru 2015 - Guvernarea pieței unice în cadrul 
semestrului european din 2015 (dezbatere)

Data: 11-03-2015
Dimensiunile și greutățile autovehiculelor care circulă în interiorul comunității 
(dezbatere) 

Data: 10-03-2015
Fondurile europene de investiții pe termen lung (continuarea dezbaterii)

Data: 10-03-2015
egalitatea între femei și bărbați în uniunea europeană în 2013 (dezbatere) 

Data: 09-03-2015
raportul anual privind politica ue în domeniul concurenței (dezbatere) 

Data: 09-03-2015

combaterea abuzului sexual al copiilor pe internet (dezbatere) 
Data: 12-02-2015

Inițiative ce se încadrează în dezbaterea din cadrul OIM privind dreptul la 
grevă (dezbatere) 

Data: 10-02-2015
Inițiative ce se încadrează în dezbaterea din cadrul OIM privind dreptul la 
grevă (dezbatere) (2) 

Data: 10-02-2015
Grupul de experți al comisiei pentru aplicarea drepturilor de proprietate 
intelectuală (dezbatere) 

Data: 09-02-2015
raportul anual pentru 2013 al Ombudsmanului european (dezbatere) 

Data: 15-01-2015
Programul de activități al Președinției letone (dezbatere) 

Data: 14-01-2015
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evaluarea Președinției italiene (dezbatere) 
Data: 13-01-2015

Posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea de 
OMG-uri (dezbatere) 

Data: 13-01-2015
revizuirea cadrului de guvernanță economică prevăzut de pachetul șase 
propuneri legislative și de pachetul de două propuneri legislative (dezbatere) 

Data: 16-12-2014
 conferința Onu privind schimbările climatice 2014 - cOP 20, Lima, Peru (1-12 
decembrie 2014) (dezbatere) 

Data: 26-11-2014
ue și cadrul de dezvoltare globală pentru perioada de după 2015 (dezbatere) 

Data: 24-11-2014

rezultatul conferinței la nivel înalt privind ocuparea forței de muncă în europa 
(Milano, 8 octombrie) (dezbatere) 

Data: 21-10-2014

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: punerea în 
aplicare a priorităților pentru 2014 (dezbatere) 

Data: 21-10-2014

Pregătirea summitului zonei euro (dezbatere) 
Data: 17-09-2014

Impactul pe care îl are asupra agriculturii europene interdicția impusă de 
Federația rusă asupra importului de produse agricole și alimentare din ue 
(dezbatere) 

Data: 15-09-2014

Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (dezbatere) 
Data: 16-07-2014
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6. Întrebări Parlamentare 

Adresate De Maria Grapini 

Comisiei Europene Total 130

6.1 Întrebări cu răspuns scris 

Importanța extinderii suprafețelor de teren împădurite în europa 
Data: 26-10-2017 

”românia are cea mai mare suprafață de păduri virgine din europa, o 
adevărată bogăție naturală, care contribuie în mod substanțial la reducerea 
emisiilor de cO2.

În ultimii ani, țara noastră a pierdut multe hectare de pădure, iar 
suprafețele împădurite au început să se reducă și din cauza faptului că multe 
din păduri au trecut în proprietate privată.

În românia, ajutoarele pentru împădurire se acordă în cadrul Planului 
național de Dezvoltare rurală (PnDr) 2014-2020, prin intermediul submăsurii 
8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”. Drept urmare, statul român, 
prin agenția pentru Finanțarea Investițiilor rurale, vrea să-i convingă pe 
români să-și împădurească terenurile agricole lăsate acum în paragină.

În prezent, mulți dintre proprietarii de terenuri preferă să-și transforme 
terenurile în teren agricol, sau fâneață, sau pășune deoarece primesc subvenții 
importante pe hectar. Dacă proprietarii ar opta pentru împădurirea terenurilor, 
atunci ei nu ar mai primi nici o subvenție, deoarece se consideră că pădurea 
produce singură, dar produce după foarte mulți ani și sunt și costuri suplimentare 
de întreținere a acesteia.

Ținând cont de importanța extinderii suprafețelor de teren împădurite 
în europa, nu doar în românia, ce măsuri stimulative poate propune comisia, 
astfel încât proprietarii de teren agricol și neagricol să poată obține anumite 
subvenții la hectarul de teren împădurit?”

construirea de adăposturi pentru protecția femeilor 
Data: 25-10-2017 

”În multe dintre statele membre nu există suficiente adăposturi pentru 
protecția femeilor supuse violenței în familie.
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are comisia un program special dedicat creșterii numărului de adăposturi 
prin finanțarea proiectelor de construcție sau amenajarea acestor locuri sigure 
pentru protecția femeilor?”

Vânzarea terenurilor către persoane străine 
Data: 25-10-2017 

”Politica agricolă comună este importantă pentru dezvoltarea capacităților 
de producție mai ales în mediul rural. Din păcate, există probleme specifice ale 
statelor membre datorită condițiilor de climă diferite și condițiilor geografice 
și consider că ar trebui acceptate politici naționale adaptate la situația concretă 
din statul membru.

considerați că s-ar putea decide la nivel național oportunitatea vânzării 
terenurilor către persoane străine?”

Intrebare cu privire la posibilitatea susținerii examenului cPc în alte limbi 
oficiale ale ue 

Data: 25-10-2017 

”În ultimii ani, cererea de șoferi profesioniști în transportul rutier 
internațional a crescut continuu în ue.

angajarea șoferilor profesioniști din afara ue poate fi o soluție eficientă 
pentru a aborda acest deficit acut de conducători auto.

conform regulamentului 1072/2009, un transportator din ue care deține 
o licență comunitară poate angaja în mod legal un conducător auto străin din 
afara ue.

În românia, testul teoretic pentru obținerea permisului de conducere 
poate fi organizat în limba engleză, franceză sau germană.

consideră comisia includerea unor dispoziții clare în Directiva 2003/59 
pentru a permite statelor membre să organizeze testări cPc în limbile engleză 
sau în alte limbi ale ue pentru șoferii străini din afara ue, ceea ce ar însemna 
că în românia examenul ar putea fi luat în alte limbi decât cele din rO, inclusiv 
în limba engleză?”

De ce Volkswagen nu va plăti despăgubiri și clienților din ue 
Data: 11-09-2017 

”Volkswagen, cel mai mare producător auto european și mondial, 
a fost implicat într-un scandal de amploare în toamna anului trecut, când a 
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recunoscut că în perioada 2005-2015 a echipat 11 milioane de vehicule vândute 
la nivel mondial cu un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale 
motoarelor diesel.

În septembrie 2015, agenția pentru Protecția Mediului din Sua 
(ePa) a acuzat Volkswagen că a instalat un soft care permitea mașinilor să 
îndeplinească standardele referitoare la poluare în timpul testelor, dar nu și în 
timpul operațiunilor normale.

În uriașul scandal al emisiilor, Volkswagen a promis compensații pentru 
clienții de mașini diesel din Sua, însă germanii refuză să ofere compensații și 
clienților din ue.

ce măsuri poate lua comisia astfel încât să preîntâmpine asemenea 
situații discriminatorii față de clienții europeni și cum poate fi obligată 
compania Volkswagen să plătească despăgubiri și cumpărătorilor din uniunea 
europeană?”

Politici și măsuri europene pentru combaterea sărăciei în rândul copiilor 
Data: 11-09-2017 

”Gradul ridicat de sărăcie în rândul copiilor din unele state membre pune 
în pericol societatea democratică viitoare. Sărăcia este un factor important ce 
stă în calea educației, dar și a sănătății oamenilor. Lipsa de educație este evident 
un obstacol în construcția unei societăți bazate pe valori.

În criza datelor statistice existente, consideră comisia că ar putea veni 
în sprijinul statelor care se confruntă cu cel mai înalt grad de sărăcie în rândul 
copiilor, prin politici și măsuri europene în sprijinul măsurilor naționale?”

răspuns oferit către comisarul Thyssen

Data: 03-11-2017

”Deși combaterea sărăciei în rândul copiilor ține de competența națională, 
comisia sprijină eforturile statelor membre în acest domeniu. 

În contextul semestrului european și în conformitate cu recomandarea 
din 2013 intitulată „Investiția în copii”, comisia monitorizează și furnizează 
orientări pentru statele membre în ceea ce privește politicile sociale, investițiile 
sociale și combaterea sărăciei, inclusiv politicile de sprijin pentru copii și familii.

Pilonul european al drepturilor sociale va contribui la acest obiectiv. 
Principiul 11 al pilonului se axează pe acordarea de servicii de îngrijire pentru 
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copiii cu vârste mai mici de 3 ani și pe obligația statelor membre de a proteja 
copiii împotriva sărăciei. Pentru a monitoriza punerea în aplicare a acestor 
principii, noul tablou de bord al indicatorilor sociali conține un indicator 
privind educația și îngrijirea copiilor preșcolari. 

comisia oferă, de asemenea, sprijin financiar prin intermediul fondurilor 
structurale și de investiții, a Fondului european pentru investiții strategice 
și a programului Orizont 2020. Pentru perioada de programare actuală, un 
procent minim de 20 % din creditele naționale alocate în cadrul Fondului social 
european este dedicat proiectelor din domeniul incluziunii sociale, cuprinzând 
măsuri de combatere a sărăciei în rândul copiilor. În perioada 2017-2018, comisia 
va pune în aplicare măsurile votate de Parlamentul european pentru a analiza 
fezabilitatea unui eventual sistem de garanție pentru copii. Măsura va investiga 
implicațiile practice ale unei astfel de garanții pentru copii asupra a patru 
grupuri specifice de copii vulnerabili: cei (i) care trăiesc în situații familiale 
precare, (ii) care provin din familii de migranți sau refugiați, (iii) care locuiesc 
în instituții, și (iv) care sunt cu handicap sau cu nevoi speciale. ”

Violența împotriva femeilor din punctul de vedere al subminării libertății de 
mișcare a femeilor 

Data: 11-09-2017

”Violența împotriva femeilor subminează drepturile fundamentale ale 
femeilor, cum ar fi demnitatea, accesul la justiție și egalitatea de gen.

conform studiului agenției uniunii europene pentru Drepturi 
Fundamentale, la nivel european, 33 % dintre femei au suferit o violență fizică 
și/sau sexuală de la vârsta de 15 ani și 55 % dintre femeie s-au confruntat cu una 
sau mai multe forme de hărțuire sexuală. Violența împotriva femeilor nu poate 
fi tratată drept o problemă marginală.

Femeile se tem mai mult de posibilitatea unui atac fizic sau sexual în 
domeniul public decât în domeniul privat. Frica de violența de gen afectează 
libertatea de mișcare a femeilor. În acest sens, utilizarea restricționată a 
spațiului public de către femei în anumite momente și mai ales atunci când 
sunt singure poate fi privită prin intermediul egalității de gen.

cum se poate implica comisia pentru a se recunoaște și a se reacționa la 
nivel european vis-a-vis de efectele violenței împotriva femeilor, din punct de 
vedere al subminării liberei circulații?”
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răspunderea magistraților și măsura de numire a procurorilor 
Data: 04-09-2017 

”Funcționarea justiției respectând separarea puterilor în stat este pilonul 
principal al democrației.

cazurile frecvente de încălcare a drepturilor omului, în multe dintre 
statele membre, fac victime în rândul cetățenilor și aduc pierderi financiare 
bugetelor statelor, prin plățile de la buget ale pagubelor și daunelor aduse 
cetățenilor, stabilite prin deciziile ceDO.

ce poate să facă comisia și care sunt recomandările pentru 
statele membre privind răspunderea magistraților și stabilirea 
celei mai corecte măsuri de numire a procurorilor la conducerea 
instituțiilor specifice (Direcția națională anticorupție, Procuror Șef)?”

răspuns oferit către comisarul Jourová 

Data: 08-11-2017
”comisia reamintește că separarea puterilor în stat și independența 

autorităților judecătorești reprezintă elemente esențiale ale statului de drept și 
se numără printre valorile pe care se întemeiază uniunea. 

comisia nu are în vedere acțiuni la nivelul ue privind responsabilitatea 
magistraților. curtea europeană a Drepturilor Omului și consiliul europei au 
definit standardele europene în acest domeniu. În general, și având în vedere 
jurisprudența curții europene a Drepturilor Omului, dispozițiile privind 
răspunderea penală a judecătorilor ar trebui interpretate în așa fel încât 
judecătorii să fie protejați împotriva imixtiunilor arbitrare în activitățile lor. 
comisia reamintește că recomandarea (2010)12 a consiliului europei abordează 
chestiunea răspunderii judecătorilor, precizând, în special, că interpretarea 
legii, aprecierea faptelor și evaluarea probelor, efectuate de judecători pentru a 
soluționa cauzele, nu ar trebui să antreneze răspunderea civilă sau disciplinară, 
decât dacă, în urma unei evaluări concrete a cauzelor respective, se dovedește 
vinovăția individuală, iar eroarea este cauzată de reaua intenție sau de o 
neglijență gravă. În opinia consecventă a comisiei de la Veneția, faptul că decizia 
unui judecător a fost anulată de o instanță superioară nu înseamnă neapărat 
că judecătorul respectiv nu a acționat în mod competent sau profesional și a 
utiliza anularea unei decizii a unei instanțe de rang inferior de către o instanță 
superioară ca motiv în sine de stabilire a nelegalității deciziei respective nu este 
o practică conformă cu standardele europene.
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În ceea ce privește procedurile aplicate în românia pentru numiri în 
posturi de procurori de rang înalt, comisia face trimitere la raportul său din 
ianuarie 2017 din cadrul Mecanismului de cooperare și Verificare.”

Strategia ue privind relația cu asia centrală 
Data: 04-09-2017 

”asia centrală nu este o regiune omogenă, atât din punct de vedere 
politic cât și economic. În timp ce unele țări înregistrează rate mari de creștere 
economică, altele se află în declin. De asemenea, nivelul de dezvoltare politică și 
evoluția democrației diferă iar atenția trebuie îndreptată, în mod special, asupra 
chestiunilor legate de siguranța cetățenilor, respectarea drepturilor omului și a 
statului de drept.

care este Strategia uniunii europene privind relația cu asia centrală, 
având în vedere nevoia de creștere a siguranței, dezvoltarea economică între ue 
și asia centrală și nevoia de prevenție a violenței și a extremismului?”

Tratamentul împotriva cancerului 
Data: 04-09-2017 

”În lume și în statele membre există un număr extrem de mare de decese 
datorate cancerului. Din păcate, depistarea târzie a bolii, imposibilitatea aplicării 
unui tratament preventiv face ca posibilitatea de a diminua numărul de decese 
să fie unică. Sunt state în care pacienții au acces la tratament la depistarea bolii.

are comisia în vedere o propunere de intensificare a cercetării în acest 
domeniu și poate găsi soluții pentru statele membre care nu pot asigura 
tratamentul pentru pacienți?”

răspuns oferit către comisarul andriukaitis
Data: 27-10-2017

”Statele membre dețin competența privind furnizarea serviciilor de 
asistență medicală pentru cetățenii lor. comisia, respectând această competență, 
a sprijinit statele membre în lupta împotriva cancerului timp de peste 30 de ani. 
raportul privind punerea în aplicare a comunicării privind „Lupta împotriva 
cancerului: un parteneriat european” adoptat în septembrie 2014 oferă o vedere 
de ansamblu detaliată a acțiunilor dezvoltate și planificate privind prevenția, 
planificarea, screeningul, acreditarea și orientările privind cancerul.

comisia a sprijinit recent elaborarea unui Ghid european privind 
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îmbunătățirea calității privind controlul cuprinzător al cancerului (european 
Guide on Quality Improvement in comprehensive cancer control), care oferă 
recomandări detaliate privind asistența medicală integrată, îngrijirea bolnavilor 
de cancer la nivel de comunitate, supraviețuirea și reabilitarea, având ca scop 
împărtășirea cunoștințelor, ridicarea standardelor, îmbunătățirea calității și 
reducerea inegalităților din domeniul sănătății.

Pentru a îmbunătăți tratamentul cancerelor rare care necesită cunoștințe 
medicale avansate, au fost lansate două rețele europene de referință în 
decembrie 2016, una pentru cancerele adulților (tumori solide) și una pentru 
cancerele pediatrice.

aproape 2 miliarde de euro au fost alocate sprijinirii cercetării în domeniul 
cancerului în cadrul Programului ue de finanțare a cercetării și inovării pentru 
perioada 2007-2013 (Pc7) și a Programului-cadru pentru cercetare și inovare – 
Orizont 2020.”

atacurile teroriste din Spania 
Data: 04-09-2017 

”În luna august au avut loc două atacuri teroriste in Spania, atât în 
Barcelona cât și în stațiunea balneară cambrilis, soldate cu un număr alarmant 
de morți și răniți. numai în regiunea cambrilis forțele de securitate spaniole 
au anunțat că au ucis 5 persoane, acest lucru însemnând că celula persoanelor 
implicate în atac este numeroasă.având în vedere ultimele atacuri teroriste 
menționate, dar și depistările frecvente de migranți de la granița de Vest a 
româniei, ce măsuri poate lua comisia pentru a asigura o siguranță mai bună a 
cetățenilor uniunii europene și a preveni eventuale viitoare atacuri?”

răspuns oferit către comisarul avramopoulos 

Data: 27.10.2017

”combaterea terorismului și asigurarea securității cetățenilor ue sunt 
priorități ale comisiei și reprezintă un pilon central al agendei europene 
privind securitatea 

comisia a luat o serie de inițiative pentru a contracara amenințarea 
reprezentată de terorism:

• consolidarea cadrului ue în materie de justiție penală, prin 
intermediul Directivei privind combaterea terorismului;
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• îmbunătățirea schimbului de informații, utilizarea la întreaga 
capacitate a Sistemului de Informații Schengen (inclusiv prin 
recentele propuneri de consolidare a eficacității sale operaționale) 
și sprijinul operațional oferit statelor membre de către centrul 
european de combatere a terorismului din cadrul europol;

• sprijinirea statelor membre în eforturile de prevenire a radicalizării, 
prin intermediul rețelei pentru sensibilizarea publicului cu privire la 
radicalizare, și reducerea conținutului cu caracter terorist disponibil 
online, prin intermediul Forumului pentru internet al ue.

În plus, comisia a înaintat inițiative vizând în mod specific consolidarea 
gestionării frontierelor, în special prin revizuirea codului frontierelor Schengen, 
registrul ue cu numele pasagerilor (Pnr), instituirea agenției europene pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de coastă, precum și prin sistemul de intrare-ieșire 
și Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile.

având în vedere interesul tot mai mare al teroriștilor pentru spațiile 
publice și așa-numitele „obiective ușoare” (soft targets), comisia colaborează 
cu părțile interesate relevante, inclusiv cu autoritățile naționale și locale, 
cu serviciile de aplicare a legii, cu operatorii privați și cu cetățenii pentru a 
ameliora securitatea spațiilor publice. ”

Termenul 2020 pentru dispozițiile privind tranzitarea 
Data: 04-09-2017 

”uniunea vamală este esențială pentru siguranța pieței interne din punct 
de vedere al competitivității etice și echitabile, dar și din punct de vedere al 
siguranței calității produselor și al protecției consumatorilor.

Faptul că din partea comisiei există mesajul că dispozițiile privind 
tranzitarea, ce s-au aplicat din 2016 și aveau termen 2020, pot fi prelungite din 
cauza nefinalizării informatizării autorităților vamale, pune în pericol atingerea 
obiectivelor asumate.

care sunt cauzele și ce măsuri preconizează să ia comisia pentru a 
respecta termenul de 2020 pentru funcționarea cVu?”

răspuns oferit către comisarul Moscovici 

Data: 31.10.2017

”Termenul-limită de introducere a sistemelor informatice prevăzute de 
codul vamal al uniunii (cVu), stabilit pentru anul 2020, exercită o presiune 
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considerabilă asupra tuturor părților implicate - statele membre, comisia 
și comunitatea de afaceri. noile prevederi ale cVu vizează, în unele cazuri, 
reorganizarea completă a sistemelor informatice existente, iar acest lucru are, 
la rândul său, un impact asupra altor sisteme conectate. Introducerea noilor 
sisteme trebuie să fie pregătită, planificată și executată cu atenție, pentru a 
evita întreruperile majore ale operațiunilor vamale. atât statele membre, cât și 
comunitatea de afaceri, au informat comisia cu privire la dificultățile cu care 
se confruntă în a gestiona prea multe sisteme informatice noi în același timp. 

Prin urmare, comisia analizează împreună cu statele membre 
fezabilitatea planurilor existente de introducere a sistemelor IT, precum și 
consecințele juridice ale unei întârzieri după 2020 în introducerea câtorva 
dintre aceste sisteme. 

Dacă o astfel de întârziere nu se poate evita, ea poate fi gestionată prin 
modificarea cadrului juridic existent pentru a permite utilizarea în continuare 
a structurilor existente (cum ar fi pe suport de hârtie) după 2020, cu titlu 
tranzitoriu. această modificare ar viza numai acele aspecte vamale care sunt 
soluționate prin intermediul sistemelor informatice ce urmează a fi introduse 
cu întârziere și ea ar trebui să faciliteze finalizarea celorlalte sisteme informatice 
și introducerea lor până în 2020. 

Prin urmare, o amânare a termenului de livrare a acestor câteva sisteme 
informatice nu ar pune în pericol îndeplinirea obiectivelor cVu.”

Instituțiile de învățământ “Lumina” 
Data: 30-06-2017 

”Instituțiile de învățământ „Lumina”, create special de investitori turci 
și care își desfășoară activitatea într-un stat membru al uniunii europene 
(românia), au peste 3 000 de elevi pe toate ciclurile de învățământ ( clasele I — 
IV; V-VIII; ciclul liceal, studii universitare).

Profesorii și conducerea instituției acuză presiuni și obstrucții din partea 
republicii Turcia, prin instituțiile statului turc și ambasada republicii Turcia 
la București.

cum considerați că ar trebui protejați investitorii și cetățenii turci, 
în statele membre ale uniunii europene? ce poate comisia să facă în cazul 
concret relatat?”
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răspuns dat de dl Hahn în numele comisiei
Data: 08.09.2017 

”În raportul său din 2016 privind Turcia, comisia a prezentat cazuri 
similare celor semnalate de către distinsul membru al Parlamentului și a 
precizat că „Turcia s-a adresat, de asemenea, câtorva state membre ale ue, de 
exemplu cu privire la închiderea școlilor sau a altor instituții despre care se 
presupune că ar avea legătură cu mișcarea Gülen. În acest context, membrii 
diasporei turce care locuiesc în aceste state membre au semnalat că se exercită 
presiuni asupra lor pentru a oferi informații cu privire la alți membri ai acestor 
comunități”.

comisia consideră că normele și procedurile aplicabile în fiecare stat 
membru nu trebuie să fie afectate de nicio formă de influență nejustificată, 
pentru a asigura protecția necesară a oricărei activități economice sau 
educaționale legale desfășurate pe teritoriul ue.

Într-o declarație din 8 noiembrie 2016, Înaltul reprezentant/
Vicepreședintele adresase deja Turciei apelul de a-și proteja democrația 
parlamentară, inclusiv să respecte drepturile omului, statul de drept, libertățile 
fundamentale și dreptul oricărei persoane la un proces echitabil, aceasta în 
conformitate, de asemenea, cu angajamentele sale în calitate de țară candidată. 
cel mai recent în cadrul dialogului politic la nivel înalt din 25 iulie 2017 de la 
Bruxelles, comisia a precizat în mod clar că se așteaptă ca Turcia să înceapă să 
ia măsuri pozitive și să urgenteze soluționarea deficiențelor grave în domeniul 
statului de drept și al drepturilor și libertăților fundamentale.”

administrarea măsurilor de siguranță și securitate din punct de vedere al 
împărțirii Spațiului Schengen 

Data: 30-06-2017 

”Siguranța și securitatea cetățenilor trebuie sa fie un obiectiv permanent 
al instituțiilor europene.

având în vedere că încă există o împărțire a Spațiului european în 
Schengen și non-Schengen, nu consideră comisia că este o dificultate în 
administrarea măsurilor de siguranță și securitate și, în același timp, o 
discriminare a cetățenilor europeni din statele membre din afara Spațiului 
Schengen?

cum poate comisia influența intrarea tuturor statelor membre care 
corespund condițiilor tehnice?”
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răspuns oferit către comisarul avramopoulos
Data: 13.09.2017

”acceptarea integrală a acquis-ului Schengen a fost o condiție pentru 
aderarea la ue de la integrarea acquis-ului Schengen în cadrul ue în 1999 
(Tratatul de la amsterdam). Doar Irlanda și regatul unit, care erau state 
membre ale ue la momentul respectiv, au decis să rămână în afara acquis-
ului Schengen, însă au posibilitatea în orice moment de a solicita participarea, 
integrală sau parțială, la dispozițiile acestui acquis. Până în prezent, ele și-au 
limitat participarea la cooperarea Schengen doar la câteva aspecte, care nu 
includ normele privind controalele la frontierele externe și privind absența 
controalelor la frontierele interne.

Pentru alte state membre, aplicarea integrală a acquis-ului Schengen este 
o procedură în două etape (punerea în aplicare a anumitor părți ale acquis-ului 
începând de la data aderării; celelalte dispoziții se aplică de la data eliminării 
controalelor la frontierele interne, care este decisă de consiliu de îndată ce toate 
condițiile sunt îndeplinite). câteva state membre se află încă în prima etapă 
și, prin urmare, controalele la frontierele interne cu acestea nu au fost încă 
eliminate. 

În sfârșit, toate statele membre, cu excepția Irlandei și a regatului unit, 
aplică aceleași norme privind controalele la frontierele externe care constituie 
unul dintre principalele elemente menite să garanteze siguranța și securitatea 
în interiorul ue și în interiorul spațiului Schengen. În această privință, nu există 
nicio împărțire care ar face ca măsurile în materie de siguranță și de securitate 
să fie mai dificil de gestionat.

ar trebui subliniat faptul că tuturor cetățenilor ue li se aplică aceleași 
norme cu privire la verificările la frontierele externe și la eliminarea controalelor 
la frontierele interne.

Statele membre care îndeplinesc în prezent criteriile tehnice pentru a 
aplica integral acquis-ul Schengen însă nu fac încă acest lucru sunt dispuse să 
adere integral și nu este nevoie să fie convinse să facă acest lucru. comisia susține 
eliminarea controalelor la frontierele interne cu statele membre respective. Însă 
o astfel de decizie revine consiliului, care trebuie să hotărască în unanimitate.”
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Strategia privind comerțul digital 
Data: 14-06-2017 

”O strategie privind comerțul digital ambițioasă va permite uniunii 
europene să fie un actor important pe scena internațională. această viitoare 
strategie comercială a ue trebuie să contribuie la creșterea locurilor de muncă și 
la creșterea economică. comerțul digital va însemna noi oportunități, inclusiv 
pentru IMM-urile din ue și pentru consumatori. Totuși, aceasta aduce cu sine și 
preocupări legate de protecția consumatorilor și a drepturilor lor fundamentale, 
în special cele legate de protecția datelor lor personale și a confidențialității 
informațiilor la nivel ue și internațional, în special în relațiile cu Statele unite 
ale americii.

care sunt măsurile pe care le preconizează comisia pentru a se asigura 
că datele cetățenilor europeni sunt în siguranță în cadrul unor tranzacții 
comerciale internaționale?

cum se asigură comisia că nivelul de protecție implementat de Scutul de 
confidențialitate ue-Sua este în continuare adecvat?”

răspuns oferit către comisarul Jourová 
Data: 10.08.2017

”Deși protecția datelor cu caracter personal nu este negociabilă în cadrul 
acordurilor comerciale, normele ue de protecție a datelor prevăd o gamă largă 
de instrumente care facilitează transferurile de date către țările terțe, asigurând, 
în același timp, un nivel ridicat de protecție. acestea includ, printre altele, 
deciziile privind adecvarea protecției datelor cu caracter personal (care permit 
fluxul liber de date cu caracter personal către o țară terță, o regiune sau un tip 
de operator), contractele încheiate între un exportator de date din ue și un 
importator de date dintr-o țară terță care oferă garanții adecvate, mecanisme de 
certificare aprobate și coduri de conduită sau transferuri individuale efectuate 
din anumite motive, de exemplu, consimțământul (explicit și în cunoștință de 
cauză) al unei persoane sau executarea unui contract. Instrumentele respective 
sunt flexibile, în sensul că pot fi adaptate la tipurile specifice de activități 
comerciale. comisia a explicat posibila utilizare a acestor instrumente în 
comunicarea sa din 10 ianuarie 2017, intitulată „Schimbul de date cu caracter 
personal și protecția acestora într-o lume globalizată.

În ceea ce privește transferurile de date către Statele unite ale americii 
(Sua), comisia monitorizează permanent funcționarea corespunzătoare 
a cadrului aferent Scutului de confidențialitate, inclusiv din perspectiva 
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îndeplinirii de către autoritățile Sua a obligațiilor lor de a asigura respectarea de 
către companiile americane certificate a principiilor aplicabile privind protecția 
datelor. În acest context, comisia, împreună cu reprezentanții autorităților 
pentru protecția datelor din statele membre și în dialog cu autoritățile Sua, 
efectuează reexaminări anuale ale cadrului, prima dintre acestea urmând să 
aibă loc în septembrie 2017. După reexaminare, comisia va transmite un raport 
detaliat Parlamentului european și consiliului.”

Perioada de repaus a șoferilor - regulamentul 561/2006 
Data: 14-06-2017 

”regulamentul nr. 561/2006 privind armonizarea anumitor dispoziții 
ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere a fost interpretat în 
moduri diferite începând cu anul 2006 și până în prezent. Până în anul 2014, 
a fost interpretat de comisia europeană și de toate statele membre în sensul 
acceptării efectuării perioadei normale de repaus săptămânal de 45 de ore în 
cabina autovehiculelor. Începând cu 2014, Franța și Belgia și, în anul 2017, și 
Germania au introdus interpretări naționale pe care asociațiile le consideră 
contrare prevederilor regulamentului, prin li care se interzice șoferilor 
profesioniști să își efectueze odihna săptămânală normală în cabina vehiculelor 
comerciale de transport.

care este modalitatea corectă de interpretare a efectuării perioadei 
de repaus săptămânal a regulamentului nr. 561/2006 privind armonizarea 
anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, 
ținând cont de interpretările neuniforme la nivel ue?”

răspuns oferit către comisarul Bulc 
Data: 06.09.2017

”regulamentul (ce) nr. 561/2006 privind perioadele de conducere și 
perioadele de repaus nu este explicit cu privire la locul și modul în care trebuie 
luată perioada săptămânală de repaus. curtea de Justiție examinează în prezent 
această chestiune în cauza pendinte Vaditrans BVBa vs Belgische Staat (cauza 
c-102/16). Faptul că textul regulamentului (ce) nr. 561/2006 nu este explicit în 
această privință a condus la interpretări și la puneri în aplicare diferite în statele 
membre, precum și la incertitudine juridică în rândul conducătorilor auto și al 
transportatorilor.

comisia consideră că astfel de diferențe riscă să antreneze o fragmentare 
a pieței interne, producând în același timp efecte nedorite. caracterul 
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internațional al activităților de transport rutier necesită norme de transport 
armonizate la nivelul ue interpretate și aplicate în același mod de către toate 
statele membre.

În propunerea sa de modificare privind cerințele minime referitoare la 
perioadele maxime de conducere zilnice și săptămânale, la pauzele minime și 
la perioadele de repaus zilnic și săptămânal, care a fost adoptată ca parte a 
pachetului privind mobilitatea lansat la 31 mai 2017, comisia propune abordarea 
acestei probleme. noua normă propusă ar clarifica necesitatea conducătorilor 
auto de a-și petrece perioada normală de repaus săptămânal în afara cabinei, 
în facilități de cazare adecvate, cu condiții pentru dormit și instalații sanitare 
adecvate. De asemenea, propunerea prevede că întreprinderile de transport 
rutier organizează activitatea conducătorilor auto în așa fel încât aceștia să fie 
în măsură să petreacă cel puțin o perioadă normală de repaus săptămânal la 
domiciliu la fiecare perioadă de lucru consecutivă de 3 săptămâni. Pe de altă 
parte, este propusă sporirea flexibilității, de exemplu permițând conducătorilor 
auto să petreacă în cabina vehiculului două perioade normale de repaus 
săptămânal consecutive dintr-o perioadă de 4 săptămâni.”

reproducerea proiectului “rail Baltica” pentru Marea neagră 
Data: 08-06-2017 

”conectivitatea uniunii europene este una dintre ambițiile comisiei. 
este nevoie de intensificarea refacerii infrastructurii de transport pe toate căile 
pentru a rezolva această problemă în toată piața internă.

având în vedere slaba conectivitate pe calea ferată între țările din bazinul 
Mării negre și celelalte state din ue și luând în calcul proiectul de succes din 
Marea Baltică, „rail Baltica”, prin care se realizează coridorul ce va lega cinci 
țări pe calea ferată, nu considerați că același model se poate reproduce și în zona 
Mării negre?”

răspuns oferit către comisarul Bulc 
Data: 06.09.2017

”comisia urmărește foarte îndeaproape proiectele feroviare din ungaria, 
românia și Bulgaria, inclusiv cele din regiunea Mării negre.

Într-adevăr, orientările Ten-T solicită statelor membre în cauză să 
asigure adoptarea măsurilor corespunzătoare în vederea finalizării proiectelor 
de interes comun până în 2030, cu scopul de a crea rețeaua centrală.
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un proiect de cale ferată făcând legătura între statele membre ale ue și 
țările din regiunea Mării negre ar fi diferit de proiectul rail Baltic în măsura 
în care el ar putea necesita legături între ue și țări terțe vecine. Proiectele de 
acest tip ar putea fi prezentate de statele membre în cauză pentru finanțare 
prin Mecanismul pentru interconectarea europei (MIe) cu ocazia unor viitoare 
cereri de propuneri MIe.”

Libertatea presei și veridicitatea informației 
Data: 08-06-2017 

”ceDO a subliniat în numeroase rânduri că este nevoie de pluralism, 
deschidere și toleranță pentru existența unei societăți democratice. Libertatea 
presei este esențială în acest context pentru a ne asigura că cetățenii europeni 
sunt bine informați.

cazurile din ultima perioadă din europa, de abuz al mass-mediei, 
propagandă, defăimare și răspândire de informații inexacte aduc în lumină 
faptul că uniunea europeană trebuie să își consolideze poziția față de 
transmiterea de informații eronate în rândul cetățenilor europeni.

ce consideră comisia că trebuie făcut și cum se poate implica în realizarea 
unui echilibru mai bine conturat între libertatea presei și responsabilizarea 
privind veridicitatea informației, la nivelul fiecărui stat membru?”

răspuns oferit către comisarul Vicepreședinte 
Data: 01.08.2017

”Libertatea și pluralismul mass-mediei sunt drepturi fundamentale 
consacrate prin articolul 11 din carta drepturilor fundamentale a ue. În 
conformitate cu articolul 51 alineatul 1, carta se adresează statelor membre 
numai în cazul în care acestea pun în aplicare dreptul ue. 

Din punct de vedere legislativ, propunerea comisiei de revizuire a 
Directivei serviciilor mass-media audiovizuale, prezentată la 25 mai 2016, 
prevede că autoritățile de reglementare în domeniul serviciilor mass-media 
audiovizuale trebuie să fie independente, stabilind cerințe în materie de 
independență pe care acestea trebuie să le respecte. Independența autorităților 
de reglementare în domeniul serviciilor mass-media audiovizuale este esențială 
pentru punerea corectă în aplicare a normelor ue în domeniul serviciilor mass-
media audiovizuale, precum și pentru libertatea și pluralismul mass-mediei.



MARIA GRAPINI

72

având în vedere rolul esențial al libertății de exprimare ca pilon 
al societăților democratice, comisia finanțează, de asemenea, proiecte 
independente în domeniul libertății și pluralismului mass-mediei, cu susținerea 
Parlamentului european. 

După cum s-a anunțat în comunicarea referitoare la evaluarea 
intermediară privind piața unică digitală, prezentată la 10 mai 2017, comisia 
abordează proliferarea conținuturilor ilegale online prin elaborarea unor 
orientări fără caracter obligatoriu, care vor clarifica procesele prin care astfel de 
materiale ar trebui să fie identificate și eliminate și vor oferi garanții împotriva 
eliminării necorespunzătoare, îmbunătățind în același timp eficiența proceselor 
actuale. 

În plus față de acțiunile specifice concepute pentru a aborda diferite tipuri 
de știri false, prin cercetare, educație în domeniul mass-mediei și implicarea 
părților interesate, comisia își reiterează sprijinul față de jurnalismul de 
calitate, ca mijloc de protejare a dreptului cetățenilor la informații pluraliste, 
respectând, în același timp, libertatea de exprimare.”

copiii răpiți de lângă mame sub pretextul protejării lor 
Data: 08-06-2017 

”avem tot mai multe cazuri într-un număr de țări aflat în creștere precum 
norvegia, Finlanda, Germania, în care copiii sunt răpiți de lângă mame, pe 
motivul protejării lor. 

ce poate și ce va face comisia europeană pentru respectarea drepturilor 
omului și ale copilului, ținând cont de interesul superior al copilului?”

răspuns oferit către comisarul Jourová 
Data: 04.08.2017

”normele de drept material privind relațiile de familie și protecția 
copilului sunt de competența exclusivă a statelor membre. Toate statele membre 
ale ue au ratificat convenția Onu privind drepturile copilului și au obligația de 
a acționa pentru a proteja copiii care suferă sau sunt expuși riscului de violență, 
abuz sau neglijare. 

Orientările Onu privind îngrijirea alternativă a copiilor au instituit 
standarde adecvate în ceea ce privește cazurile în care este necesară separarea 
copilului de părinți și caracterul adecvat al opțiunilor alternative de îngrijire. 
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atunci când acordă finanțare în favoarea consolidării capacităților, pentru 
a sprijini statele membre să asigure sisteme integrate de protecție a copilului și 
al justiției în interesul copilului, comisia solicită ca proiectele să fie conforme 
cu aceste standarde. În ceea ce privește practicienii din domeniul dreptului și 
din alte domenii, inclusiv protecția copilului, consolidarea capacităților include 
orientările consiliului europei privind justiția în interesul copilului.”

Limitarea libertății de circulație a persoanelor din românia și Bulgaria în 
confederația elvețiană 

Data: 19-05-2017 

”acordul din 1999 dintre confederația elvețiană și uniunea europeană 
privind libera circulație a persoanelor (aLcP) a fost extins la românia și 
Bulgaria la 1 iunie 2009. La data de 10 mai 2017, consiliului Federal elvețian a luat 
decizia de a activa clauza de salvgardare aplicabilă cetățenilor români și bulgari, 
prevăzută în Protocolul II al acordului ue-elveția privind libera circulație a 
persoanelor. această măsură are o valabilitate de un an, cu posibilitatea de a fi 
reînnoită în anul 2018 și are ca termen limită de aplicare 31 mai 2019. relațiile 
bilaterale dintre confederația elvețiană și ue au la bază obiective importante 
precum libera circulație, iar această decizie poate fi interpretată, văzută ca o 
limitare a liberei circulații și a pieței unice.

având în vedere faptul că acordul aLcP a fost extins la românia și Bulgaria 
în anul 2009, iar acest acord a fost încheiat între confederația elvețiană și ue, 
ce măsuri ia comisia pentru ca cetățenii români și bulgari să nu fie discriminați 
prin această limitare în raport cu ceilalți cetățeni europeni?”

răspuns oferit către comisarul Mogherini
Data: 27.06.2017

”elveția a activat o clauză de salvgardare prin care să limiteze numărul 
de noi permise de ședere pe termen lung pentru cetățenii din Bulgaria și 
românia pentru următoarele 12 luni pe baza articolului 10 alineatul (4) 
din acordul privind libera circulație a persoanelor dintre ue și elveția, 
astfel cum a fost modificat prin protocolul la acordul privind participarea 
Bulgariei și a româniei. 

această decizie s-a bazat pe un raport privind numărul crescut de permise 
de ședere pe termen lung eliberate de elveția pentru cetățenii din Bulgaria și 
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românia în perioada iunie 2016 — martie 2017. raportul a fost prezentat în 
prealabil comisiei astfel încât acesta să poată verifica dacă pragul fixat în 
conformitate cu mecanismul stabilit la articolul 10 alineatul (4) a fost într-
adevăr depășit și, prin urmare, dacă au fost îndeplinite condițiile de activare a 
clauzei de salvgardare.

comisia va continua să monitorizeze situația în ceea ce privește evoluția 
numărului de permise de ședere eliberate de elveția cetățenilor din românia 
și Bulgaria, pe baza statisticilor și a informațiilor furnizate de elveția. comisia 
va propune, de asemenea, includerea acestei chestiuni pe ordinea de zi a 
următoarei reuniuni a comitetului mixt care răspunde de gestionarea și aplicarea 
corespunzătoare a acordului, în vederea unei reexaminări a tendințelor globale 
privind circulația persoanelor între ue și elveția.”

Practici comerciale neloiale în domeniul transporturilor 
Data: 19-05-2017 

”Înființarea societăților de tip „cutie poștală” reprezintă o practică 
comercială neloială foarte problematică, în special în domeniul transportului 
rutier, care dă naștere unor abuzuri. există foarte multe cazuri de companii 
care deschid filiale de tip „cutie poștală” în țările din estul europei pentru a 
recruta șoferi din acele state la un cost mult mai mic decât în țara de origine a 
companiei. aceste companii din Vestul europei abuzează de lucrători, le încalcă 
acestora drepturile sociale, ei lucrând în țara de origine a companiei la un 
salariu foarte mic și în condiții foarte grele. este necesară o revizuire rapidă a 
cerințelor privind dreptul de stabilire a societăților comerciale pentru a elimina 
societățile de tip „cutie poștală” în sectorul transportului rutier, pentru a putea 
atinge obiectivul unei europe sociale.

cum consideră comisia că se pot revizui normele privind dreptul de 
stabilire a societăților comerciale în scopul eliminării societăților de tip „cutie 
poștală”, care reprezintă o practică comercială neloială, conducând astfel la 
încălcarea drepturilor lucrătorilor?”

răspuns oferit către comisarul Bulc 
Data: 17.07.2017

”La 31 mai 2017, comisia a adoptat o serie de propuneri legislative care 
vizează, printre alte obiective, ameliorarea condițiilor de lucru din sectorul 
transportului rutier și prevenirea utilizării societăților de tip „cutie poștală” 
pentru eludarea normelor sociale și de dreptul muncii.
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În ceea ce privește societățile de tip „cutie poștală”, comisia a propus 
două axe principale de intervenție: 1) consolidarea criteriilor privind accesul 
la ocupația de operator de transport rutier, pentru a garanta faptul că 
transportatorii sunt stabiliți într-un stat membru de pe teritoriul căruia își 
gestionează activitățile în mod efectiv și continuu; și 2) asigurarea faptului că 
statele membre se angajează într-o cooperare structurată și eficace atunci când 
suspectează existența societăților de tip „cutie poștală” pe teritoriul lor. În plus, 
aplicarea efectivă a normelor propuse privind detașarea lucrătorilor ar trebui 
să reducă interesul transportatorilor pentru crearea de societăți de tip „cutie 
poștală” și să asigure respectarea drepturilor lucrătorilor, în concordanță cu 
obiectivele Directivei privind detașarea lucrătorilor.”

acordurile comerciale internaționale și cauza T-754/14 Michael efler și alții/
comisia 

Data: 15-05-2017 

”În data de 10 mai 2017, Tribunalul ue a anulat decizia comisiei de refuz 
al înregistrării propunerii de inițiativă cetățenească europeană „Stop TTIP” în 
cauza T-754/14 Michael efler și alții/comisia. Tribunalul a menționat faptul că 
principiul democrației, care este o valoare fundamentală a ue, dar și obiectivul 
care fundamentează inițiativele cetățenești europene conduc la interpretarea 
noțiunii de act juridic care include acte juridice precum o decizie de deschidere 
a negocierilor în vederea încheierii unui acord internațional, care ar modifica 
ordinea juridică a uniunii, cum este cazul acordurilor TTIP și ceTa.

având în vedere situația de fapt din cauza T-754/14 Michael efler și alții/
comisia și decizia Tribunalului ue, care sunt demersurile pe care comisia le 
întrevede în procesul de negociere privind TTIP? În plus, care sunt consecințele 
acestei decizii asupra acordului ceTa care a fost încheiat deja?”

răspuns oferit către comisarul Malmström 
Data: 28.07.2017

”comisia a luat deja măsurile necesare pentru a se conforma hotărârii 
Tribunalului în cauza citată de distinsa deputată. O nouă decizie cu privire la 
înregistrarea propunerii de inițiativă cetățenească europeană (Ice) intitulată 
„Stop TTIP” a fost adoptată la 4 iulie 2017. Înregistrarea oficială a acestei 
inițiative la 10 iulie 2017 în registrul Ice reprezintă punctul de plecare al unui 
proces cu durata de un an în care organizatorii vor strânge semnături în sprijinul 
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inițiativei propuse. comisia a decis să nu conteste hotărârea pronunțată în 
cauza citată de distinsa deputată și a reevaluat în mod favorabil propunerea 
de Ice. cu toate acestea, cererea referitoare la propunerea de a nu semna 
acordul economic și comercial cuprinzător ue-canada (ceTa) a rămas acum 
fără obiect, astfel cum se explică și în decizia comisiei menționată mai sus, 
întrucât ceTa a fost semnat la 30 octombrie 2016 de către liderii ambelor părți, 
iar Parlamentul european și-a dat aprobarea pentru ceTa la 15 februarie 2017. 

Decizia de înregistrare a inițiativei are ca obiect doar admisibilitatea 
juridică a propunerii în raport cu cerințele pentru înregistrare prevăzute de 
regulamentul (ue) nr. 211/2011. comisia nu a analizat conținutul său în această 
etapă. astfel cum se prevede în regulament, comisia evaluează o inițiativă 
cetățenească pe fond dacă aceasta primește sprijinul a cel puțin un milion de 
semnatari provenind din cel puțin șapte state membre, în termen de 12 luni de 
la data înregistrării sale. 

comisia ar dori să reamintească faptul că, atât în cadrul negocierilor 
referitoare la Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP), cât 
și în cursul ratificării ceTa, s-a implicat intens și în mod transparent alături 
de părțile interesate, inclusiv alături de inițiatorii acestei petiții, pentru a 
răspunde preocupărilor lor. În plus, în cursul procedurii de ratificare a ceTa, 
comisia, statele membre ale ue și canada au furnizat clarificări suplimentare 
și au inclus garanții suplimentare pentru a răspunde preocupărilor exprimate 
de părțile interesate.”

Incălcări ale drepturilor fundamentale în cazul cameliei Smicală 
Data: 11-05-2017 

”cetățeanul român camelia Smicală, de profesie medic, s-a stabilit 
în Finlanda în urmă cu 12 ani, după căsătoria cu un bărbat finlandez. După 
despărțire, soțul a reclamat intenția acesteia de a pleca în românia împreună cu 
copiii. De aceea, în mai 2015, executorii judecătorești finlandezi și reprezentanții 
Protecției copilului au preluat copiii minori de la domiciliul mamei în mod brutal 
și utilizând forța, creând traume copiilor și mamei și trimițându-i în centre de 
plasament diferite. ea nu a fost înștiințată de hotărârea judecătorească prin 
care i se lua custodia asupra copiilor. De atunci, a făcut tot posibilul pentru a-și 
recupera copiii, inclusiv apelând la ajutorul autorităților din românia. copiii au 
declarat că doresc să revină la mama lor unde au fost mereu bucuroși, starea lor 
de sănătate în centrele de plasament nefiind una bună. Pe 28 aprilie, camelia 
Smicală a fost condamnată la 6 luni de închisoare, fiind dată în judecată de 
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statul finlandez pentru defăimarea autorităților care în urmă cu doi ani i-au 
preluat copiii.

care sunt măsurile pe care le întrevede comisia europeană pentru a 
investiga cazul acestui cetățean european căruia îi sunt încălcate drepturile 
fundamentale și ținând cont de faptul că interesul superior al copilului trebuie 
să primeze?”
răspuns oferit către comisarul Jourová

Data:31.07.2017 

”regulamentul Bruxelles IIa, care reprezintă principalul instrument în 
domeniul dreptului familiei, reglementează doar chestiuni legate de cooperarea 
judiciară în ceea ce privește cauzele referitoare la custodia transfrontalieră și la 
dreptul de vizită (de exemplu, chestiuni legate de jurisdicție sau de executarea 
hotărârilor).

Substanța dreptului familiei, cum ar fi stabilirea faptului că unul dintre 
părinți poate exercita sau nu drepturi de custodie sau de vizită, rămâne de 
competența exclusivă a statelor membre. În plus, funcționarea serviciilor de 
protecție a copilului este reglementată de legislația națională și nu de legislația ue.

Totuși, comisia caută să sprijine statele membre analizând în special 
aspectele transfrontaliere și elaborând orientări privind o abordare bazată pe 
drepturi, care pot îndruma în mod util sistemele de protecție a copilului și pot 
contribui la asigurarea unei înțelegeri comune a modului în care drepturile 
copilului pot fi cel mai bine protejate și promovate.”

calamitățile ce au influențat anul agricol 2017 în romania 
Data: 11-05-2017 

”În românia, conform Institutului de cercetare și Dezvoltare pentru 
Pomicultură, înghețurile târzii și zăpezile lunii aprilie au distrus între 30 
% și 95 % din culturile fructifere, în mod special în centrul româniei. Dacă 
la culturile de măr, cireș, prun și piersic s-au înregistrat pierderi de până 
la 95 %, la nuci sunt pierderi totale, pe suprafețe mari ale țării. Din cauza 
viscolului de la începutul anului, fermierii preconizează o producție de 
legume semnificativ redusă.

ce măsuri ar putea lua comisia pentru redresarea anului agricol 2017 în 
românia și cum are de gând să ajute țara din Fondul de Solidaritate vis-a-vis de 
cele menționate?”
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răspuns oferit către comisarul Hogan 
Data: 11.07.2017

”Programul național de Dezvoltare rurală al româniei (PnDr) pentru 
perioada 2014-2020 poate oferi sprijin pentru compensarea fermierilor pentru 
pierderile suferite din cauza fenomenelor meteorologice extreme (inclusiv 
înghețul și zăpada care afectează dezvoltarea normală a plantelor) în cadrul 
măsurii 17 Gestionarea riscurilor (cu o alocare financiară orientativă de 179 
milioane eur cheltuieli publice). Informații detaliate privind această măsură 
sunt disponibile pe site-ul Ministerului agriculturii și Dezvoltării rurale(1). 
Totuși, autoritățile române nu au lansat încă această măsură la nivel național. 
același tip de sprijin ar putea fi acordat ca ajutoare de stat pure, finanțate în 
întregime din bugetul național al statului membru, cu condiția ca ajutoarele să 
îndeplinească condițiile cuprinse în normele privind ajutoarele de stat(2), sau 
în cadrul unei scheme de minimis care să fie în conformitate cu dispozițiile 
relevante din regulamentul (ue) nr. 1408/2013 al comisiei(3).

În plus, românia poate decide și să modifice PnDr pentru a include 
măsura 5 [în temeiul articolului 18 din regulamentul (ue) nr. 1305/2013](4), 
care oferă sprijin pentru refacerea potențialului de producție agricolă afectat 
de dezastre naturale și de evenimente catastrofale și instituirea unor măsuri de 
prevenire corespunzătoare. această măsură ar putea fi introdusă în PnDr cu 
efect retroactiv. La nivel național, ar putea fi disponibile, de asemenea, sisteme 
de asigurare pentru riscul de îngheț (produse comerciale sau finanțate public în 
cadrul diverselor scheme de ajutoare de stat). 

Fondul de solidaritate poate fi utilizat pentru operațiunile de urgență 
și de recuperare desfășurate de autoritățile publice, cum ar fi repararea 
infrastructurii distruse, operațiunile de curățare, costul serviciilor de salvare, 
cazarea temporară și protejarea patrimoniului cultural. Daunele private, 
inclusiv cele din agricultură, nu pot fi compensate prin această schemă.”

Decizia guvernului elveției cu privire la libera circulație a persoanelor 
Data: 11-05-2017 

”Guvernul elvețian a decis, la 10 mai, să pună în aplicare o clauză din 
acordul cu uniunea europeană care prevede introducerea temporară a unor 
restricții pe piața muncii din elveția pentru cetățenii români și bulgari. ca efect 
imediat, în următoarele 12 luni, cetățenii bulgari și români care intenționează 
să lucreze în elveția vor avea doar acces limitat pe piața muncii din această țară.
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Propunerea de rezoluție a Parlamentului european referitoare la See-
elveția prevede, la punctul 25, că „ar trebui să existe reciprocitate și echitate între 
See și elveția în utilizarea pieței unice”. De asemenea, la punctul 18 se prevede 
că „libera circulație a persoanelor este una dintre libertățile fundamentale și 
unul dintre pilonii pieței unice”.

ce măsuri intenționează să ia comisia astfel încât elveția să respecte 
libera circulație a persoanelor și a forței de muncă și să nu îi discrimineze pe 
cetățenii români și bulgari, care sunt și cetățeni europeni?”

răspuns oferit către comisarul Mogherini
Data:27.06.2017

”elveția a activat o clauză de salvgardare prin care să limiteze numărul 
de noi permise de ședere pe termen lung pentru cetățenii din Bulgaria și 
românia pentru următoarele 12 luni pe baza articolului 10 alineatul (4) din 
acordul privind libera circulație a persoanelor dintre ue și elveția, astfel cum 
a fost modificat prin protocolul la acordul privind participarea Bulgariei și a 
româniei. 

această decizie s-a bazat pe un raport privind numărul crescut de permise 
de ședere pe termen lung eliberate de elveția pentru cetățenii din Bulgaria și 
românia în perioada iunie 2016 — martie 2017. raportul a fost prezentat în 
prealabil comisiei astfel încât acesta să poată verifica dacă pragul fixat în 
conformitate cu mecanismul stabilit la articolul 10 alineatul (4) a fost într-
adevăr depășit și, prin urmare, dacă au fost îndeplinite condițiile de activare a 
clauzei de salvgardare.

comisia va continua să monitorizeze situația în ceea ce privește evoluția 
numărului de permise de ședere eliberate de elveția cetățenilor din românia 
și Bulgaria, pe baza statisticilor și a informațiilor furnizate de elveția. comisia 
va propune, de asemenea, includerea acestei chestiuni pe ordinea de zi a 
următoarei reuniuni a comitetului mixt care răspunde de gestionarea și aplicarea 
corespunzătoare a acordului, în vederea unei reexaminări a tendințelor globale 
privind circulația persoanelor între ue și elveția.”

apărarea libertăților academice în ungaria 
Data: 02-05-2017 

”Modificarea recentă a Legii naționale a Învățământului Superior 
aprobată de Parlamentul ungar în regim de urgență a stârnit multe controverse 
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în europa, mai ales în ceea ce privește compatibilitatea acesteia cu valorile 
fundamentale ale uniunii europene.

acest lucru a fost recunoscut și de către Președintele Juncker și de 
comisarul european pentru educație, cultură și Sport Tibor navracsics. În 
comunicatul de presă din 12 aprilie 2017, Vice-președintele Timmermans a 
exprimat intenția comisiei de a completa evaluarea juridică a acestei legi cât 
mai curând pentru stabilirea pașilor următori privind orice probleme legale, 
până la sfârșitul lunii aprilie.

când va comunica comisia rezultatele acestei evaluări? care sunt 
măsurile concrete pe care le are în vedere comisia pentru a evita posibila 
încălcare a valorilor fundamentale ale ue care rezultă din această lege?”

răspuns oferit către comisarul Bieńkowska 
Data: 24.10.2017

”comisia urmărește evoluția situației în ceea ce privește modificarea 
legii privind învățământul superior adoptată de Parlamentul ungariei la 4 
aprilie 2017. 

comisia a evaluat modificările și a decis, la 26 aprilie 2017, să lanseze o 
procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva ungariei, prin 
trimiterea unei scrisori de punere în întârziere către guvernul maghiar.

ca urmare a răspunsului autorităților maghiare la scrisoarea de punere 
în întârziere, la 13 iulie 2017, comisia a decis să transmită guvernului maghiar 
un aviz motivat pe baza faptului că legea, astfel cum a fost modificată, nu este 
compatibilă cu libertatea instituțiilor de învățământ superior de a presta servicii 
și de a se stabili oriunde în ue.  În plus, comisia rămâne la părerea că noua 
legislație contravine dreptului la libertate academică, dreptului la educație și la 
libertatea de a desfășura o activitate comercială, stipulate de carta drepturilor 
fundamentale a uniunii europene și de obligațiile juridice ale uniunii în 
temeiul dreptului comercial internațional. La 4 octombrie 2017, comisia a 
transmis ungariei un aviz motivat complementar prin care a oferit clarificări 
suplimentare referitoare la preocupările comisiei privind incompatibilitatea 
Legii privind învățământul superior cu obligațiile ue în temeiul acordului 
General privind comerțul cu Servicii (GaTS).

următoarele măsuri vor fi luate, după caz, în special în funcție de 
evaluarea răspunsurilor la avizul motivat și la avizul motivat complementar 
primite de la autoritățile maghiare. ”
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noul Pachet rutier al comisiei 
Data: 02-05-2017 

”noul Pachet rutier al comisiei propune măsuri pentru protecția 
angajaților din sectorul transporturilor, măsuri împotriva așa-numitului 
dumping social. acest termen este însă greșit interpretat — salarizarea 
înseamnă subsidiaritate — toți angajații din companiile dintr-o țară trebuie 
să obțină salarii conform grilei de salarizare a țării de origine. Implementarea 
măsurilor propuse de comisie implică dificultăți pentru firmele operatoare din 
domeniul transportului, mai ales pentru operatorii est-europeni, pentru care 
aceste măsuri înseamnă costuri extrem de ridicate și nesustenabile. Pe termen 
lung, aceste practici conduc la o concurență neloială între operatorii din europa 
de est și de Vest. 

care este strategia comisiei pentru a evita daune ireparabile pentru 
angajatorii est-europeni și, implicit, reducerea considerabilă a locurilor de 
muncă și pentru a evita o diviziune între est și Vest?”

răspuns oferit către comisarul Thyssen 
Data: 18.07.2017

”Directiva privind detașarea lucrătorilor garantează că, în măsura în care 
condițiile sunt îndeplinite, lucrătorii respectă salariul stabilit de țara gazdă în 
toate sectoarele economice, cu excepția doar a sectorului marinei comerciale. 
În martie 2016, atunci când a propus revizuirea specifică a directivei în cauză, 
comisia a indicat că aplicarea normelor privind detașarea lucrătorilor în 
sectorul transportului rutier ar fi reglementată de legislația sectorială specifică.

La 31 mai 2017, comisia a propus astfel de norme sectoriale specifice 
pentru conducătorii auto detașați din sectorul transportului rutier care au ca 
obiective simplificarea normelor pentru operatorii de transport și menținerea 
unui echilibru între libertatea de a furniza servicii de transport la nivel 
transfrontalier și obiectivul de a asigura echitatea pe piața forței de muncă 
și o protecție adecvată a lucrătorilor din sectorul transportului. În special, 
propunerea comisiei definește un prag temporal de trei zile, cu excepția 
operațiunilor de cabotaj, dincolo de care se aplică salariul din statul membru 
gazdă în cazul operațiunilor de transport internațional și stabilește cerințe 
administrative simplificate impuse operatorilor străini. Potrivit evaluării de 
impact care însoțește propunerea, acest lucru ar trebui să aducă o reducere de 
aproximativ 58 % a costurilor administrative. comisia consideră acest prag ca 
un criteriu echilibrat în temeiul principiului proporționalității.”
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Inițiativa “Sate inteligente” 
Data: 25-04-2017 

”comisarul pentru politică regională, corina crețu, a lansat inițiativa „Sate 
inteligente”, împreună cu colegii săi, comisarul european pentru agricultură 
și dezvoltare rurală, Phil Hogan, și comisarul european pentru transporturi, 
Violeta Bulc. această inițiativă își propune să asigure o viață rurală atractivă și 
durabilă, inclusiv prin creșterea mobilității rurale, a producției de alimente de 
calitate și a eficienței energetice, prin protejarea mediului și printr-o dezvoltare 
importantă a activităților din domeniul IT.

Din păcate, în multe state europene, satul este pe cale de dispariție 
și, de aceea, trebuie să încurajăm oamenii, mai ales tinerii, să trăiască în 
mediul rural. Satele din estul europei riscă să fie abandonate și să nu aibă 
activități economice.

ce măsuri va lua comisia astfel încât să încurajeze elaborarea de proiecte 
privind dezvoltarea mediului rural, din perspectiva acestei inițiative și, totodată, 
cum se va acționa pentru o mai bună alocare a fondurilor europene privind 
zonele rurale, mai puțin dezvoltate, din ue?”

răspuns oferit către comisarul crețu 
Data:27.06.2017

”Politica de coeziune 2014-2020 contribuie la investițiile cheie ale 
uniunii europene în favoarea dezvoltării durabile, a creșterii economice și a 
îmbunătățirii calității vieții. resursele disponibile sunt concentrate asupra 
regiunilor mai slab dezvoltate. Finanțarea proiectelor este decisă de autoritățile 
responsabile de program din statele membre.

Sprijinul financiar acordat în cadrul Fondului european de dezvoltare 
regională și al Fondului de coeziune este axat pe cercetare și inovare, pe 
tehnologiile informației și comunicațiilor, pe competitivitatea întreprinderilor 
mici și mijlocii și pe economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon. În 
strânsă colaborare cu Fondul social european, aceste fonduri oferă, de 
asemenea, investiții importante în domeniul mediului, al politicilor climatice, 
al transporturilor, al reducerii sărăciei și al capacității administrative. În 
colaborare cu alte fonduri structurale și de investiții europene, politica 
de coeziune este pusă în aplicare prin programe naționale, regionale și 
locale, prin programe de cooperare teritorială, strategii de specializare 
inteligentă, strategii de dezvoltare locală integrate teritoriale și plasate sub 
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responsabilitatea comunității, precum și prin programe de colaborare. aceste 
instrumente sunt disponibile pentru planificarea strategică și pentru sprijinul 
personalizat în favoarea zonelor rurale „inteligente”.

conceptul de sate inteligente a apărut pentru a crea un cadru destinat 
să stimuleze acțiunile comune în diferite domenii de politică. acest cadru 
integrează elemente ale politicii agricole comune, ale politicii de coeziune, 
ale politicii de cercetare și inovare și ale politicii de mobilitate, precum și 
Mecanismul pentru interconectarea europei. În contextul acțiunilor ue în 
favoarea satelor inteligente, va exista un grup de lucru tematic, cu participarea 
părților interesate, care va desfășura, în cadrul rețelei europene de dezvoltare 
rurală, schimburi de cunoștințe și bune practici. Și comisia va sprijini această 
activitate printr-un proiect-pilot privind „satele ecosociale inteligente” inițiat 
de Parlament, care face, în prezent, obiectul unei proceduri de ofertare.”

“reciprocitate regimul vizelor între ue și Sua” 
Data: 25-04-2017 

”cetățenii români, polonezi, bulgari, croați și ciprioți au nevoie în 
continuare de vize pentru Sua, deși cetățenii americani pot călători fără viză 
în statele membre ale uniunii europene.

Parlamentul european a adoptat o rezoluție care cere comisiei 
europene să reintroducă obligativitatea vizelor pentru cetățenii americani 
care călătoresc în statele uniunii europene, întrucât Sua încă menține vize 
pentru cetățenii a cinci state membre ale uniunii europene: românia, Polonia, 
cipru, Bulgaria și cehia.

ce măsuri intenționează să ia comisia, dacă în continuare Sua va 
refuza liberalizarea regimului vizelor pentru toate statele membre ale uniunii 
europene, în contextul în care uniunea europeană nu impune vize cetățenilor 
americani?”

răspuns oferit către comisarul avramopoulos 
Data: 05.07.2017

”Obținerea deplinei reciprocități în cadrul regimului vizelor între ue și 
Statele unite ale americii reprezintă în continuare obiectivul urmărit de uniune.

comisia și-a definit poziția față de rezoluția Parlamentului european în 
cadrul unei comunicări(1) adoptate la 2 mai 2017. ”
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Implementarea Declarației de la roma 
Data: 30-03-2017 

”conform Declarației de la roma, agenda uniunii europene se axează pe 
o europă mai sigură, securizată, prosperă, competitivă, durabilă, responsabilă 
social, cu dorința și capacitatea de a juca un rol cheie în lume. Se dorește o 
europă mai puternică pe piața globală și mai aproape de cetățenii săi.

având în vedere că Declarația de la roma a fost adoptată în consens 
de cele 27 de state membre, ce consideră comisia europeană că trebuie făcut 
pentru a se implementa viziunea și obiectivele Declarației recent semnate?”

răspuns oferit către comisarul Juncker 
Data: 07.06.2017

”La 1 martie 2017, comisia a inițiat o dezbatere amplă referitoare la 
viitorul uniunii europene, prin adoptarea unei cărți albe care conține analize 
și scenarii privind ue-27 până în 2025.

cartea albă, care se înscrie într-o perspectivă mai amplă, reprezintă 
contribuția comisiei la un nou capitol al proiectului european, care a fost lansat 
în cadrul reuniunii la nivel înalt organizate la 25 martie 2017, în capitala Italiei, 
în vederea celebrării celei de a 60-a aniversări a Tratatelor de la roma, ocazie cu 
care liderii europeni au adoptat, împreună cu președintele Juncker în numele 
comisiei, Declarația de la roma. Prin Declarația de la roma, liderii europeni 
și-au reafirmat angajamentul față de ue, angajându-se să acționeze în direcția 
atingerii a patru obiective concrete. comisia consideră că, pentru realizarea 
viziunii și a obiectivelor stabilite în Declarația de la roma, pe lângă continuarea 
Programului de lucru al comisiei europene, procesul prezentat în cartea albă 
ar trebui să își urmeze cursul.

cartea albă prezintă cinci scenarii privind modul în care europa ar 
putea evolua, până în 2025, în funcție de alegerile pe care le va face. Scenariile 
acoperă o serie de posibilități și au un caracter ilustrativ. cartea albă ar trebui 
să inițieze o dezbatere sinceră și amplă cu cetățenii. comisia europeană, 
împreună cu Parlamentul european și statele membre interesate, va găzdui, 
în cadrul parlamentelor naționale, precum și în orașele și regiunile europei, 
o serie de „Dezbateri dedicate viitorului europei”. Ideile propuse în cadrul 
acestor dezbateri vor fi prezentate în discursul privind starea uniunii din 2017 
al președintelui Juncker, iar, pe baza lor, consiliul european din decembrie 2017 
va formula primele concluzii, care vor fi elaborate în continuare, în timp util, în 
vederea următoarelor alegeri pentru Parlamentul european.”
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Drepturile omului în mediul de afaceri 
Data: 30-03-2017 

”uniunea europeană ia măsuri importante în vederea respectării 
drepturilor omului în mediul de afaceri, la nivel european. În afara uniunii 
europene, multinaționalele europene ce subcontractează companii externe se 
confruntă uneori cu probleme de nerespectare a drepturilor omului din partea 
subcontractorilor ce au impact și asupra propriei imagini.

ce măsuri ar putea lua comisia pentru a nu mai exista astfel de cazuri de 
nerespectare a valorilor umane și a se evita deformarea imaginii companiilor 
europene?”

răspuns oferit către comisarul Bieńkowska 
Data: 13.06.2017

”acțiunile ue, bazate pe Strategia ue privind responsabilitatea socială 
a întreprinderilor, din 2011, vizează promovarea și facilitarea adoptării pe 
scară mai largă, de către un număr mare de societăți europene, a practicilor 
responsabile. comisia instituie o platformă multipartită care să asigure o 
monitorizare comprehensivă a implementării agendei ue privind obiectivele de 
dezvoltare durabilă. acest lucru ar trebui să ducă, de asemenea, la îmbunătățirea 
coordonării și a cooperării între toate părțile interesate publice și private în ceea 
ce privește implementarea legislației, a programelor și a inițiativelor de politică 
ale ue referitoare la sustenabilitate.

comisia continuă să încurajeze statele membre să adopte planuri 
naționale de acțiune privind responsabilitatea socială și privind afacerile și 
drepturile omului. De asemenea, comisia urmărește evoluțiile internaționale 
și multilaterale recente — precum cele din cadrul Organizației Internaționale a 
Muncii și al Organizației pentru cooperare și Dezvoltare economică — pentru 
a promova în continuare comportamentul responsabil în afaceri și munca 
decentă în cadrul lanțurilor de aprovizionare mondiale.

comisia promovează ratificarea și implementarea eficace a instrumentelor 
în domeniul drepturilor omului, inclusiv a standardelor fundamentale de muncă 
și a comportamentului responsabil în afaceri, prin activități în cadrul forurilor 
internaționale, prin dialoguri politice și prin cooperare comercială și pentru 
dezvoltare. comisia cooperează cu organizațiile internaționale în acest scop.”
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nevoia de a crește nivelul competențelor profesionale 
Data: 30-03-2017 

”educația și competențele sunt un stimulent important și strategic pentru 
creșterea economică. Sistemele europene de educație și formare profesională 
nu oferă încă nivelul adecvat de competențe pentru a răspunde cerințelor și 
pentru a crea capacitate de inserție profesională. Mediul de afaceri și sistemele 
europene de educație nu colaborează încă eficient, astfel încât să aducă mai 
concret procesul de învățare și înțelegere mai aproape de economia reală.

ce măsuri ar putea lua comisia și ce recomandă statelor membre să facă 
pentru a crește nivelul competențelor profesionale, astfel încât educația să fie în 
concordanță cu cerințele economiei reale?”

răspuns oferit către comisarul Thyssen 
Data: 01.06.2017

”concluziile de la riga din 2015(1) au stabilit prioritățile ue în ceea ce 
privește învățământul profesional și tehnic (VeT) până în 2020 și au făcut apel 
la dezvoltarea competențelor necesare pe piața forței de muncă. comisia sprijină 
statele membre în aceste eforturi, oferind finanțare prin intermediul FSe, al 
FeDer și al erasmus+ și făcând recomandări pe tot parcursul semestrului 
european. 

În noua agendă pentru competențe în europa din 2016(2), comisia și-a 
propus să facă din VeT o prioritate. agenda pentru competențe a anunțat, 
totodată, o revizuire a cadrului european privind competențele-cheie pentru 
învățarea pe tot parcursul vieții. cu ocazia primei ediții a Săptămânii europene 
a competențelor profesionale din decembrie 2016, vizând promovarea imaginii 
VeT, au fost organizate peste 900 de evenimente, la care au participat peste 
800 000 de persoane. cea de a doua ediție, care se va desfășura între 20 — 24 
noiembrie 2017, vizează organizarea a 1 500 de evenimente, la care se speră să 
participe 1 milion de persoane. 

alianța europeană pentru ucenicii reunește întreprinderile și părțile 
implicate în VeT, cu scopul de a oferi competențe de calitate în concordanță 
cu piața forței de muncă. La această alianță au aderat 27 de state membre, o 
serie de întreprinderi și părți interesate asumându-și totodată aproximativ 200 
de angajamente. comisia sprijină Pactul european pentru tineret, care vizează 
crearea, până în 2017, a unui număr de 10 000 de parteneriate în domeniul 
formării antreprenoriale și a 100 000 de ucenicii, stagii și locuri de muncă de 
început de carieră.
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astfel cum se subliniază în comunicarea privind investiția în tinerii 
europei(3), comisia va propune, în 2017, un cadru privind calitatea uceniciilor, 
va contribui la dezvoltarea erasmusPrO, în vederea asigurării mobilității pe 
termen lung a uceniciilor, precum și la dezvoltarea serviciilor de sprijinire a 
uceniciilor. erasmus+ sprijină VeT, inclusiv prin organizarea de stagii în cadrul 
companiilor din străinătate pentru cursanții VeT și prin proiecte menite să 
dezvolte parteneriatele în domeniul formării antreprenoriale VeT.”

Hazardul seismic la nivel european. Măsuri de prevenire și pregătire a populației 
Data: 30-03-2017 

”conform rețelei europene de Observare a Planificării Spațiale, există 
zone în europa (în mod special Sud-estul europei) cu risc seismic ridicat, cel 
mai mare înregistrându-se în Grecia, Italia și românia.

având în vedere că în perioada august 2016 — ianuarie 2017 s-au înregistrat 
deja trei cutremure marcante în Italia, există o preocupare din partea comisiei 
în a se lua măsuri suplimentare dedicate prevenirii și pregătirii antiseismice a 
populației și, dacă da, care sunt aceste măsuri?”

răspuns oferit către comisarul Stylianides 
Data:08.06.2017

”comisia facilitează cooperarea la nivel european în domeniul gestionării 
riscului de dezastre prin intermediul mecanismului de protecție civilă al uniunii 
(ucPM). Mai exact, comisia gestionează un program de formare în materie 
de prevenire, pregătire și răspuns la dezastre, care se adresează personalului 
responsabil cu protecția civilă și managementul situațiilor de urgență. În plus, 
comisia colaborează cu statele membre pentru a face schimb de bune practici 
prin intermediul programului ue de schimb de experți. Legislația privind 
ucPM sprijină eforturile statelor membre în materie de prevenire a riscului 
de dezastre prin dispoziții referitoare la evaluarea riscurilor și planificarea 
gestionării riscurilor.

comisia sprijină, de asemenea, statele membre în activitățile lor de 
sensibilizare la riscuri, de comunicare a riscurilor și de educare privind 
riscurile. unele dintre proiectele de prevenire și pregătire finanțate în cadrul 
mecanismului de protecție civilă al uniunii urmăresc obiectivul specific de a 
îmbunătăți comunicarea riscurilor și informațiile structurate în comunitățile 
locale, acordând o atenție deosebită persoanelor vulnerabile. 
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În perioada 2014-2020, Italia a acordat asistență în valoare de aproximativ 
800 000 eur din partea Fondului european de dezvoltare regională (FeDr) 
pentru sprijinirea investițiilor în prevenirea și gestionarea riscurilor, inclusiv a 
riscurilor naturale care nu au legătură cu clima, cum ar fi cutremurele. 

După cutremurele din 2016 și 2017, autoritățile italiene au decis să aloce 
o parte din resursele FeDr suplimentare care au fost acordate Italiei după 
ajustarea pachetelor financiare corespunzătoare FeDr și Fondului social 
european (FSe) pentru reconstrucția clădirilor publice, în special a școlilor, și 
prevenirea riscurilor legate de acestea.

În conformitate cu principiul gestiunii partajate, autoritățile italiene 
trebuie să notifice în mod oficial comisiei propunerea lor privind utilizarea 
resurselor suplimentare care le-au fost alocate.”

copiii expuși riscului sărăciei sau excluderii sociale 
Data: 30-03-2017 

”conform studiului eurostat, copiii din statele membre sunt expuși unui 
risc mai mare al sărăciei sau al excluderii sociale decât persoanele adulte sau 
vârstnice. Indicele arOPe care se referă la copiii ce locuiesc în gospodării 
expuse riscului sărăciei sau al excluderii sociale atinge cote minime în Suedia și 
maxime în românia, unde este aproape dublu față de media europeană.

ce măsuri ar putea lua comisia pentru diminuarea numărului de 
copii expuși riscului sărăciei sau al excluderii sociale, în special în statele din 
estul europei, având în vedere că se înregistrează ușoare progrese ce trebuie 
încurajate și susținute mai intens?”

răspuns oferit către comisarul Thyssen 
Data: 23.06.2017

”Deși principala responsabilitate în ceea ce privește sărăcia în rândul 
copiilor și excluziunea socială le revine statelor membre, comisia sprijină 
eforturile acestora prin orientări de politică și sprijin financiar, în principal 
prin intermediul fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile eSI). 
aproximativ 21,2 miliarde eur din bugetul total al Fondului social european 
se alocă măsurilor de incluziune socială, inclusiv îngrijirii copiilor și prevenirii 
abandonului școlar timpuriu. Pentru investițiile în infrastructura educațională 
s-au prevăzut 11 miliarde eur din Fondul european de dezvoltare regională.
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comisia urmărește îndeaproape problemele legate de sărăcia în rândul 
copiilor în contextul semestrului european și a oferit recomandări de politică 
specifice statelor membre care s-au confruntat cu cele mai mari provocări în 
ultimii ani. comisia a susținut, de asemenea, schimbul de bune practici în 
materie de politici în domeniul familiei și copiilor prin intermediul Platformei 
europene pentru investiția în copii. 

Încă din 2013, comisia a adoptat o recomandare politică specifică privind 
„Investiția în copii: ruperea cercului vicios al defavorizării”, care descrie în 
detaliu măsurile concrete de politică necesare pentru a aborda problema 
sărăciei în rândul copiilor în uniunea europeană. În cadrul recentului pachet 
privind pilonul european al drepturilor sociale, adoptat la 26 aprilie 2017, 
comisia a publicat un document de lucru care a făcut bilanțul progreselor 
realizate în ultimii patru ani. Totodată, comisia examinează în prezent cele mai 
bune modalități de implementa acțiunea pregătitoare pentru o garanție pentru 
copii care a fost votată de Parlamentul european. În plus, parteneriatul pentru 
sărăcia urbană al agendei urbane a ue a identificat sărăcia în rândul copiilor ca 
temă prioritară și va propune în curând măsuri în acest domeniu.”

Standardele duble ale calității produselor alimentare distribuite în europa de 
est și românia 

Data: 14-03-2017 

”Parlamentul european și consiliul european au adoptat în 2005 
Directiva 2005/29/ce privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor 
de pe piața internă față de consumatori. cu toate acestea, numeroase studii 
efectuate în europa indică o calitate inferioară a ingredientelor utilizate în 
produsele ambalate de mărci globale și vândute în țările din europa de est. cele 
mai mari diferențe se regăsesc în produsele vândute de „mărcile proprii” ale 
supermarketurilor și hipermarketurilor distribuitoare. acest fapt are implicații 
directe asupra sănătății consumatorilor est-europeni, poate fi clasificat drept 
discriminatoriu și duce la o concurență inechitabilă.

care sunt măsurile pe care comisia le are în vedere pentru a asigura 
distribuția produselor de calitate uniformă în ue și evitarea practicilor neloiale 
pe viitor?”
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răspuns oferit către comisarul Jourová 
Data: 16.06.2017

”comisia ia în serios problema standardelor duble ale calității produselor 
alimentare. În orientările sale actualizate referitoare la aplicarea Directivei 
2005/29/ce privind practicile comerciale neloiale (DPcn), comisia precizează: 
„În temeiul DPcn, practicile comerciale care consistă în comercializarea de 
produse cu o componență diferită nu sunt neloiale în sine. cu toate acestea, 
DPcn trebuie să fie luată în considerare în cazurile în care comercianții 
promovează un produs ca având aceeași calitate și compoziție ca și produsele 
aparținând mărcii relevante comercializate în alte state membre. În cazul în 
care astfel de afirmații comerciale sunt incorecte sau înșelătoare, acestea pot fi 
considerate înșelătoare în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din DPcn 
dacă pot determina consumatorul mediu să ia o decizie comercială pe care nu ar 
fi luat-o în altă situație.”(1) asigurarea respectării normelor ue privind protecția 
consumatorilor ține de responsabilitatea statelor membre. 

În cadrul rețelei de cooperare a autorităților pentru protecția 
consumatorilor, comisia a solicitat autorităților din toate statele membre să 
colecteze și să facă schimb de dovezi privind cazurile presupuse de standarde 
duble ale calității produselor alimentare. Din cele 21 de răspunsuri primite 
până în prezent, se pare că autoritățile pentru protecția consumatorilor din 
doar patru state membre au primit reclamații din partea consumatorilor. au 
fost efectuate sau sunt în curs de efectuare teste privind cazuri presupuse de 
standarde duble ale calității produselor alimentare în patru state membre, în 
timp ce alte câteva state membre intenționează să efectueze astfel de teste. 
această problemă va fi discutată, de asemenea, în contextul Forumului la nivel 
înalt pentru îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente 
din 20 iunie 2017, în conformitate cu concluziile consiliului european din 9 
martie 2017. ”

Tratamente inumane aplicate femeilor române din sudul Italiei 
Data: 13-03-2017 

”Potrivit estimărilor poliției italiene și ale unei organizații italiene 
pentru drepturile migranților (Proxyma association), până la 7 500 de femei, 
majoritatea de origine română, lucrează la ferme din sudul Italiei și mai mult 
de jumătate dintre acestea sunt abuzate și obligate să întrețină relații sexuale 
cu angajatorii lor.

condițiile de muncă ale acestor femei sunt inumane: lucrează mai mult de 
12 ore pe zi, la temperaturi foarte mari, fără apă, lucrează cu substanțe chimice 
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toxice și, uneori, chiar fără a fi plătite sau sunt plătite o sumă mult prea mică 
față de cea care ar trebui. Toate acestea pot fi clasificate ca o formă de sclavie.

care sunt măsurile pe care comisia le are în vedere pentru a 
stopa aceste tratamente care încalcă prevederile din carta Drepturilor 
Fundamentale a ue privind interzicerea sclaviei și a tratamentelor care 
aduc atingere demnității umane?”

răspuns oferit către comisarul avramopoulos 
Data: 05.06.2017

”este necesar să se acorde o atenție deosebită situației femeilor din românia 
care lucrează în agricultură în sudul Italiei. uniunea europeană recunoaște și 
garantează drepturile consacrate în carta drepturilor fundamentale, inclusiv 
interzicerea sclaviei, a muncii forțate și a traficului de persoane (articolul 5), 
condiții de muncă echitabile și corecte (articolul 31), dreptul la integritate al 
persoanei (articolul 3) și demnitatea umană (articolul 1). ele sunt aplicate prin 
intermediul legislației ue relevante, cum ar fi Directiva 2011/36/ue (Directiva 
privind combaterea traficului de persoane), comisia având rolul de a monitoriza 
aplicarea acestora.

comisia condamnă în mod ferm toate formele de violență împotriva 
femeilor și se angajează să combată această problemă, care este identificată ca 
fiind o prioritate pentru realizarea egalității de gen în angajamentul strategic 
al comisiei pentru egalitatea de gen (2016-2019). 

În toate statele membre ale ue sunt în vigoare norme în materie de 
legislație a muncii și de securitate și sănătate în muncă, bazate în parte pe 
directivele ue și pe convențiile Biroului Internațional al Muncii, care protejează 
lucrătorii împotriva exploatării. Inspectoratele de muncă au un rol important 
în această privință. este de competența autorităților naționale să investigheze 
și să urmărească penal infracțiunile, precum și să protejeze victimele, după caz. 

În măsura în care aceste cazuri se referă la traficul de persoane: comisia 
a monitorizat în mod proactiv procesele de transpunere a Directivei 2011/36/
ue în toate statele membre și a publicat un „raport privind transpunerea”, în 
conformitate cu articolul 23 alineatul din directivă. comisia va continua să 
monitorizeze punerea în aplicare de către statele membre a Directivei privind 
combaterea traficului de persoane și poate lua măsurile adecvate, inclusiv 
inițierea de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, în cazul în care 
legislația ue nu este respectată. comisia este pregătită să acorde în continuare 
sprijin statelor membre pentru a asigura un nivel satisfăcător de punere în 
aplicare a directivei. comisia dorește să precizeze că pentru chestiunile legate 
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de asigurarea aplicării corecte a Directivei privind combaterea traficului de 
persoane, aspectele legate de gen vor fi luate în considerare în mod corespunzător.

efectele propunerii de regulament de stabilire a normelor referitoare la 
punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu marcaj ce 

Data: 03-03-2017 
”unul dintre obiectivele principale ale Propunerii de regulament de 

stabilire a normelor referitoare la punerea la dispoziție pe piață a produselor 
fertilizante cu marcaj ce și de modificare a regulamentelor (ce) nr. 1069/2009 
și (ce) nr. 1107/2009 este introducerea unei limite armonizate inițiale de 60 mg 
cadmiu/kg fosfor, care, ulterior, să fie redusă la 40 mg/kg, după 3 ani, iar la 20 
mg/kg după 12 ani.

având în vedere că, în prezent, la nivelul ue nu există o limită maximă 
admisă, există riscuri ca industria europeană producătoare de fertilizanți să 
fie afectată. Poziția anumitor state membre (Polonia, Portugalia, românia, 
Spania și Marea Britanie) indică faptul că orice limită sub 80 mg cadmiu/kg 
fosfor va duce la creșterea importurilor de materie primă pentru industria ue 
a fertilizanților și va crește prețurile fertilizanților europeni, dar și dependența 
ue de importuri de fertilizanți.

care sunt măsurile pe care comisia le preconizează pentru ca industria 
europeană producătoare de fertilizanți să nu fie afectată? având în vedere 
faptul că subiectul este unul foarte tehnic, au fost limitele introduse de comisie 
corelate cu cercetările specialiștilor?”

răspuns oferit către comisarul Bieńkowska 
Data: 11.05.2017

”În prezent, până la 90% din rocile fosfatice utilizate pentru producerea 
de îngrășăminte fosfatice anorganice sunt importate din țări din afara ue, 
iar agricultura ue a consumat aproximativ 2,3 milioane de tone de P2O5 
din îngrășăminte fosfatice. regulamentul propus la care se referă distinsul 
membru(1) va oferi posibilitatea de a plasa pe piață, ca produse care poartă 
marcajul ce, produse fertilizante organice fabricate în europa cu materii 
prime secundare provenite de pe piața internă, reducând astfel importurile de 
îngrășăminte și de roci fosfatice.există numeroase dovezi științifice în sprijinul 
valorilor-limită propuse de comisie, inclusiv pentru cadmiu. 

Îngrășămintele minerale fosfatice de pe piața ue conțin în medie 34 mg 
cd/kg P2O5. Prin urmare, comisia estimează că valoarea-limită de pornire 
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propusă, de 60 mg cd/kg P2O5, nu va impune efectuarea de investiții în 
tehnologii de reducere a conținutului de cadmiu: numai 8% din îngrășămintele 
aflate în prezent pe piață nu ar respecta această limită. Limita de 40 mg/kg P2O5 
propusă de comisie după 3 ani de la intrarea în vigoare a regulamentului poate 
fi atinsă de cei mai importanți furnizori ai pieței ue prin simpla amestecare a 
diferite resurse. Limita finală de 20 mg/kg P2O5 propusă de comisie după 12 
ani de la intrarea în vigoare a regulamentului va necesita implementarea unor 
tehnologii de reducere a conținutului de cadmiu.

Investițiile în tehnologii de reducere a conținutului de cadmiu vor permite 
menținerea aprovizionării din țări terțe, evitând astfel dependența de importuri 
de la un număr limitat de parteneri comerciali. comisia este dispusă să faciliteze 
tranziția necesară prin sprijinirea investițiilor în cercetare și dezvoltare în 
domeniul tehnologiilor de reducere a conținutului de cadmiu, precum și prin 
utilizarea instrumentelor existente în cadrul politicii de vecinătate.”

accesul la finanțare a rețelei natura 2000 
Data: 03-03-2017 

”noul raport al curții de conturi europene nr. 1/2017, publicat la 
data de 21.2.2017, atrage atenția asupra faptului că gestionarea, finanțarea și 
monitorizarea rețelei natura 2000 trebuie ameliorate. natura 2000 este o 
rețea europeană diversificată de situri în cadrul căreia sunt protejate habitate 
naturale și specii de animale de pe teritoriul uniunii europene. Ținând cont 
de integrarea limitată a rețelei natura 2000 în schemele de finanțare ale ue 
și de faptul că aceasta nu se află printre obiectivele prioritare, există riscul ca 
fondurile disponibile perioadei 2014-2020 să nu fie adaptate nevoilor siturilor. 
curtea recomandă comisiei și statelor membre să clarifice modul de finanțare 
și de contabilizare aferente rețelei natura 2000, dar și măsurarea mai fiabilă a 
rezultatelor obținute prin implementarea acestei rețele.

cum va gestiona comisia aceste recomandări, ținând cont de faptul că 
programele de finanțare ale ue nu erau adaptate obiectivelor siturilor natura 
2000, mai ales că nici cadrele de acțiune prioritară nu oferă o imagine completă 
a alocării planificate a fondurilor pentru perioada 2014-2020?”

răspuns oferit către comisarul Vella
Data: 24.04.2017

”comisia pregătește un plan de acțiune pentru a urmări verificarea 
adecvării în cazul directivelor privind natura. comisia intenționează să dea 
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curs recomandărilor formulate de curtea de conturi europeană în contextul 
planului de acțiune, inclusiv în ceea ce privește orientările adresate statelor 
membre privind îmbunătățirea calității cadrelor de acțiune prioritară. Planul 
urmează să fie finalizat în prima jumătate a anului 2017 și vizează îmbunătățirea 
punerii în aplicare a directivelor privind natura pentru o mai bună protecție a 
biodiversității în ue și o mai mare coerență cu alte domenii de politică.

Planul va include acțiuni care să fie efectuate de către statele membre, 
având de asemenea în vedere recomandările adresate de curtea de conturi 
statelor membre, de exemplu în ceea ce privește o mai bună coordonare între 
autoritățile naționale, stabilirea măsurilor de conservare necesare, îmbunătățirea 
estimărilor în materie de necesități și de cheltuieli și monitorizarea rezultatelor 
obținute prin finanțarea acordată rețelei natura 2000.”

Prevenirea și tratarea deficienței de auz 
Data: 03-03-2017 

”conform „Planului de acțiune” al asociației europene a acusticienilor, 
din cei 178,6 milioane de cetățeni ai uniunii europene, 52 de milioane au 
informat că se confruntă cu deficiențe de auz. Dintre aceștia, doar 26 de 
milioane primesc recomandări pentru tratament. La nivelul uniunii europene, 
costul netratării acestor deficiențe se ridica la suma de 178,553 milioane euro.

În românia, dintr-un total de 19,8 milioane de cetățeni declarați în 
ianuarie 2016, 1,8 milioane se confruntă cu deficiențe auditive, iar numai 0,9 
milioane beneficiază de recomandări pentru tratament. costurile netratării 
acestei deficiențe se ridică la suma de 6,916 milioane de euro.

ce măsuri ar putea lua comisia pentru prevenirea și tratarea 
deficienței de auz, având în vedere că la nivelul uniunii europene, 52 de 
milioane de cetățeni prezintă deficiențe auditive, iar acest număr alarmant 
este în continuă creștere?”

răspuns oferit către comisarul andriukaitis 
Data: 12.05.2017

”În conformitate cu articolul 168 din Tratatul privind funcționarea 
uniunii europene, acțiunea uniunii respectă responsabilitățile statelor membre 
în ceea ce privește definirea politicii lor de sănătate, precum și organizarea și 
prestarea de servicii de sănătate și de îngrijire medicală și completează politicile 
naționale.

În conformitate cu cele prezentate mai sus, comisia europeană a 
adoptat „Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un 
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angajament reînnoit pentru o europă fără bariere”, prin care și-a asumat 
mai multe angajamente pentru a facilita integrarea persoanelor care suferă 
de deficiențe de auz. În plus, ratificarea convenției națiunilor unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap consolidează angajamentul luat de 
către comisie.

Peste 109 de milioane eur au fost alocate pentru a sprijini 71 de 
proiecte privind deficiențele de auz prin cel de-al 7-lea Program-cadru 
(Pc7, 2007-2013). În plus, 41 de proiecte sunt finanțate cu o contribuție 
totală de 59,3 milioane eur în actualul program Orizont 2020 (2014-2020). 
De exemplu, proiectul aFHeLO (cercetare împotriva pierderii auzului)s-a 
concentrat asupra cercetării pentru prevenirea și/sau tratarea deficitului de 
auz senzoneural, iar proiectul icare (Îmbunătățirea reabilitării auditive a 
copiilor)(7) a avut scopul de a exploata sinergiile între mai multe discipline, 
pentru a optimiza comunicarea verbală la copiii cu probleme auditive.”

adopția copiilor în ue 
Data: 15-02-2017 

”Legislația privind adopția copiilor, atât la nivel intern, cât și la nivel 
transfrontalier, este una extrem de complicată în ue. În data de 2 februarie 
2017 a fost votat în plenul Parlamentului european raportul comisiei JurI 
privind aspectele transfrontaliere ale adopțiilor (raportor Tadeusz Zwiefka 
(a8-0370/2016). acest raport conține recomandări adresate comisiei privind 
aspectele transfrontaliere ale adopțiilor.

având în vedere raportul menționat mai sus, faptul că toate deciziile 
trebuie să fie luate în conformitate cu principiul interesului superior al copilului, 
dorința părinților pentru adopție și că situația din instituțiile sociale este una 
precară, ce soluții preconizează comisia?”

răspuns oferit către comisarul Jourová 
Data:18.04.2017

”rezoluția adoptată la 2 februarie 2017 de Parlamentul european este 
foarte cuprinzătoare și abordează diverse aspecte legate de adopție, dintre care 
unele nu intră în competența ue, cum ar fi, de exemplu, normele naționale de 
drept material privind adopția și procedurile naționale care conduc la adopții 
fără consimțământul părinților biologici.

În ceea ce privește cererile specifice adresate comisiei prin rezoluțiile 
Parlamentului european, comisia ar dori să îl informeze pe distinsul membru 
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că, în conformitate cu articolul 16 din acordul-cadru privind relațiile dintre 
Parlamentul european și comisia europeană, din 20 octombrie 2010(1), comisia 
va informa Parlamentul european cu privire la poziția sa, printr-o comunicare 
scrisă, în trei luni de la adoptarea rezoluției.

comunicarea sus-menționată este, în prezent, în curs de pregătire.”

criza medicamentelor din românia 

Data: 14-02-2017 

”De la 1 iulie 2017, în românia va intra în vigoare art. 8.1. introdus prin 
Ordinul nr. 703/2015, prin care prețurile medicamentelor inovative trebuie să 
scadă la nivelul genericelor. Până la acel moment, prețurile medicamentelor 
inovative (originale) erau mai mari, având în vedere că și costurile pentru 
producerea lor sunt mult mai mari. un medicament generic (care conține 
substanța activă și are același efect) nu poate costa în acest moment decât cel 
mult 65 % din valoarea produsului original. Ținând cont că prețurile se vor 
reduce cu până la 35 %, 123 de medicamente vor dispărea de pe piață de la 1 
iulie, fapt care va afecta 800 000 de pacienți numai din românia care suferă 
de boli cardiovasculare, neurologice sau de cancer, și nu numai. cei care vor 
avea de câștigat de pe urma acestui fapt sunt producătorii, giganții industriei 
farmaceutice. În acest moment, în românia medicamentele au cel mai mic preț 
din ue, iar acest preț este reglementat de stat.

care sunt măsurile pe care comisia le întrevede pentru a evita o criză a 
medicamentelor în românia?”

răspuns oferit către comisarul andriukaitis 
Data:07.04.2017

”responsabilitatea pentru măsurile prin care se reglementează prețurile 
medicamentelor, precum și organizarea sistemelor de sănătate și furnizarea de 
servicii de asistență medicală revine statelor membre.

Totuși, comisia încurajează statele membre să coopereze în acest 
domeniu pentru a asigura accesul la medicamente, pentru a promova utilizarea 
rațională a medicamentelor și pentru a îmbunătăți sustenabilitatea cheltuielilor 
farmaceutice, în conformitate cu comunicarea comisiei privind sistemele de 
sănătate eficace, accesibile și reziliente.

recent, consiliul a invitat statele membre să pună în aplicare măsuri 
în vederea „[consolidării] utilizării eficiente a medicamentelor din punctul 
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de vedere al costurilor, precum și a disponibilității și accesibilității fizice 
și financiare a acestora, prin punerea în aplicare a unor politici precum 
promovarea achizițiilor publice și a rolului medicamentelor generice și al 
produselor biosimilare, prin politici adecvate vizând controlarea prețurilor și 
printr-o utilizare rațională a medicamentelor”.

Pentru a sprijini statele membre în eforturile lor de a asigura 
sustenabilitatea bugetelor lor de sănătate, comisia a organizat recent o 
consultare publică referitoare la o inițiativă pentru consolidarea cooperării 
la nivel ue privind evaluarea tehnologiei medicale.

În ue, majoritatea cazurilor de lipsă a unor medicamente sunt tratate 
la nivel național. cu toate acestea, agenția europeană pentru Medicamente 
poate fi implicată în anumite situații, de exemplu atunci când lipsa unui 
medicament este cauzată de o problemă de siguranță sau dacă afectează mai 
multe state membre.”

creșterea competitivității din sectorul industriei aeronautice europene 

Data: 14-02-2017 

”Industria aeronautică americană este mult mai dezvoltată decât cea a 
omologilor europeni, deoarece beneficiază de facilități acordate de guvernul 
american. acest lucru este în detrimentul industriei aeronautice europene care 
nu este susținută în același mod ca și industria aeronautică americană.

ce măsuri va adopta comisia europeană astfel încât industria aeronautică 
europeană să devină la fel de competitivă ca și cea din Sua, îndeosebi IMM-
urile?”

răspuns oferit către comisarul Bieńkowska

Data: 10.05.2017

”De la adoptarea în 2015 a Strategiei în domeniul aviației pentru europa(1), 
comisia se concentrează pe punerea în aplicare a măsurilor de sprijinire a 
competitivității sectorului. 

anul trecut, rezultatele financiare ale industriei aeronautice europene 
au atins cel mai ridicat nivel. La începutul anului 2017, industria aeronautică a 
înregistrat rate de creștere solide. 

ca parte a punerii în aplicare a strategiei, comisia acordă o atenție 
deosebită întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), astfel încât acestea să poată 
beneficia de evoluțiile de pe piață. Fabricarea de drone este esențială pentru ca 
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europa să devină lider de piață în acest sector. Producătorii și operatorii de 
drone sunt în principal IMM-uri, care vor beneficia de pe urma dezvoltării 
acestui sector și a implementării unui cadru de reglementare la nivelul ue.

Pentru a sprijini competitivitatea industriei aeronautice, ue finanțează 
două inițiative tehnologice comune emblematice: cleanSky (care are ca scop 
reducerea emisiilor și a zgomotelor produse de aeronave), beneficiind de o 
contribuție de 1,8 miliarde eur din partea comisiei, și SeSar (care vizează 
modernizarea gestionării traficului aerian, extinderea capacității și reducerea 
costurilor și emisiilor), beneficiind de o contribuție de 1,6 miliarde eur din 
partea comisiei.”

VP/Hr - corelarea McV cu acordarea fondurilor europene 
Data: 02-02-2017 

”rapoartele McV ale comisiei pe anii 2014, 2015 și 2016 au evidențiat o 
tendință și un bilanț pozitive care indică progrese importante și un caracter 
ireversibil tot mai pronunțat al reformelor puse în aplicare în cadrul McV. 
această tendință pozitivă a fost confirmată în 2016 printr-un bilanț neîntrerupt 
al instituțiilor din sistemul judiciar într-o perioadă care a cunoscut schimbări 
la nivelul conducerii și un impuls puternic din partea Guvernului pentru a 
consolida acțiunile preventive în materie de corupție.

În ședința plenară din data de 2 februarie 2017, la punctul de pe ordinea 
de zi privind Democrația și justiția în românia, poziția domnului comisar Frans 
Timmermans a fost aceea de a corela situația existentă în prezent în românia 
cu acordarea fondurilor structurale.

cum motivați această corelare? care este temeiul juridic al acestei 
corelări?”

răspuns oferit către comisarul Timmermans 
Data: 21.03.2017

”raportul din 2017 privind mecanismul de cooperare și verificare (McV)
(1) subliniază că acesta are caracteristici distincte, care reprezintă argumente 
împotriva realizării de legături cu alte domenii de politică. aceasta nu înseamnă 
că nu e posibil ca evoluțiile din domeniul judiciar și din cel al combaterii corupției 
să fie relevante pentru gestionarea fondurilor ue. Din acest motiv, fondurile ue 
dispun de mecanisme de control specifice, iar plățile pot fi suspendate în cazul 
producerii unor fraude sau nereguli. Prin urmare, este esențial ca, în domenii 
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precum achizițiile publice, cadrul juridic și administrativ să fie suficient de 
robust pentru a proteja fondurile ue. ”

adaptarea Scutului de confidențialitate ue-Sua la viitoarea legislație privind 
protecția datelor 

Data: 23-01-2017 

”Scutul de confidențialitate ue-Sua, adoptat în 12 iulie 2016, reprezintă 
un nou cadru ce protejează drepturile fundamentale ale tuturor persoanelor 
din ue în cazul în care datele lor cu caracter personal sunt transferate către 
Statele unite. Totodată, el trebuie să asigure claritate juridică pentru companiile 
a căror activitate se bazează pe transferuri transatlantice de date. În ceea ce 
privește dispozițiile referitoare la transferurile de date în scopuri comerciale, 
operatorii nu ar trebui să schimbe constant modelele de conformitate. cu toate 
acestea, proiectul de decizie a fost bazat pe cadrul existent legal al ue, care va 
fi înlocuit de regulamentul 2016/679 (regulamentul general privind protecția 
datelor, GDPr) în mai 2018, la mai puțin de un an după punerea în aplicare 
integrală de către controlori a scutului. GDPr creează și consolidează obligații 
pentru controlori, care se extind dincolo de cele nouă principii dezvoltate în 
textul scutului.

care sunt măsurile pe care comisia plănuiește să le ia pentru ca Scutul 
de confidențialitate să fie adaptat la noul regulament general privind protecția 
datelor, pentru a putea identifica în timp util modificările relevante, pentru a 
asigura un cadru juridic solid și pentru impulsionarea relațiilor transatlantice?”

răspuns oferit către comisarul Jourová 
Data: 04.04.2017

”comisia ar dori să reamintească faptul că procedura standard de 
constatare a caracterului adecvat implică stabilirea faptului că o țară terță 
asigură un „nivel de protecție […] în esență echivalent cu cel garantat în cadrul 
uniunii europene […]”(1). Prin faptul că a făcut referire la necesitatea de a 
asigura un nivel de protecție „în esență echivalent” (mai degrabă decât identic) 
și prin afirmația potrivit căreia „mijloacele la care această țară terță a recurs […] 
pot fi diferite de cele puse în aplicare în cadrul uniunii europene”(2), curtea 
de Justiție a clarificat faptul că acest lucru nu impune țării terțe în cauză să 
dispună de norme privind protecția datelor care sunt o „fotocopie” a sistemului 
ue. Prin urmare, nu este important ca fiecare dispoziție individuală a dreptului 
ue să se reflecte în ordinea juridică a țării terțe.
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De asemenea, trebuie remarcat faptul că regulamentul general privind 
protecția datelor (GDPr) se bazează pe aceleași principii fundamentale, drepturi 
și obligații ca cele care stau la baza Directivei 95/46/ce. cadrul privind Scutul 
de confidențialitate reflectă deja aceste elemente de bază. cu toate acestea, în 
decizia privind caracterul adecvat al Scutului de confidențialitate [partea finală 
a considerentului (146)], comisia a precizat că va evalua necesitatea adaptării 
deciziei în lumina intrării în vigoare a GDPr [de exemplu, în ceea ce privește 
normele privind procesul decizional automatizat — considerentul (25) din 
decizie]. acest aspect va fi dezbătut și în cadrul discuțiilor cu autoritățile Sua, 
în contextul revizuirii anuale planificate pentru a doua jumătate a anului 2017.”

Drepturile consumatorilor la utilizarea platformelor online 
Data: 10-01-2017 

”Sondajul eurobarometru Special 447 privind platformele online 
efectuat în 2016 a arătat că 72 % din consumatorii ue respondenți sunt 
îngrijorați cu privire la colectarea datelor cu caracter personal sau a datelor 
privind activitățile pe care aceștia le desfășoară utilizând platformele online. 
Peste 75 % din respondenții din rândul publicului larg consideră că este necesar 
un grad mai ridicat de transparență, în special în ceea ce privește modul în 
care remunerarea practicată de platforme influențează afișarea rezultatelor 
motoarelor de căutare, identificarea furnizorului real de servicii sau produse și 
eventualele practici înșelătoare, inclusiv recenziile false.

care sunt măsurile pe care comisia intenționează să le ia pentru a garanta 
un nivel cât mai mare de protecție a datelor cu caracter personal colectate la 
utilizarea platformelor online?

cum oferă comisia un tratament echitabil consumatorilor din ue și cum 
asigură transparența în modul de remunerare practicat de platforme?”

răspuns oferit către comisarul Jourová
Data:17.05.2017

”Drepturile persoanelor vizate și obligațiile celor care prelucrează date cu 
caracter personal sunt actualizate prin regulamentul general privind protecția 
datelor (aplicabil de la 25 mai 2018). conform acestui regulament, societățile 
comerciale și autoritățile publice care prelucrează date cu caracter personal 
au obligația de a lua măsuri adecvate pentru a furniza persoanei vizate orice 
informație și orice comunicare referitoare la prelucrare, într-o formă concisă, 
transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu, în 
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special pentru orice informație adresată în mod specific unui copil. 

În cazul platformelor online care îndeplinesc criteriile pentru a fi 
considerate „comercianți” în practicile comerciale ale întreprinderilor față 
de consumatori se aplică Directiva 2005/29/ce privind practicile comerciale 
neloiale ale întreprinderilor față de consumatori. aceste platforme ar trebui să 
acționeze cu diligență profesională, să nu inducă în eroare consumatorii și să 
ia măsuri adecvate, astfel încât comercianții terți să poată respecta dreptul ue 
în materie de protecție a consumatorilor, iar utilizatorii să poată înțelege dacă 
respectivii comercianți sunt comercianți profesioniști. Situația în care intenția 
comercială a unei practici comerciale nu este declarată intră în categoria 
omisiunilor înșelătoare, dacă ea poate determina consumatorul mediu să ia o 
decizie comercială pe care nu ar fi luat-o în alte împrejurări. Pentru a sprijini 
asigurarea respectării legislației și securitatea juridică, comisia a publicat o 
versiune actualizată a orientărilor în 2016.

În aspectele respective, comisia facilitează, de asemenea, acțiunea 
comună a autorităților de protecție a consumatorilor din ue în cadrul rețelei 
de autorități publice însărcinate cu aplicarea legislației. autoritățile le impun 
operatorilor de platforme de comunicare socială: a) să creeze un canal de 
comunicare direct și standardizat prin care autoritățile să semnaleze fraudele și 
înșelătoriile de pe platformele de comunicare socială și să obțină îndepărtarea 
conținutului, precum și informații referitoare la comercianții responsabili de 
încălcări, și b) să modifice clauzele care creează un dezechilibru semnificativ 
între drepturile și obligațiile părților, în detrimentul consumatorului.”

răspunderea unitară a magistraților
Data:30-11-2016

”În multe state membre ale ue nu există o legislație specifică privind 
răspunderea magistraților, motiv pentru care multe țări pierd procese în fața 
curții europene a Drepturilor Omului. cetățenii, ale căror drepturi sunt 
frecvent încălcate de către magistrați, în special drepturile fundamentale la 
apărare sau dreptul la un proces echitabil, introduc acțiuni, pe care le și câștigă, 
la curtea europeană a Drepturilor Omului. Drept urmare, statele trebuie să 
plătească sume foarte mari de bani, cu titlu de sancțiuni și de despăgubiri, din 
banii publici, iar cetățenii suferă umilințe și le este afectată sănătatea.

având în vedere cele expuse mai sus, are comisia în vedere o armonizare 
la nivelul uniunii a legislației privind răspunderea magistraților?”
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răspuns oferit către comisarul Jourová 
Data: 09.02.2017

”Principiul răspunderii unui stat membru pentru prejudicii cauzate 
particularilor prin încălcări ale dreptului uniunii pentru care statul este 
responsabil este inerent sistemului tratatului. Principiul se aplică indiferent 
de autoritatea din statul membru a cărei acțiune sau omisiune a fost la 
originea încălcării. acesta se aplică inclusiv atunci când presupusa încălcare 
decurge dintr-o hotărâre a unei instanțe de ultim grad, dacă norma de drept 
al uniunii încălcată are ca obiect conferirea de drepturi particularilor, 
încălcarea este suficient de gravă și există un raport de cauzalitate directă 
între încălcare și pierderea sau prejudiciul suferit de părțile vătămate. 

comisia nu are în vedere acțiuni la nivelul ue în vederea armonizării 
legislației privind răspunderea magistraților. comisia reamintește faptul 
că nu deține competențe generale de a interveni în funcționarea sistemelor 
judiciare ale statelor membre. De asemenea, comisia reamintește faptul că 
recomandarea (2010)12 a consiliului europei(1) abordează aspecte legate 
de răspunderea judecătorilor, stipulând, în special, faptul că interpretarea 
legii, aprecierea faptelor și evaluarea probelor realizate de judecători pentru 
soluționarea cauzelor nu ar trebui să antreneze răspunderea civilă sau 
disciplinară, cu excepția cazurilor de rea-credință și gravă neglijență.

În sfârșit, comisia încurajează statele membre să îmbunătățească 
eficacitatea sistemelor naționale de justiție, inclusiv în contextul semestrului 
european.”

Prevenirea exploatării prin muncă a copiilor
Data:30-11-2016

”Termenul de exploatare severă prin muncă se referă la toate formele de 
exploatare care se sancționează penal conform legislației ue. Deși ue are un 
cadru legal care interzice exploatarea în muncă, în special prevederile cartei 
Drepturilor Fundamentale a ue, implementarea acestuia este deficitară. 
conform cartei Drepturilor Fundamentale a ue, încadrarea în muncă a copiilor 
este interzisă. Vârsta minimă de încadrare în muncă nu poate fi inferioară celei 
la care încetează perioada de școlarizare obligatorie, fără a aduce atingere 
normelor mai favorabile tinerilor și cu excepția unor derogări limitate. 
Fenomenul exploatării copilului prin muncă este foarte puțin reflectat în datele 
oficiale înregistrate de diferite instituții, neexistând o monitorizare unitară a 
fenomenului. Organizația Internațională a Muncii a publicat în 2013 un studiu 
la nivel global conform căruia 246 milioane de copii cu vârsta între 5 și 17 ani 
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sunt angajați în muncă, iar 179 de milioane dintre aceștia sunt forțați să practice 
forme de muncă foarte grele.

În ciuda acestor reglementări, este cunoscut faptul că mulți copii din ue, 
în special din zonele rurale sărace, sunt exploatați prin muncă.

care sunt modalitățile prin care comisia previne creșterea statisticilor 
îngrijorătoare privind exploatarea prin muncă a copiilor?”

răspuns dat de dna Thyssen în numele comisiei 
Data: 17.02.2017

”Munca copiilor este interzisă în ue. În conformitate cu directiva ue 
privind protecția tinerilor la locul de muncă (94/33/ce)(1), statele membre 
trebuie să interzică încadrarea în muncă a copiilor (adică a persoanelor în vârstă 
de sub 15 ani sau a persoanelor încă înscrise în sistemul de învățământ obligatoriu 
de zi). Se pot face anumite excepții pentru activități culturale, artistice, sportive 
și publicitare, precum și pentru anumite contracte de formare și anumite tipuri 
de muncă ușoară în cazul celor care au împlinit cel puțin vârsta de 13 sau 14 ani. 

În cadrul acestor excepții, încadrarea în muncă a tinerilor trebuie să 
fie strict controlată și protejată în conformitate cu condițiile prevăzute în 
directivă. Toate statele membre au ratificat, totodată, convenția Onu cu privire 
la drepturile copilului, care, în temeiul articolului 31, interzice în mod strict 
munca copiilor. 

comisia nu are cunoștință de vreo dovadă sistemică din care să rezulte 
că problema muncii copiilor ar lua amploare la nivelul ue, însă rapoartele 
ocazionale referitoare la acest subiect sunt monitorizate cu atenție(2). raportul 
Organizației Internaționale a Muncii din 2013, care se referea la estimarea 
cifrelor privind munca copiilor la nivel mondial, arăta o scădere a acestor cifre 
începând cu anul 2000.”

Drepturile de autor în industria muzicală
Data:24-11-2016

”Pentru a avea o creștere durabilă, sectorul muzical are nevoie de condiții 
echitabile de concurență. Mai exact, trebuie creat un mediu în care să fie 
aplicate în mod corect normele privind drepturile de autor, astfel încât creatorii 
și producătorii să poată avea siguranța investițiilor făcute și să poată acorda 
licențe. Mai exact, să li se permită serviciilor digitale să concureze în aceleași 
condiții echitabile pentru a da posibilitatea consumatorilor să se bucure de 
acces la surse diversificate de muzică care a făcut obiectul unor licențe.
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noua propunere de directivă a Parlamentului european și a consiliului 
privind drepturile de autor în piața unică digitală este primul pas binevenit 
spre crearea unui mediu mai bun și corect de acordare a licențelor în europa. 
Foarte important este că se confirmă faptul că serviciile de conținut încărcat 
de utilizator, cum ar fi YouTube, care reprezintă cea mai importantă sursă 
de muzică la cerere, nu ar trebui să poată funcționa în afara normelor legale 
obișnuite de acordare a licențelor.

cum își propune comisia să rezolve problema platformelor de streaming 
care nu plătesc drepturi de autor artiștilor?”

răspuns oferit către comisarul ansip 
Data: 24.01.2017

”Propunerea de directivă privind drepturile de autor pe piața unică 
digitală, adoptată de comisie la 14 septembrie 2016, prevede o serie de norme ce 
vizează crearea unei piețe online care să funcționeze bine.

În acest context, una dintre măsurile propuse se referă la serviciile care 
stochează și permit accesul publicului la cantități mari de opere sau alte obiecte 
încărcate de utilizatori care sunt protejate prin drepturi de autor. Furnizorii 
acestor servicii vor fi obligați, în cooperare cu titularii de drepturi, să ia măsuri 
pentru a asigura funcționarea acordurilor încheiate cu titularii respectivi sau 
pentru a evita ca operele și alte obiecte protejate să devină disponibile în cadrul 
serviciilor lor.

Propunerea va consolida capacitatea titularilor de drepturi de a negocia și 
de a fi remunerați pentru exploatarea online a conținutului lor. aceasta ar urma 
să contribuie, de asemenea, la o piață a drepturilor de autor care să funcționeze 
eficient pentru toate părțile.”

Produsele periculoase pe piața ue 
Data: 27-10-2016

”În anul 2014, au fost identificate peste 2 400 de tipuri de produse cu 
potențial periculos pentru consumatorii din uniunea europeană. comisia 
europeană a publicat un raport, menționând că, în cazul acestor produse, 
printre care se află de la jucării la autovehicule, fie a fost luată măsura 
interzicerii introducerii lor în ue, fie au fost eliminate de pe piețe. In 2014, 
cele două categorii principale de produse pentru care s-au luat măsuri corective 
au fost jucăriile (28 %) și articolele vestimentare, produsele textile și articolele 
de modă (23 %). Printre riscurile cel mai frecvent notificate, cauzate de aceste 
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produse, se număra riscul de rănire, riscurile legate de substanțe chimice și 
riscurile de asfixiere. cele mai frecvente riscuri privind substanțele chimice au 
vizat încălțămintea și articolele din piele, jucăriile și articolele pentru îngrijirea 
copilului și anumite bijuterii.

care este situația în prezent privind produsele cu potențial periculos 
pentru consumatorii din ue?

ce măsuri pe termen lung întrevede comisia pentru a evita intrarea pe 
piața ue a produselor cu potențial periculos?”

răspuns oferit către comisarul Jourová 
Data: 13.01.2017

”cele mai recente statistici anuale din 2015 referitoare la sistemul de 
alertă rapidă pentru produsele nealimentare periculoase (raPeX) al ue includ 
2123 de măsuri corective împotriva produselor care prezintă riscuri grave pentru 
sănătate și siguranța consumatorilor și a mediului. Jucăriile au reprezentat 27 
% din numărul total de produse pentru care s-au luat măsuri corective, iar 
articolele vestimentare, produsele textile și articolele de modă au reprezentat 17 
%. În ceea ce privește tipurile de riscuri, ponderea riscurilor legate de substanțe 
chimice a fost de 25 %, iar ponderea riscului de rănire a fost de 22 %. Statisticile 
lunare pentru 2016(1) reflectă o tendință similară. cu toate acestea, aceste 
rezultate reprezintă activitățile desfășurate de autoritățile de supraveghere a 
pieței din statele membre, dar nu neapărat situația efectivă de pe piață sau alte 
riscuri pe care le prezintă alte categorii de produse.

În ceea ce privește măsurile de prevenire pe termen lung, sunt desfășurate 
numeroase activități menite să asigure că legislația ue privind produsele poate 
fi pusă în aplicare în mod corespunzător de către statele membre și că produsele 
oferite pe piața europeană sunt sigure și conforme. Pentru a îndeplini acest 
obiectiv, comisia colaborează îndeaproape cu organismele de reglementare din 
statele membre și cu partenerii săi internaționali, precum și cu asociațiile de 
întreprinderi și organizațiile consumatorilor. În plus, Strategia privind piața 
unică a indicat adoptarea de către comisie a unui set cuprinzător de măsuri 
menite să intensifice și mai mult eforturile de eliminare, de pe piața ue, a 
produselor neconforme, prin consolidarea supravegherii pieței și furnizarea 
de stimulente adecvate pentru operatorii economici. comisia dorește, de 
asemenea, să promoveze, în continuare, utilizarea și impactul notificărilor 
privind siguranța produselor și să îmbunătățească rapiditatea și eficacitatea 
sistemului de alertă rapidă raPeX al ue.”
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Ghid de bune practici pentru combaterea discriminării față de femei 
Data: 27-10-2016

”Toate statele membre ue au semnat și ratificat convenția Onu 
privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei, vizând în 
mod deosebit problemele referitoare la ocuparea forței de muncă, egalitatea 
de remunerare pentru aceeași muncă sau muncă de valoare egală, precum și 
egalitatea în luarea deciziilor. Gradul de conștientizare trebuie mărit și toate 
aceste aspecte trebuie să fie recunoscute ca principii și priorități comune, însă 
este important ca statele membre să beneficieze de schimburi de bune practici 
la nivel ue. Deși astfel de demersuri au loc în majoritatea Statelor Membre, 
apar probleme legate de comparabilitatea între țări, întrucât există diferențe 
semnificative în ceea ce privește utilizarea conceptelor precum „activitate/
inactivitate” sau „sector public/privat”.

ce măsuri are în vedere comisia pentru a promova un set unitar de bune 
practici, în vederea combaterii discriminării de gen în familie, la locul de muncă 
sau în orice alt context al societății?”

răspuns oferit către comisarul Jourová 
Data: 23.12.2016

”uniunea europeană a adoptat o serie de directive menite să asigure 
egalitatea de tratament și de șanse între femei și bărbați în diferite domenii 
ale vieții sociale, inclusiv în cel al ocupării forței de muncă și al exercitării 
profesiei(1) al accesului la bunuri și servicii,(2) și al securității sociale(3). 

Începând din 2008, comisia gestionează programului de învățare 
reciprocă privind egalitatea de gen(4), în cadrul căruia se organizează în fiecare 
an trei seminare cu privire la schimbul de bune practici. Programul de învățare 
reciprocă privind egalitatea de gen are ca obiectiv consolidarea învățării 
reciproce între statele membre ale ue și se axează pe măsuri de politică, precum 
și pe exemple concrete existente. Programul oferă ocazia de a stimula dezbaterile 
și schimburile de experiență între înalți reprezentanți guvernamentali, experți 
independenți și alte părți interesate relevante. Programul are ca obiectiv final 
facilitarea diseminării de bune practici privind egalitatea de gen în europa.

cu scopul de a combate discriminarea de gen în familie, la locul de 
muncă sau în orice alt context social, au fost organizate mai multe seminare 
privind schimburile de bune practici, cum ar fi combaterea diferențelor de 
remunerare între femei și bărbați (octombrie 2016), promovarea femeilor în 
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funcții de decizie politică (iunie 2016), segregarea de gen de pe piața forței de 
muncă (septembrie 2015), sprijinirea familiilor monoparentale prin intermediul 
unei game largi de măsuri ce include ajutorul pentru ocuparea forței de muncă, 
servicii flexibile de îngrijire a copiilor și sprijin pentru familii (octombrie 2015); 
precum și concilierea vieții de familie cu cea profesională (noiembrie 2013).”

accesul persoanelor cu dizabilități la mijloacele de transport 
Data: 11-10-2016

”În săptămâna 26-28 septembrie am găzduit un grup de vizitatori cu 
deficiențe de auz veniți la Bruxelles cu ocazia conferinței „Multilingvism — 
importanța limbajului semnelor”. acest grup mi-a adus la cunoștință problemele 
pe care persoanele cu dizabilități le înfruntă și lipsurile din cadrul infrastructurii 
de transport referitoare la accesul acestora în vederea utilizării mijloacelor de 
transport fără asistență sau indicații terțe provenite de la îndrumătorii de grup.

acest lucru constituie un impediment în calea integrării acestora în 
societate, iar modalitățile de adaptare și îmbunătățire a infrastructurii de 
transport reprezintă un pas important pentru acordarea egalității de șanse.

care sunt măsurile pe care intenționează să le ia comisia pentru a 
asigura accesul fără impedimente al persoanelor cu dizabilități la mijloacele de 
transport?”

răspuns oferit către comisarul Bulc 
Data:01.12.2016

”comisia o invită pe doamna deputată să consulte răspunsul dat de 
comisie la întrebarea cu solicitare de răspuns scris e-005404/16(1). 

Legislația europeană privind accesibilitatea, menționată în răspunsul 
respectiv, conține, de asemenea, obligații de accesibilitate în ceea ce privește 
site-urile internet, serviciile mobile și informațiile în timp real utilizate pentru 
furnizarea serviciilor de transport de călători. Informațiile privind serviciile de 
transport ar trebui furnizate prin mai multe canale senzoriale.

Pe lângă inițiativele menționate în răspunsul respectiv, comisia 
reexaminează funcționarea regulamentului (ce) nr. 1371/2007 privind 
drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar(2). În prezent, 
comisia efectuează un studiu de impact care, printre altele, examinează 
opțiuni de îmbunătățire în continuare a drepturilor persoanelor cu handicap 
sau cu mobilitate redusă, prin eliminarea scutirilor naționale și prin includerea 



MARIA GRAPINI

108

unor obligații de formare în vederea sensibilizării cu privire la persoanele cu 
handicap pentru personalul căilor ferate.” 

Posibilități de finanțare pentru IMM-urile din lanțul de aprovizionare din 
industria de apărare 

Data: 05-10-2016

”IMM-urile reprezintă un element important în lanțul de aprovizionare 
din industria de apărare, dar și o sursă de inovare și facilitatori cheie pentru 
competitivitate. Pentru a îmbunătăți în continuare diversitatea bazei de furnizori 
europeni din domeniul apărării, este necesar să se încurajeze deschiderea 
lanțurilor de aprovizionare pentru IMM-urile din toate statele membre.

Deschiderea lanțurilor de aprovizionare la sub-furnizori și, în special, 
la IMM-urile din toate statele membre, este adesea o provocare deoarece 
contractanții principali preferă să mențină un lanț de aprovizionare stabilă 
pentru că asigurarea calității noilor furnizori poate fi costisitoare.

ce stimulente specifice ar putea fi identificate la nivelul ue pentru a 
încuraja contractanții principali să deschidă lanțurile de aprovizionare la sub-
furnizori și la IMM-urile din toate statele membre?”

răspuns oferit către comisarul Bieńkowska 

Data: 08.02.2017

”Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) și subfurnizorii din toate 
statele membre trebuie să beneficieze de un acces echitabil la lanțurile de 
aprovizionare pentru apărare, fără a interfera cu libertatea comercială a 
integratorilor de sistem sau a adăuga reglementări sau sarcini administrative 
inutile. 

La 30 noiembrie 2016, comisia a adoptat Planul de acțiune pentru apărarea 
europeană (eDaP), care stabilește măsuri pentru îmbunătățirea competitivității 
industriei europene de apărare, incluzând propuneri de sprijinire a IMM-urilor 
din domeniul apărării pentru a le permite să se modernizeze, să-și adapteze 
capacitățile industriale și să crească pe piața unică.

O chestiune de primă importanță pentru IMM-uri o constituie accesul 
la finanțare. După cum se menționează în eDaP, comisia va sprijini statele 
membre în cazul în care acestea vor decide să adapteze criteriile actuale aplicate 
de Banca europeană de Investiții (BeI) pentru acordarea împrumuturilor în 
scopul de a include sectorul apărării. aceasta măsură ar deschide oportunități de 
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finanțare prin instrumente financiare ale ue care se bazează pe împrumuturile 
BeI, cum ar fi Fondul european pentru investiții strategice. 

În plus, comisia a instituit un grup ad-hoc de experți format din 
reprezentanți ai statelor membre și ai industriei pentru a propune modalități 
de îmbunătățire a accesului transfrontalier la piață pentru IMM-uri. raportul 
final al acestora a fost publicat la data de 30 noiembrie 2016(1).

Pe baza acestui raport, comisia va analiza, împreună cu statele membre 
și cu industria, posibilitatea adoptării de măsuri fără caracter legislativ care 
să încurajeze, pe de o parte, autoritățile de achiziții publice să faciliteze 
participarea IMM-urilor la procedurile de achiziții în domeniul apărării și, 
pe de altă parte, să determine contractanții principali să ofere oportunități 
echitabile subfurnizorilor și IMM-urilor din toate statele membre pentru a avea 
acces la lanțurile lor de aprovizionare. aceste măsuri ar putea viza în special 
promovarea unei mai mari transparențe a oportunităților în cadrul lanțului 
de aprovizionare, reducerea obstacolelor administrative transfrontaliere la 
intrarea pe piață și simplificarea procedurilor aplicabile.”

Informarea cetățenilor europeni în privința cutremurelor 
Data: 09-09-2016

”Oamenii de știință nu pot prezice cu exactitate apariția cutremurelor, 
însă pot anticipa efectele acestora. raportul între nivelul de deteriorare 
al clădirilor și numărul de decese înregistrate recent în Italia, Haiti sau 
chile, a fost datorat mai multor factori determinanți, cu precădere distanța 
față de sursa de cutremur și structurile vulnerabile, expuse la mișcarea de 
clătinare puternică. un număr îngrijorător de clădiri încadrate în clasa I 
de risc seismic au fost semnalate pe întreg teritoriul european, unele fiind 
chiar etichetate drept „pericol public”. Deși în multe din aceste cazuri se 
desfășoară lucrări de consolidare, procesul este lung și anevoios, în special 
deoarece oamenii nu conștientizează riscurile la care se expun și mulți 
refuză să colaboreze cu autoritățile pe timpul restaurărilor.

ce măsuri are în vedere comisia pentru a spori informarea oamenilor în 
ceea ce privește cutremurele și efectele lor devastatoare?”

răspuns oferit către comisarul Stylianides 

Data: 07.11.2017
”uniunea europeană a finanțat elaborarea eurocodurilor, care sunt 

standardele europene pentru proiectarea clădirilor și a infrastructurilor 
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civile. Dintre acestea face parte eurocodul 8, care abordează proiectarea 
și reabilitarea seismică a clădirilor. comisia sprijină statele membre și 
profesioniștii din domeniul ingineriei să pună în aplicare și să utilizeze 
eurocodurile organizând ateliere și cursuri de formare și difuzând materiale 
de formare și de educare(1). Proiectele de cercetare finanțate de ue contribuie 
la îmbunătățirea în continuare a standardelor și orientărilor europene. un 
exemplu îl constituie recentele orientări privind structurile prefabricate 
și consolidarea seismică a clădirilor existente. Finanțarea măsurilor de 
atenuare a pagubelor provocate de seisme poate fi inclusă în cadrul fondurilor 
structurale (prioritatea prevenirii riscurilor). 

comisia sprijină activitățile statelor membre privind sensibilizarea, 
comunicarea și educarea cu privire la riscuri, cu scopul de a spori capacitatea 
comunităților de a face față situațiilor de dezastre și de a se reface după acestea. De 
exemplu, câteva proiecte de prevenire și de pregătire finanțate prin mecanismul 
de protecție civilă al uniunii vizează, în mod special, îmbunătățirea comunicării 
cu privire la riscuri (și, prin urmare, a conștientizării acestora) și a informațiilor 
structurate în cadrul comunităților locale, acordându-se o atenție deosebită 
persoanelor vulnerabile. Printre aceste proiecte se numără „Sensibilizarea cu 
privire la seisme și abordarea emoțiilor copiilor” (racce, 2010), „Sensibilizarea 
grupurilor vulnerabile cu privire la prevenirea dezastrelor” (aDaPT, 2014) și „Să 
ne cunoaștem orașul — reducerea riscului seismic prin elemente nestructurale” 
(KnowrISK, 2015)(2). De asemenea, comisia colaborează cu statele membre 
pentru a face schimb de bune practici referitoare la comunicarea cu privire la 
riscuri prin intermediul programului ue vizând schimbul de experți.”

Măsuri pentru combaterea terorismului cibernetic 

Data: 09-09-2016
”agenția europeană pentru cooperare în materie de aplicare a legii, 

europol, a analizat recent 1 677 de conturi pe platformele de socializare și 
articole media. aceste conturi sunt traduse în șase limbi, conținând propagandă 
teroristă și extremistă. echipele europol au colaborat și au țintit conturile 
folosite de grupările teroriste pentru a radicaliza, recruta și coordona activități 
teroriste. rezultatul acestei acțiuni internaționale, cu echipe ale unităților de 
semnalare a conținutului online din Franța, Germania, Slovenia și regatul 
unit, sprijinite de către agenții europol de la sediul agenției din Haga, a fost 
închiderea respectivelor conturi.

care este poziția comisiei cu privire la monitorizarea conținutului de 
pe internet referitor la modalități de recrutare a noilor adepți radicaliști prin 
publicarea de articole care sugerează terorismul și extremismul violent?”
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răspuns oferit către comisarul King 

Data:10.01.2017

”Modul în care teroriștii folosesc internetul pentru radicalizare și 
recrutare provoacă îngrijorarea comisiei. acesta este motivul pentru care 
comisia a înființat Forumul ue pentru internet(1). Forumul are două obiective 
principale: primul este de a reduce accesul la conținutul online cu caracter 
terorist, iar al doilea de a abilita partenerii din societatea civilă pentru ca aceștia 
să genereze un volum mai mare de mesaje online alternative eficace.

În ceea ce privește primul obiectiv, comisia a înființat în cadrul europol 
unitatea ue de semnalare a conținutului online (eu Iru), care contribuie la 
identificarea conținutului online cu caracter terorist și îl semnalează companiei 
gazdă, dacă europol apreciază că acesta a încălcat termenii și condițiile 
companiei. acesta este un demers voluntar, decizia de a înlătura materialul 
revenind, în ultimă instanță, companiei. eu Iru este operațională din iulie 2015 
și a semnalat peste 15 000 de materiale cu caracter terorist, care, în aproape 90 
% din cazuri, au fost înlăturate de compania gazdă.

În ceea ce privește al doilea obiectiv, comisia a alocat 10 milioane eur 
pentru dotarea partenerilor din societatea civilă cu competențele tehnice și 
cunoștințele necesare pentru ca vocea lor să se facă auzită în mediul online, 
în special prin furnizarea de mesaje pozitive ca alternativă la mesajele violente 
și alienante cu caracter terorist. Serviciile comisiei lucrează în prezent la 
Programul de abilitare a societății civile, care va fi pus în aplicare în următoarele 
luni.comisia a găzduit, la 8 decembrie 2016, cea de a doua reuniune la nivel 
ministerial a Forumului ue pentru internet, al cărei scop a fost analizarea 
progreselor înregistrate și stabilirea următorilor pași în direcția unor măsuri 
mai pronunțat proactive, care să asigure faptul că materialele înlăturate de pe 
un site nu sunt încărcate pe alt site.”

Măsuri pentru combaterea atacurilor xenofobe 
Data: 09-09-2016

”rețelele de traficanți de persoane în europa au avut câștiguri de 
aproximativ 6 miliarde de dolari în urma valului de migrație din 2015, astfel 
de activități ilegale devenind una dintre cele mai profitabile forme de crimă 
organizată, potrivit unui raport comun europol și Interpol. În urma atentatelor 
teroriste care au avut loc începând cu noiembrie 2015 în Paris, cetățenii care 
locuiesc în statele membre ale ue, comunități locale, în special reprezentantele 
de sex feminin, au fost ținta unor acte de agresiune, insulte și umilințe publice 
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inadmisibile.ce măsuri are în vedere comisia, în colaborare cu guvernele 
statelor membre, pentru a proteja atât cetățenii străini rezidenți, cât și cei 
riverani ai statelor membre ale ue, care este posibil să fie din nou victime ale 
unor atacuri xenofobe?”

răspuns oferit către comisarul Jourová 
Data: 04.11.2016

”comisia este profund preocupată de intensificarea manifestărilor de 
rasism și xenofobie. combaterea cu fermitate a acestor tendințe îngrijorătoare 
trebuie considerată urgentă de toți actorii de la nivelul ue și de la nivel național. 
comisia monitorizează transpunerea și punerea în aplicare de către statele 
membre a legislației ue privind combaterea anumitor forme și expresii ale 
rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal, respectiv a Deciziei-
cadru 2008/913/JaI. La 1 decembrie 2014, comisia a dobândit competența de a 
supraveghea, sub controlul curții de Justiție, aplicarea deciziilor-cadru. aceasta 
a purtat dialoguri bilaterale intensive cu statele membre pentru a asigura 
transpunerea corectă a acestui act legislativ.

În același timp, comisia și-a intensificat activitatea desfășurată cu 
autoritățile naționale și cu alți actori importanți, cum ar fi organizațiile societății 
civile și reprezentanții comunității, pentru a-i sprijini să elaboreze instrumente 
și practici pentru a preveni și combate în mod eficace aceste fenomene. Pe 
lângă acordarea de sprijin financiar(1), comisia încurajează discuțiile din 
cadrul Grupului ue la nivel înalt privind combaterea rasismului, a xenofobiei 
și a altor forme de intoleranță(2) referitoare la modul de a îmbunătăți măsurile 
de combatere a discursurilor de incitare la ură și a infracțiunilor motivate de 
ură. În acest context, comisia și companiile informatice, în cooperare cu statele 
membre și cu societatea civilă, vor elabora rapoarte referitoare la punerea 
în aplicare a codului de conduită convenit la 31 mai 2016 privind combaterea 
discursului ilegal de incitare la ură din mediul online — un fenomen din ce în 
ce mai îngrijorător, inclusiv în ceea ce privește ura față de migranți.”

Măsuri pentru inversarea declinului demografic european 
Data: 12-07-2016

”Îmbătrânirea populației este una dintre cele mai importante provocări 
sociale și economice care afectează toate statele membre. conform unui studiu 
al comisiei europene, până în 2025, peste 20 % din europeni vor avea cel puțin 
65 de ani, iar numărul celor cu vârste peste 80 de ani va crește considerabil. 
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În acest context, tensiunile asupra sistemelor de pensii și de sănătate 
ar putea crește în mod substanțial, iar tinerii europeni vor fi nevoiți sa-si 
desfășoare activitatea profesională pe o perioadă mai lungă, să fie mai eficienți 
și productivi pentru a plăti asistența medicală și pensiile europenilor mai în 
vârstă (la rândul lor, europenii seniori vor fi nevoiți să amâne pensionarea până 
în jurul vârstei de 70 de ani).

această provocare demografică este mai pronunțată în unele țări decât 
altele. chiar și atunci când migrația este luată în considerare, unele țări ale ue 
au o populație în scădere. exceptând contextul în care tendințele actuale vor fi 
schimbate, se preconizează că europa va fi singurul continent a cărui populație 
va scădea până în 2050.

ce măsuri are în vedere comisia pentru a inversa declinul demografic? 
ar putea compensa imigrația rata natalității scăzute a ue?”

răspuns oferit către comisarul Thyssen
Data:15.09.2016

”comisia este pe deplin conștientă de provocările legate de schimbările 
demografice. Politicile care abordează provocarea reprezentată de schimbările 
demografice sunt în primul rând o responsabilitate a statelor membre, în timp ce 
comisia oferă orientări de politică și sprijină acțiuni la nivelul statelor membre. 

acesta a furnizat elemente de probă care atestă că, în general, migrația 
resortisanților din țări terțe către ue nu poate inversa tendința demografică, 
dar poate contribui la diminuarea presiunii. În acest sens, buna funcționare 
a canalelor de migrație legală pentru resortisanții țărilor terțe și integrarea 
efectivă a migranților, inclusiv prin orientare și formare, sunt esențiale. În plus, 
recunoașterea calificărilor și eliminarea obstacolelor precum discriminarea 
sunt vitale, prin sprijinul dat valorificării abilităților pe care le dețin deja(1).

În cadrul semestrului european, comisia monitorizează politicile 
naționale și propune statelor membre recomandări specifice fiecărei țări cu 
privire la diverse aspecte care au un impact asupra provocărilor demografice, 
precum competențele și educația, îngrijirea copiilor, ocuparea forței de muncă 
în rândul tinerilor, integrarea migranților, sustenabilitatea și caracterul 
adecvat al pensiilor, asigurarea îngrijirilor pe termen lung, participarea activă 
a persoanelor în vârstă la viața profesională și socială și incluziunea socială. 

Instrumentele de finanțare ale ue(2) asistă statele membre să facă față 
provocărilor cu care se confruntă, cum ar fi declinul demografic, prin măsuri 
care sprijină educația, învățarea pe tot parcursul vieții, ocuparea forței de muncă 
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și incluziunea socială (inclusiv a migranților). alte inițiative ale ue includ 
Planul de acțiune al comisiei privind integrarea resortisanților țărilor terțe și 
revizuirea sistemului cartea albastră pentru migranții cu înaltă calificare(3), 
precum și Fondul european pentru investiții strategice(4) și pachetul privind 
investițiile sociale(5) care vizează creșterea productivității prin investiții în 
capitalul fizic și uman. ”

Participarea la activități extracurriculare a tuturor elevilor din uniunea 
europeană 

Data: 12-07-2016

”cercetările din domeniul sociologic și educațional indică un rol foarte 
important al activităților extracurriculare în pregătirea elevilor, dar mai ales în 
dezvoltarea capitalului social.

activități precum sporturile de echipă, teatru, dezbateri, activități de 
tipul „cercetașilor”, cluburi de șah, matematică ș.a. constituie un mediu formativ 
atractiv și ajută elevii să își formeze identitatea prin dezvoltarea de competențe 
și abilități suplimentare celor deprinse de pe băncile școlilor.

Dată fiind importanța acestor activități și dificultățile financiare ale 
unor familii care nu au o situație materială foarte bună, are în vedere comisia 
implementarea unor programe europene care să sprijine și să ajute astfel încât 
toți copiii să aibă șansa de a participa la astfel de activități?”

răspuns oferit către comisarul navracsics 
Data:15.09.2017

”comisia este de acord că învățarea în afara educației formale poate juca un 
rol important, îmbunătățind aptitudinile și competențele tinerilor, consolidând 
cetățenia activă și capacitatea de a dobândi valori precum toleranța, respectul și 
solidaritatea. având în vedere acest lucru, comisia a oferit tinerilor oportunități 
de învățare non-formală pentru persoane tinere de peste 25 de ani.

Programul erasmus+ sprijină activitățile de învățare non-formală pentru 
tineri sub formă de schimburi de tineri și servicii de voluntariat. Începând cu 
2014, peste 300 000 de tineri au beneficiat în mod direct de aceste oportunități. 
În plus, acest program oferă oportunități de formare pentru tinerii lucrători 
cu scopul de a le sprijini dezvoltarea profesională și capacitatea organizațiilor 
de tineret. Programul sprijină, de asemenea, organizații umbrelă europene, ai 
căror membri oferă activități în țările lor. 
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acesta este deschis tuturor tinerilor, indiferent de nivelul de studii, 
originea socială și contextul cultural din care provin și încurajează incluziunea 
tuturor tinerilor, în special a celor cu posibilități reduse. aproximativ o treime 
din toți participanții se referă la tinerii cu posibilități reduse. 

În plus, participarea la activități sportive poate dezvolta atitudini și 
valori sociale pozitive, precum și abilitățile și competențele personale, inclusiv 
competențe transversale (cum ar fi asumarea rolului de lider, luarea de inițiative, 
rezolvarea de probleme și munca în echipă). În acest context, în 2017, ca parte 
a programului erasmus+, comisia își propune să aloce fonduri de promovare a 
educației în cadrul sportului și prin sport, cu un accent special pe dezvoltarea 
competențelor.”

Semnalizarea corectă a defecțiunilor și a sistemului de navigație prin GPS 
Data: 12-07-2016

”Industria constructoare de mașini de pe teritoriul ue nu asigură tuturor 
cetățenilor șanse egale în a înțelege indicațiile defecțiunilor afișate la bordul 
autovehiculelor și ale sistemelor de navigație prin GPS, deoarece softul mașinilor 
nu este prezentat în limbile oficiale ale țărilor în care se exportă autovehiculele. 
consumatorii trebuie să beneficieze de instrucțiuni în limba națională pentru 
toate produsele.

De ce, la vânzarea de autovehicule pe piața internă, nu se asigură că 
semnalizarea la bord a defecțiunilor și a sistemului de navigație prin GPS 
este în limbile țării în care autovehiculele sunt livrate?”

răspuns oferit către comisarul Bieńkowska 
Data: 09.09.2016

”Legislația ue stabilește cerințe armonizate pentru omologarea ue de tip 
a vehiculului complet în uniunea europeană. aceste cerințe nu includ niciun fel 
de cerințe pentru sistemul de navigație GPS.

Legislația orizontală privind consumatorii și marketingul din ue nu 
impun ca aplicațiile software sau alte bunuri sau servicii să utilizeze anumite 
limbi, deoarece acest aspect intră în sfera de competență a statelor membre.

În ceea ce privește sistemele de diagnostic la bord (OBD) în sensul 
regulamentului nr. 715/2007(1), legislația europeană privind omologarea de tip 
nu include cerințe specifice pentru furnizarea către utilizatori a informațiilor 
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referitoare la sistemul OBD al vehiculului în limba oficială a unui stat membru 
anume. În această privință, articolul 37 alineatul (2) din Directiva 2007/46/
ce(2) privind informațiile destinate utilizatorilor nu este aplicabil sistemelor 
de diagnostic la bord (OBD).

În ceea ce privește mesajele afișate pe ecranul tabloului de bord, ar trebui 
să se țină seama de faptul că numai acele indicații ale defecțiunilor reglementate 
în mod specific în legislația referitoare la omologarea de tip se conformează 
articolului 37 alineatul (2) menționat mai sus. 

acest articol nu se aplică altor informații furnizate de producător pe bază 
de voluntariat.În consecință, producătorii au obligația de a furniza informațiile 
relevante și instrucțiunile necesare numai pentru indicatorii de defecțiuni 
reglementați în limba sau limbile oficiale ale statului membru în care vehiculul 
urmează să fie înmatriculat.

În fine, trebuie avut în vedere faptul că, deși producătorii de vehicule 
produc, în mod normal, vehicule pentru o regiune specifică, vehiculele pot fi 
înmatriculate pentru prima dată într-un alt stat membru, întrucât piața unică 
permite cetățenilor și agenților economici să beneficieze de diferențele de preț 
ale autovehiculelor în interiorul pieței unice a ue.”

consumatorii, autoritățile de reglementare și eficiența energetică a clădirilor 
Data: 12-07-2016

”Panourile solare și izolația clădirilor sunt un mare ajutor în utilizarea și 
recircularea energiei electrice, precum și economisirea consumului energetic în 
clădiri. acestea vor juca un rol-cheie în tranziția europei către un sistem energetic 
curat, sigur și eficient. Săptămâna europeană a energiei durabile, reprezentată 
printr-o o serie de conferințe, dezbateri și discuții la Bruxelles, susținută de 
comisia europeană, oferă o oportunitate favorabilă de dezvoltare atât din punct 
de vedere economic, cât și inovativ pentru industrie, IMM-uri, OnG-uri, politici 
la toate nivelurile de guvernare, precum și a altor părți interesate, având ca 
laitmotiv alimentarea și dezvoltarea continuă a funcționarilor pe baza celor 
două dosare-pivot — Directiva eficienței energetice și performanța energetică 
a clădirilor propriu-zise.

Deoarece s-a promis că anul 2016 va fi „anul de livrare” a rezultatelor 
cu privire la strategia uniunii energetice privind lupta împotriva schimbărilor 
climatice și stimularea rezistenței la deficite, care este stadiul de dezvoltare și 
adaptare în vederea implementării strategiei promise de către comisie?”
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răspuns oferit către comisarul arias 
Data:02.09.2016

”La 18 noiembrie 2015, comisia a prezentat un raport(1) privind progresele 
înregistrate de ue în direcția atingerii obiectivului de creștere a eficienței 
energetice cu 20 % până în 2020 și privind progresele înregistrate de statele 
membre în legătură cu atingerea obiectivelor naționale indicative în materie de 
eficiență energetică pentru 2020. 

raportul arată că statele membre au depus eforturi sporite pentru 
implementarea legislației ue referitoare la eficiența energetică și au stabilit 
obiective mai ambițioase în materie de eficiență energetică (stabilind un 
obiectiv de economisire a energiei primare de 17,6 % în 2020, față de obiectivul 
de doar 16,4 % al anului trecut).

având în vedere obligația sa în conformitate cu legislația ue referitoare 
la eficiența energetică, comisia va actualiza acest raport până la sfârșitul 
anului 2016.

În paralel, astfel cum s-a anunțat în Foaia de parcurs pentru uniunea 
energetică, comisia revizuiește în prezent toată legislația referitoare la eficiența 
energetică. ca urmare a acestui proces de revizuire, comisia urmează să 
adopte în 2016 o serie de măsuri pentru o creștere și mai accentuată a eficienței 
energetice.”

Fondul european pentru Investiții Strategice 
Data: 15-06-2016

”După analiza la 18 luni, se poate constata faptul că scopul eFSI nu s-a 
atins. Pentru a putea finanța proiecte cu risc mai mare și zonele mai puțin 
dezvoltate este nevoie de o schimbare a criteriilor de selecție a proiectelor prin 
includerea criteriului geografic în procesul de alocare a banilor pe proiecte cu 
grad de risc mai mare, nu pe proiecte cu risc mai mic care s-ar putea finanța din 
piață și nu pe criteriul „primul venit, primul servit”.

există o nouă viziune pentru a nu polariza Fondul european pentru 
Investiții Strategice și pentru a respecta scopul pentru care a fost înființat eFSI?”

răspuns oferit către comisarul Katainen 
Data: 26.08.2016

”astfel cum se arată în comunicarea comisiei din data de 1 iunie 2016 
privind Planul de investiții(1), activitățile Fondului european pentru investiții 
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strategice (FeIS) au vizat deja 25 de state membre. Totuși, deși FeIS este un 
instrument bazat pe cerere, comisia consideră că acoperirea geografică a 
acestuia ar trebui să fie îmbunătățită în continuare. acest lucru se poate 
realiza prin ameliorarea și facilitarea combinării FeIS cu alte fonduri ale ue, 
în special cu fondurile structurale și de investiții europene, prin instituirea 
unor platforme de investiții și prin campanii de informare mai specializate ale 
Platformei europene de consiliere în materie de investiții. În plus, comisia și 
Banca europeană de Investiții își vor continua campaniile de informare la nivel 
local, menite să contribuie la explicarea și la promovarea beneficiilor Planului 
de investiții în întreaga ue. ”

combaterea practicilor neloiale
Data: 02-06-2016 

”Valorificarea pieței unice la capacitate maximă prevede creșterea 
încrederii consumatorilor atunci când vine vorba de a cumpăra din piața 
europeană, dar și promovarea drepturilor consumatorilor, prin informații 
exacte furnizate către aceștia. La nivelul uniunii europene, unii comercianți se 
folosesc de oferte inexacte și neclare.

care sunt măsurile legislative pe care le prevede comisia pentru 
combaterea acestor practici neloiale?”

răspuns oferit către comisarul Jourová 
Data:26.07.2016

”La nivelul ue, există deja un cadru cuprinzător care îi protejează pe 
consumatori de informațiile inexacte și înșelătoare. În special, Directiva 
2011/83/ue(1) prevede anumite obligații de informare precontractuale în 
contractele încheiate cu consumatorii și faptul că, înainte de cumpărare, 
consumatorului trebuie să îi fie furnizate informații esențiale clare și inteligibile. 
În plus, Directiva 2005/29/ce(2) impune comercianților să pună la dispoziția 
consumatorilor informațiile de care au nevoie pentru a lua decizii în cunoștință 
de cauză și interzice practicile care pot induce în eroare consumatorii. 

ca parte a pachetului privind comerțul electronic, adoptat la 25 
mai 2016, comisia și-a actualizat documentul de orientare privind această 
directivă(3) pentru a aduce clarificări privind punerea sa în aplicare și a 
facilita aplicarea și respectarea acesteia, în special în sectorul online. În plus, 
în vederea intensificării și punerii în aplicare a legislației ue referitoare la 
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protecția consumatorilor, comisia a prezentat o propunere de reformă a 
regulamentului privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului, 
care reglementează competențele autorităților de aplicare a legii și modul în 
care acestea pot coopera.

În cele din urmă, o verificare a adecvării legislației ue în materie de 
protecție a consumatorilor și de marketing este desfășurată în prezent de către 
comisie. Scopul său este acela de a evalua eficacitatea, eficiența și relevanța 
legislației în funcție de evoluțiile pieței și cele tehnologice. aceasta va explora 
modalitățile de a îmbunătăți punerea în aplicare a actualului cadru juridic al 
ue în domeniul protecției consumatorilor și necesitatea unor măsuri legislative 
suplimentare la nivelul ue pentru ca drepturile actuale să devină mai eficiente 
și/sau mai ușor de aplicat.”

reducerea părăsirii timpurii a școlii și promovarea succesului școlar 
Data: 02-06-2016

”Potrivit rezultatelor unor studii din anul 2014, 11,1% din persoanele cu 
vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani au părăsit sistemul de educație și formare 
profesională fără a absolvi un program de învățământ liceal, însumând 
aproximativ 4,4 milioane de tineri la nivel european.

având în vedere că un număr îngrijorător de persoane părăsesc timpuriu 
băncile școlii, care sunt măsurile comisiei pentru îmbunătățirea cadrului 
strategic de educație și formare profesională 2020 și a Strategiei europa 2020 în 
domeniul educației?”

răspuns oferit către comisarul navracsics 
Data: 26.07.2016

”reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii la mai puțin de 10 % reprezintă 
unul dintre obiectivele Strategiei europa 2020. recomandarea consiliului din 
iunie 2011 (1) invită statele membre să pună în aplicare politici cuprinzătoare de 
combatere a părăsirii timpurii a școlii. rata medie a părăsirii timpurii a școlii 
în ue se îmbunătățește în mod constant, de la 13,9 % în 2010 la 11,0 % în 2015. 
Dacă această tendință continuă, obiectivul principal al Strategiei europa 2020 
poate fi atins. 

cu toate acestea, continuă să existe discrepanțe frapante între statele 
membre și între regiunile din interiorul acestora. În 2015, 17 state membre 
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au înregistrat o rată a părăsirii timpurii a școlii mai mică de 10 %, iar 11 state 
membre și-au îndeplinit deja obiectivele naționale. 

Prin urmare, concluziile consiliului din 2015 privind reducerea părăsirii 
timpurii a școlii și promovarea succesului școlar (2) propun statelor membre să 
ia în considerare stabilirea unor obiective naționale mai ambițioase.

ue depune eforturi pentru a atinge obiectivul de 10 % până în 2020 
și utilizează pe deplin atât metoda deschisă de coordonare prin intermediul 
grupurilor de lucru privind părăsirea timpurie a școlii și politica în domeniul 
școlar (3), cât și instrumentele de finanțare existente, inclusiv fondurile 
structurale și de investiții europene și programul erasmus +. ”

Introducerea unei noi Strategii ue destinate problemelor cauzate de alcool 
Data: 02-06-2016 

”consumul de alcool este o problemă stringentă în uniunea europeană, 
fiind responsabil direct și indirect pentru dezvoltarea a peste 200 de afecțiuni 
și pentru unul din patru decese premature. 

Totodată, reprezintă un factor major de îngrijorare în domeniul sănătății 
publice europene, întrucât 25% din decesele cauzate de accidente sau violență 
au fost asociate cu consumul abuziv de alcool. Deși europa este continentul 
cu cel mai ridicat consum de alcool pe cap de locuitor, Strategia ue destinată 
problemelor cauzate de alcool a expirat în 2012. 

De atunci și până în prezent, Strategia europeană privind alcoolul nu a 
fost reînnoită. Deși acest subiect a fost cuprins în Strategia „Împreună Pentru 
Sănătate” din cadrul Strategiei europa 2020, nu a fost elaborată o strategie 
dedicată exclusiv prevenirii și combaterii consumului de alcool.

care este poziția comisiei privind introducerea unei noi Strategii ue 
menită să sprijine statele membre în reducerea efectelor nocive, diminuarea 
numărului victimelor accidentelor rutiere și ale violenței domestice, datorate 
consumului abuziv de alcool?”

răspuns oferit către comisarul andriukaitis
Data: 22.07.2016 

”comisia a luat act de apelurile primite din partea Parlamentului 
european, a consiliului și a societății civile, prin care se solicită continuarea 
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acțiunilor la nivelul ue pentru a sprijini eforturile statelor membre în 
prevenirea consumului excesiv de alcool și în abordarea efectelor nocive ale 
consumului de alcool. Deși perioada acoperită de strategia ue privind alcoolul 
s-a încheiat, domeniile de activitate și obiectivele identificate în respectiva 
strategie rămân valabile; printre acestea se numără reducerea deceselor și a 
vătămărilor în accidente rutiere provocate de consumul de alcool, precum și 
reducerea prejudiciilor cauzate prin violență.

comisia continuă să sprijine eforturile statelor membre de a reduce 
efectele nocive ale consumului de alcool, în special în cadrul comitetului 
privind politicile și acțiunile naționale în materie de alcool. comisia facilitează 
monitorizarea Planului de acțiune privind consumul de alcool în rândul 
tinerilor și consumul ocazional excesiv de alcool. De asemenea, în cadrul 
programului din domeniul sănătății, comisia sprijină o acțiune comună la 
nivelul tuturor statelor membre care vizează reducerea efectelor nocive ale 
consumului de alcool.

În plus, în cadrul aceluiași program din domeniul sănătății, programele 
de lucru pentru 2015 și 2016 au prevăzut măsuri de sprijinire a dezvoltării și a 
schimbului de bune practici pentru prevenirea consumului excesiv de alcool și 
reducerea efectelor nocive ale consumului de alcool, cu finanțări în valoare de 1 
milion eur și, respectiv, 1,2 milioane eur.”

Măsuri pentru combaterea întârzierilor în traficul aerian 
Data: 02-06-2016 

”În ultimii ani, traficul aerian a scăzut din punctul de vedere al respectării 
graficului de zbor, cauzând mari prejudicii călătorilor.

ca membru al comisiei IMcO și având preocuparea îmbunătățirii 
serviciilor pentru consumatori, vă adresez următoarea întrebare: cunoașteți 
care sunt orele de întârziere în traficul aerian înregistrate anual pentru 
companiile de transport și care sunt cauzele întârzierilor?”

răspuns oferit către comisarul Bulc 
Data:19.07.2016 

”comisia o invită pe stimata doamnă deputat să consulte raportul anual 
pentru 2015 al eurOcOnTrOL intitulat „all-causes Delay and cancellations 
to air Transport in europe”(1) (Întârzieri și anulări în cadrul transportului 
aerian din europa — toate cauzele), publicat la 31 mai 2016.”
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Problema șomajului în ue 
Data: 23-05-2016 

”Problema șomajului în ue și, în mod deosebit, în rândul tinerilor este 
resimțită de toate statele membre.

chiar dacă rata șomajului a cunoscut o ușoară îmbunătățire, vorbim 
încă de milioane de șomeri și de obstacole privind găsirea unui loc de muncă 
pentru tineri.

având în vedere că doar garanția pentru tineri nu poate rezolva problema 
șomajului în rândul tinerilor, ce măsuri concrete aveți pentru integrarea 
tinerilor în piața internă și în formarea profesională adecvată?”

răspuns oferit către comisarul Thyssen 
Data: 20.07.2016

”Principalul cadru strategic al ue pentru combaterea șomajului în rândul 
tinerilor este recomandarea consiliului privind înființarea unei garanții pentru 
tineret(1) (GT). De la adoptarea acesteia, rata șomajului în rândul tinerilor a 
scăzut în majoritatea statelor membre, în prezent, numărul șomerilor tineri fiind 
cu aproximativ 1,4 milioane mai mic decât în momentul de vârf al șomajului în 
rândul tinerilor, și anume luna decembrie 2012(2).

uceniciile reprezintă una dintre ofertele eligibile din cadrul GT. ele sunt 
cunoscute pentru faptul că facilitează tranziția către piața forței de muncă. 
Pentru a atrage interesul politicilor asupra uceniciilor, a fost creată alianța 
europeană pentru ucenicii(3). comisia a lansat sau este în curs de a elabora 
și alte inițiative pentru a contribui la integrarea tinerilor pe piața forței de 
muncă, de exemplu, noua agendă pentru competențe în europa sau Pactul 
european pentru tineret(4). De asemenea, comisia sprijină mobilitatea tinerilor 
prin intermediul programului erasmus +(5) al programului „Primul tău loc de 
muncă eureS”(6) și al platformei Drop’pin(7).

În plus, comisia investește în multe domenii și sectoare pentru a sprijini 
crearea de locuri de muncă în europa, inclusiv antreprenoriatul, dezvoltarea 
competențelor și adaptabilitatea forței de muncă a ue, prin intermediul 
fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile eSI). Prin diverse 
instrumente, comisia sprijină întreprinderile mici și microîntreprinderile, care 
reprezintă peste 90 % dintre întreprinderile europene și sunt, în consecință, 
esențiale pentru stimularea creării de locuri de muncă [Instrumentul 
european de microfinanțare Progress, Programul pentru ocuparea forței de 
muncă și inovare socială(eaSI), Fondul social european, Fondul european de 
dezvoltare regională.”
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Problema refugiaților din Macedonia 
Data: 04-05-2016 

”conform raportului pe 2015 privind fosta republică iugoslavă a 
Macedoniei, această țară s-a confruntat cu un flux de migrație fără precedent, 
fiind tranzitată de peste 500 000 de persoane în 2015. Pentru gestionarea acestui 
flux de migrație, a fost nevoie de măsuri sporite în ceea ce privește siguranța la 
frontiere, precum și de intervenția autorităților competente.

Începând cu anul 2007, sprijinul global de preaderare pentru activitățile 
legate de migrație este de 24 milioane eur, dintre care 12 milioane au fost 
alocate Macedoniei prin intermediul IPa I (Instrumentul de asistență pentru 
preaderare) pentru renovarea stațiilor de poliție de frontieră, lupta împotriva 
traficului de persoane și consolidarea capacităților din domeniul afacerilor 
interne. cu toate acestea, în martie 2016, președintele Macedoniei și-a exprimat 
nemulțumirea față de poziția dezavantajoasă a țării sale, întrucât nu face parte 
din ue, Schengen sau naTO, și și-a exprimat regretul față de lipsa sprijinului 
la nivel european în ceea ce privește compensarea celor 25 de milioane de euro 
cheltuite de guvern pentru combaterea acestei situații de criză.

care este poziția comisiei pentru sprijinirea Macedoniei în vederea 
soluționării problemei refugiaților, care are un impact puternic asupra întregii 
uniuni europene?”

răspuns oferit către comisarul Hahn 
Data: 04.07.2016

”comisia europeană a oferit asistență semnificativă fostei republici 
iugoslave a Macedoniei în domeniul migrației, în cadrul Instrumentului de 
asistență pentru preaderare (IPa I, precum și IPa II), de la izbucnirea crizei 
migrației.

Pentru informații detaliate privind sprijinul acordat de ue acestei țări de 
la începutul crizei, în 2015, stimata deputată este rugată să consulte răspunsul 
la întrebarea e-002068/2016(1).

În plus, comisia finalizează în această perioadă asistența financiară 
care va fi acordată în cadrul programului național IPa II pentru 2016. 
asistența financiară se ridică, cu titlu indicativ, la 14,7 milioane eur și vizează 
îmbunătățirea în continuare a implementării politicii în materie de migrație 
și azil în această țară, ameliorarea eficacității politicii în materie de migrație 
și azil, combaterea traficului de persoane și dezvoltarea de capacități pentru a 
lupta împotriva terorismului și a radicalizării.
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comisia monitorizează îndeaproape evoluțiile din țară și este pregătită să 
intervină sub forma unei asistențe suplimentare din partea ue, inclusiv a unor 
măsuri speciale, dacă situația impune acest lucru.”

Problema revizuirii Directivei privind detașarea lucrătorilor din ue 
Data: 04-05-2016 

”La 8 martie 2016, comisia europeană a prevăzut publicarea propunerii 
de revizuire a Directivei-cadru privind detașarea lucrătorilor. această revizuire 
riscă să instituie bariere în calea liberei prestații a serviciilor și a mobilității 
forței de muncă. Totodată, ea poate avea efecte negative la nivel european în 
ceea ce privește costurile serviciilor, ducând la o contracție a pieței interne 
europene, prin susținerea contractelor de prestări servicii locale, în detrimentul 
contractelor de prestări servicii transnaționale. un alt risc este reprezentat de 
dispariția unui număr considerabil de locuri de muncă și încetinirea creării de 
oportunități, fapt ce afectează un număr signifiant de lucrători români, stabiliți 
în alte state membre, detașați de companii din sectoare precum construcțiile, 
prestările de servicii, transportul sau agricultura.

Întrucât mobilitatea forței de muncă reprezintă un pilon al pieței unice a 
ue, care stimulează creșterea economică, crearea de locuri de muncă, precum 
și creșterea competitivității, care este poziția comisiei în ceea ce privește 
schimbările impuse de revizuirea Directivei privind detașarea lucrătorilor și 
impactul negativ pe care îl pot avea acestea asupra forței de muncă europene?”

răspuns oferit către comisarul Thyssen 
Data: 08.07.2016

La 8 martie 2016, comisia a adoptat o propunere de revizuire a Directivei 
privind detașarea lucrătorilor . Scopul este de a facilita detașarea lucrătorilor 
într-un climat de concurență echitabilă și de respect pentru drepturile 
lucrătorilor detașați. 

comisia a efectuat o evaluare a impactului propunerii asupra piețelor 
forței de muncă la nivel macro și nu a identificat niciun efect semnificativ. În 
plus, comisia consideră că aceste dispoziții pot să ajute întreprinderile, inclusiv 
întreprinderile mici și mijlocii, să aplice mai ușor normele privind detașarea 
lucrătorilor și să ducă la reducerea riscurilor de litigii. ar trebui amintit că 
majoritatea detașărilor este motivată de elemente, cum ar fi deficitul de 
competențe, nevoia de competențe specifice sau de servicii specializate. cu toate 
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acestea, în timp ce directiva propusă se poate considera că, în medie, ar reduce 
diferența de costuri salariale între întreprinderile care detașează lucrători și 
întreprinderile locale, ea nu armonizează aceste costuri. unul dintre motive 
este faptul că contribuțiile de securitate socială continuă să fie plătite, în mod 
normal, în statul membru de origine, în conformitate cu normele ue privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială.

Sistemul european de azil 
Data: 04-05-2016 

”Fenomenul migraționist a luat amploare de la o zi la alta, iar cererile de 
azil în unele cazuri au explodat. Legislația în materie de azil diferă considerabil 
de la stat la stat, în ceea ce privește procedura, cât și condițiile de primire.

comisia ia în considerare regândirea sistemului european de azil, în mod 
special a sistemului Dublin?”

răspuns oferit către comisarul avramopoulos 
Data: 30.06.2017

”comisia, în comunicarea sa „Posibilități de reformare a sistemului 
european comun de azil și de îmbunătățire a căilor legale de migrație”(1) a 
anunțat, la 6 aprilie 2016, că va depune eforturi pentru reformarea treptată a 
cadrului actual al uniunii în materie de azil.

În consecință, la 4 mai 2016, comisia a prezentat propuneri pentru o 
reformare a regulamentului Dublin III(2) și a regulamentului eurODac(3), 
precum și o propunere de regulament de instituire a agenției uniunii europene 
pentru azil(4). reformarea regulamentului Dublin are drept scop consolidarea 
capacității sistemului de a determina în mod eficient și eficace statul membru 
responsabil pentru examinarea cererii de azil și vine în completarea actualului 
sistem cu un mecanism de alocare corectiv pentru situațiile în care statele 
membre vor fi nevoite să trateze un număr disproporționat de solicitanți de azil.

Va urma o a doua etapă, care va consta în prezentarea unor propuneri 
legislative de reformare a Directivei privind procedurile de azil și a Directivei 
privind condițiile de primire, pentru a asigura reformarea tuturor elementelor 
care formează sistemul de azil al ue, în special prin accelerarea procedurilor de 
azil și prin asigurarea convergenței acestora, și pentru a favoriza o armonizare 
cât mai mare între statele membre.”
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Platforma online de soluționare a litigiilor în materie de consum 
Data: 04-04-2016 

”În baza regulamentului privind soluționarea online a litigiilor în 
materie de consum, comisia europeană a lansat recent platforma care le permite 
consumatorilor și comercianților să-și rezolve online litigiile având ca obiect 
produse sau servicii achiziționate pe internet. Platforma de soluționare online a 
litigiilor este un instrument inovator, care aduce multe beneficii consumatorilor 
și comercianților din mediul online. 

care sunt modalitățile prin care comisia europeană promovează această 
platformă?

care este modul concret în care comisia colaborează cu statele membre 
pentru a face cunoscute beneficiile platformei în rândul consumatorilor?”

răspuns oferit către comisarul Jourová
Data: 02.06.2016 

”comisia a informat principalii actori(1) în legătură cu lansarea 
platformei de soluționare online a litigiilor (Online Dispute resolution — ODr) 
la 15 februarie 2016. aceasta a publicat documente explicative(2) și bannere 
interactive pentru a ajuta comercianții online să își îndeplinească obligația 
de a include un link electronic către platformă pe site-urile lor și a participat 
la evenimente naționale vizând sensibilizarea părților interesate din statele 
membre.

În plus, comisia pregătește o serie de acțiuni de comunicare privind ODr 
pentru a veni în completarea celor întreprinse la nivel național. acestea vor fi 
realizate în principal prin canale digitale, cum ar fi platformele de comunicare 
socială, și vor viza atât consumatorii din ue, cât și comercianții din ue care 
vând bunuri și servicii online, deoarece participarea acestora este esențială 
pentru creșterea gradului de utilizare a platformei.

cea mai mare parte a activităților de comunicare vor începe în iunie 
2016, când majoritatea statelor membre vor fi pregătite, și se vor desfășura 
până la sfârșitul anului 2016. Materialele de comunicare vor fi disponibile 
în toate limbile oficiale ale uniunii europene.

comisia va recurge la reprezentanțele sale în statele membre și la 
rețele precum centrele europene ale consumatorilor pentru a se asigura că 
activitățile de comunicare au un impact cât mai larg cu putință. Materialele 
de comunicare vor fi transmise autorităților naționale din statele membre și 
principalelor părți interesate. acestea vor fi oferite și stimaților deputați din 
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Parlamentul european în vederea promovării platformei în circumscripțiile 
lor electorale.”

creșterea numărului animalelor fără stăpân 

Data: 04-04-2016 

”În 2010, consiliul ue a decis să apeleze la comisia europeană pentru 
ca aceasta să investigheze diferențele dintre statele membre și să dezvolte o 
armonizare la nivel ue pentru animalele de companie.

În 2012, Parlamentul european a adoptat o rezoluție privind gestionarea 
populației canine și stăpânirea responsabilă. există și strategia europeană 
privind bunăstarea animalelor 2012-2015, care propune un cadru legislativ 
pentru animalele de companie. Problema sterilizării animalelor fără stăpân 
nu este tratată la nivel european, în acest moment existând diverse abordări 
contradictorii în statele membre.

care sunt măsurile legislative pe care le prevede comisia europeană 
în scopul impunerii unor reguli la nivel european pentru a evita creșterea 
numărului de animale fără stăpân?”

răspuns oferit către comisarul andriukaitis

Data: 02.06.2016 

”Stimatul deputat este invitat să consulte răspunsurile la întrebările cu 
solicitare de răspuns scris e-06602/2014, e-009782/2014 și e-005463/2015(1), 
care abordează problema câinilor fără stăpân și gestionarea acestora.

Bunăstarea câinilor nu este reglementată de legislația ue, acest aspect 
rămânând de competența exclusivă a statelor membre. comisia nu are în vedere 
inițiative legislative pentru adoptarea unor norme ue privind bunăstarea 
animalelor în contextul gestionării populației de câini fără stăpân.

comisia sprijină activitatea Organizației Mondiale pentru Sănătatea 
animalelor (OIe), care a adoptat standarde internaționale privind controlul 
populației de câini fără stăpân(2). În plus, comisia sprijină activitățile Platformei 
OIe pentru europa privind bunăstarea animalelor, care sunt, de asemenea, 
dedicate facilitării punerii în aplicare a standardelor menționate mai sus.”
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noi amenințări teroriste 
Data: 04-04-2016 

”Șeful europol, rob Wainwright, a declarat, într-un interviu pentru o 
publicație germană, că europa se poate aștepta la noi atentate în condițiile în 
care 5 000 de jihadiști s-ar fi întors din tabere de antrenament. Potrivit șefului 
europol, potențialii atacatori s-ar putea folosi de criza refugiaților, călătorind 
cu documente de identitate false.

este al doilea avertisment de acest gen pe care Wainwright îl lansează 
de la începutul anului. La sfârșitul lunii ianuarie, acesta afirma că organizația 
teroristă Statul Islamic sau simpatizanți ai acesteia se pregătesc să comită noi 
atentate de amploare în europa, în special în Franța. Potrivit acestuia, scopul 
teroriștilor ar fi să omoare cât mai mulți civili.

ce măsuri a luat comisia pentru a evita alte atacuri teroriste în viitor?”

răspuns oferit către comisarul avramopoulos 
Data: 13.07.2016

”comisia invită stimatul deputat să consulte răspunsul oferit la întrebarea 
e-002038/2016(1).”

Îngrășăminte organice 
Data: 04-04-2016 

”comisia a propus, în 17 martie, un regulament care va îmbunătăți 
semnificativ accesul pe piața unică al îngrășămintelor organice și al celor pe bază 
de deșeuri. acest lucru va crea noi oportunități de piață pentru întreprinderile 
inovatoare, reducând în același timp deșeurile, consumul de energie și daunele 
aduse mediului.

cum va îmbunătăți acest nou regulament accesul pe piața unică al 
îngrășămintelor organice și al celor pe bază de deșeuri?”

răspuns oferit către comisarul Bieńkowska
Data: 28.06.2016 

”Propunerea de revizuire a regulamentului privind îngrășămintele [cOM 
(2016) 157] are drept scop facilitarea accesului pe piața unică a îngrășămintelor 
organice și a celor bazate pe deșeuri, creând condiții competitive egale cu 
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cele aplicabile îngrășămintelor tradiționale, care nu sunt de natură organică. 
această propunere definește, pentru toate produsele fertilizante, cerințele 
de siguranță, de calitate și de etichetare necesare pentru a primi un marcaj 
ce și, prin urmare, pentru a circula liber pe teritoriul ue. comisia a propus 
o armonizare parțială, pentru a le permite producătorilor de cantități mici să 
răspundă necesităților agricole locale. aceasta înseamnă că îngrășămintele cu 
marcaj ce ar putea coexista cu îngrășăminte aprobate la nivel național.

Pe baza abordării propuse, obiectivul final ar fi să se substituie 
aproximativ 25 % din îngrășămintele pe bază de fosfor cu îngrășăminte 
organice obținute din resurse interne. acest lucru va necesita investiții 
suplimentare în sectorul recuperării nutrienților, precum și restructurarea 
pieței actuale a îngrășămintelor.”

neZeH 
Data: 04-04-2016 

”Proiectul „Hoteluri cu consum energetic aproape zero” (neZeH) este 
un răspuns la Directiva europeană privind performanța energetică a clădirilor 
(2010/31/ue reformare), contribuind în mod direct la țintele ue pentru 2020 și 
2050 și sprijinind în mod direct statele membre în planurile lor naționale care 
vizează creșterea numărului de clădiri cu consum energetic aproape zero.

Inițiativa neZeH a avut o durată de trei ani și este co-finanțată de 
Programul energie inteligentă — europa (eIe) al comisiei europene. În acest 
timp, 16 hoteluri din șapte țări europene au urmat un plan major de renovare 
pentru a deveni „hoteluri cu consum energetic aproape zero” și pentru a 
constitui exemple de bună practică în europa.

În anul 2015, Parlamentul european a adoptat cu majoritate de voturi 
raportul din proprie inițiativă referitor la noile provocări și concepte pentru 
promovarea turismului în europa, prin care, printre altele, se solicită continuarea 
proiectului neZeH.

Dată fiind poziția europei pe piața turistică și obligațiile pe care și 
le-a asumat ue în cadrul cOP21 privind reducerea emisiilor de carbon, 
intenționează comisia să creeze o linie bugetară care să asigure finanțare 
pentru renovarea hotelurilor astfel încât acestea să devină clădiri cu consum 
energetic aproape zero?”
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răspuns oferit către comisarul arias 
Data: 19.05.2016

”Fondurile ue au cofinanțat proiectul neZeH („Hoteluri cu consum de 
energie aproape zero”), demonstrând astfel fezabilitatea și sustenabilitatea 
acestui proiect. cu toate acestea, investițiile necesare pentru utilizarea pe scară 
mai largă a acestui concept vor trebui să provină în principal din sectorul privat. 
În acest sens, ue oferă diferite modalități de sprijin:

• mecanismele de asistență ale ue pentru dezvoltarea proiectelor, cum 
ar fi eLena(1), pot fi utilizate pentru a-i ajuta pe promotorii privați de 
proiecte, precum lanțurile hoteliere eligibile, să dezvolte și să lanseze 
proiecte de investiții substanțiale și rentabile, precum și programe în 
materie de energie durabilă;

• instrumentele financiare specifice ale ue, precum Fondul european 
pentru eficiență energetică sau Instrumentul de finanțare privată 
pentru eficiența energetică, pot fi utilizate pentru a avea acces la 
finanțare prin îndatorare pentru investițiile în eficiența energetică;

• programele operaționale ale fondurilor structurale și de investiții 
europene pot fi disponibile pentru a finanța proiecte privind eficiența 
energetică și energia din surse regenerabile pentru IMM-urile din 
domeniul turismului;

• Fondul european pentru investiții strategice (FeIS) este un instrument 
important, care contribuie la depășirea decalajelor în materie de 
investiții din ue prin mobilizarea finanțării private pentru investiții 
strategice. Investițiile privind eficiența energetică în hoteluri și în 
stațiuni se numără printre activitățile eligibile. Hotelurile pot solicita 
împrumuturi sau garanții bancare de la intermediarii financiari 
sprijiniți de FeIS(2);

• Programul de lucru Orizont 2020 (2016-2017) pentru „Surse de 
energie sigure, ecologice și eficiente” include priorități pentru 
cofinanțarea cercetării și a inovării, cu scopul de a promova și de a 
sprijini acțiunile de renovare în profunzime a clădirilor. 

comisia ar dori să sublinieze existența ghidului actualizat recent(3) 
privind fondurile ue pentru sectorul turismului, care a fost publicat în aprilie 
2016.”
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VP/Hr Detenția copiilor din uganda în centrul național de reabilitare 
Kampiringisa (Knrc) 

Data: 31-03-2016 

”centrul național de reabilitare Kampiringisa (Knrc) este sub 
supravegherea Ministerului Muncii, Genului și Dezvoltării Sociale și are ca 
principal obiectiv să rețină fete și băieți între 12 și 18 ani care au avut probleme 
cu legea, însă în practică ei rețin copiii străzii, inclusiv de vârste foarte fragede, 
indiferent dacă au avut sau nu un trecut penal. Deși copiii străzii nu au comis 
nicio faptă penală, ei sunt ridicați, indiferent de vârstă, la ordinul consiliului 
Orașului Kampala și închiși în Knrc până la vârsta de 18 ani.

Violând atât dreptul internațional, cât și dreptul național, prin reținerea 
copiilor sub 12 ani în acest centru în care se regăsesc condiții de viață mizere, 
iar copiii nu au acces la îngrijire medicală și sunt des pedepsiți, Knrc este dur 
criticat de OnG-uri.

Potrivit programului național indicativ, national Indicative Programme 
(nIP), care guvernează ajutorul ue destinat ugandei pentru perioada 2014-2020, 
uganda este obligată să respecte un standard minim de protecție a drepturilor 
omului.

care sunt măsurile pe care Vicepreședintelui/Înaltului reprezentant le 
va lua pentru a se asigura că drepturile copiilor din uganda sunt respectate?”

răspuns oferit către comisarul Mogherini 
Data: 06.06.2016

”centrul național de reabilitare Kampiringisa (Knrc) este singura 
instituție din uganda care servește drept centru de detenție pentru minori. 
Ministerul egalității de Gen și Dezvoltării Sociale este responsabil pentru 
condițiile în care sunt deținuți copiii și pentru gestionarea centrului. Principalul 
obiectiv al centrului este reabilitarea copiilor care au intrat în conflict cu legea. 
În ultimii ani, această instituție a găzduit, de asemenea, un număr în creștere 
de copii ai străzii, strânși și aduși la Knrc de autoritatea municipală a Kampala. 
Knrc a fost desemnat ca centru de tranzit pentru copiii străzii, însă în cadrul 
centrului nu există o separare clară între aceștia și minorii condamnați. 

apărarea drepturilor copiilor este o prioritate a ue în uganda. La 13 aprilie 
2015, o delegație a ue a vizitat Knrc și a constatat condiții proaste în ceea 
ce privește infrastructura, personalul și serviciile pentru copii. La momentul 
respectiv, Knrc găzduia aproximativ 380 de copii (342 de băieți și 38 de fete). 
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Vârsta acestora varia între 2 și peste 18 ani. Mai multe OnG-uri colaborau cu 
centrul, în mod necoordonat.

După vizita efectuată, delegația ue, împreună cu conducerea Knrc și 
cu OnG-urile care colaborau cu acesta în mod regulat, a organizat mai multe 
întâlniri bilaterale pentru a îmbunătăți coordonarea intervențiilor în cadrul 
centrului. În urma acestor întâlniri a fost elaborat un proiect comun care va fi 
pus în aplicare de Knrc și de OnG-uri în beneficiul copiilor găzduiți de centru, 
în scopul de a ameliora calitatea serviciilor psihosociale și de reabilitare și de a 
îmbunătăți starea generală a infrastructurii. Proiectul este finanțat în întregime 
de ue (aproximativ 300 000 eur) pentru o perioadă de 24 de luni. Fondurile vor 
fi plătite în curând, iar delegația ue planifică o altă vizită la fața locului pentru 
a demara activitățile.”

Problema înstrăinării de terenuri agricole în uniunea europeană 
Data: 14-03-2016 

”Studii recente arată că înstrăinarea de terenuri în uniunea europeană 
se concentrează în unele dintre statele membre din europa de est. Țări precum 
românia, Bulgaria, ungaria și Polonia sunt în special vizate de acest fenomen. 
efectele sunt negative asupra economiei locale, forței de muncă, dar și asupra 
mediului înconjurător. Țările expuse vânzării terenurilor agricole către 
persoane fizice nu vor putea aplica o politică agricolă care să asigure protecția 
consumatorilor și a mediului.

având în vedere rezultatele acestor studii, intenționează comisia să 
intervină în stoparea acestui fenomen?

care ar fi măsurile întrevăzute de comisie?”

răspuns oferit către comisarul Hogan 
Data: 26/05.2016

”normele referitoare la proprietate și la vânzările de terenuri se află în 
sfera de competență națională, în conformitate cu articolul 345 din Tratatul 
privind funcționarea uniunii europene (TFue), chiar dacă trebuie să respecte 
principiile generale ale dreptului ue și libertățile fundamentale prevăzute de 
tratat, în special principiul liberei circulații a capitalurilor și principiul libertății 
de stabilire. În plus, ar trebui subliniat faptul că, de asemenea, numeroase acte 
juridice care ar putea afecta tranzacțiile cu terenuri (impozitarea, dreptul 
succesoral, amenajarea teritoriului,…) se află în sfera de competență națională.
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Politica agricolă comună (Pac) nu are ca scop să favorizeze un anumit tip 
de agricultură, ci mai degrabă să mențină diversitatea fermelor și a tipurilor de 
producție din europa. În acest scop, Pac oferă o întreagă gamă de posibilități 
pentru a ajuta statele membre să abordeze dezechilibrele structurale specifice.”

Modalitățile de protecție a șoferilor de tir expuși la amenințările reprezentate 
de refugiați 

Data: 14-03-2016 
”În perioada ianuarie-octombrie 2015, un raport realizat de ziaristul John 

Keefe estimează că 80 000 de refugiați au fost împiedicați de autorități înainte 
de a ajunge în Marea Britanie. această cifră a fost redusă dramatic în toamna 
anului trecut, când compania eurotunnel a fost nevoită să construiască un 
gard de aprox. 40 km în Franța, a angajat 150 de agenți de pază și a instalat 100 
de camere video. Datorită acestor modificări, costurile și numărul angajaților 
au fost dublate, precum și schimburile de lucru ale acestora. comisarul ue 
pentru transporturi, Violeta Bulc, a remarcat faptul că între 77 000 și 106 000 
de autoturisme și camioane au fost încetinite anul trecut ca urmare a crizei 
refugiaților, citând cifrele din raportul comisiei pentru eliberarea ulterioară cu 
privire la economisirea spațiului Schengen. reprezentanți ai altor industrii de 
transport își manifestă îngrijorarea pentru că șoferii care asigură transportul cu 
mărfuri au fost amenințați cu moartea de către refugiați, în special la punctele 
de trecere a frontierei, și este doar o chestiune de timp până când refugiații de 
la calais, și nu numai, vor ataca șoferii de tir.

care este poziția comisiei în vederea asigurării securității șoferilor de tir?”

răspuns oferit către comisarul avramopoulos 
Data: 27.05.2016

”comisia este la curent cu dificultățile apărute în sectorul transporturilor 
ca urmare a încercărilor cetățenilor din țări terțe, aflați în situație de ședere 
ilegală, de a urca la bordul vehiculelor pentru a trece în mod ilegal frontierele.

După cum prevede articolul 72 din Tratatul privind funcționarea uniunii 
europene (TFue), menținerea legii și a ordinii și asigurarea securității interne 
sunt, în principal, responsabilități ale statelor membre. 

comisia poate oferi însă asistență autorităților naționale, în limita 
competențelor sale. În acest sens, comisia o invită pe distinsa doamnă deputat 
să consulte comunicarea sa privind un plan de acțiune al ue împotriva 
introducerii ilegale de migranți(1), în care sunt stabilite acțiuni specifice menite 
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să ajute operatorii economici să prevină introducerea ilegală de migranți, 
printre care se numără elaborarea unui cod de conduită al șoferilor. această 
acțiune este în prezent desfășurată de comisie în strânsă cooperare cu toate 
părțile interesate relevante.”

acordarea statutului de economie de piață chinei 
Data: 14-03-2016 

”acordarea statutului de economie de piață funcțională chinei ar avea 
un impact uriaș asupra industriei din europa. rezultatul negocierilor dintre 
comisia europeană și Organizația Mondială a comerțului pe acest subiect va 
avea un impact major asupra economiei ue în timp. Industria nu va putea face 
față invaziei produselor chinezești subvenționate și exportate în ue. această 
decizie ar putea pune în pericol milioane de locuri de muncă în europa.

cum are de gând comisia să abordeze această problemă?
ce măsuri de apărare comercială va adopta comisia pentru evitarea 

intrării produselor contrafăcute și cu preț de dumping?”

răspuns oferit către comisarul Malmström 
Data: 07.06.2016

”comisia continuă evaluarea consecințelor juridice, economice și 
politice ale expirării anumitor prevederi ale Protocolului privind aderarea 
chinei la Organizația Mondială a comerțului la 11 decembrie 2016. Sunt 
analizate toate opțiunile în cadrul unei evaluări complete a impactului. La 
10 februarie 2016 a fost lansată consultarea publică, iar la 17 martie 2016 s-a 
organizat o reuniune a părților interesate. consultarea publică s-a încheiat 
la 20 aprilie 2016. comisia nu va adopta nicio poziție înainte de finalizarea 
evaluării impactului, aflată în curs.

Instrumentele de apărare comercială (TDI) acționează împotriva 
practicilor comerciale neloiale, iar nu împotriva importurilor realizate la 
prețuri reduse ca atare sau împotriva mărfurilor contrafăcute. Sistemul TDI al 
ue este un proces bazat pe inițiative ale industriei, cvasijudiciar, bazat pe fapte 
și pe legislație, cazurile fiind inițiate în urma unei plângeri scrise sprijinite de 
elemente de probă prima facie suficiente cu privire la existența unor denaturări 
ale concurenței în comerțul internațional care produc prejudicii industriei 
din ue. actualmente, sunt aplicate de ue peste 100 de măsuri TDI, pentru a 
proteja industria europeană de practicile comerciale neloiale în numeroase 
sectoare. cea mai mare parte a acestor măsuri este legată de produsele din oțel 
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și fier (37 de măsuri aplicate, dintre care 15 vizează china), dată fiind problema 
supracapacității și tendința puternică de practicare a dumpingului în acest 
sector.”

Decizia Suediei de a expulza 80 000 de refugiați 
Data: 18-02-2016 

”În 2015, 163 000 de refugiați au depus solicitare de azil în Suedia, țară 
cu 9 milioane de locuitori, în vreme ce Germania, având 80 de milioane de 
locuitori, a primit 1,1 milioane de refugiați. astfel, Suedia a devenit unul din 
statele membre cu cel mai mare număr de imigranți raportat la populație. 
Întrucât 55 % din dosarele depuse anul trecut au fost acceptate, guvernul 
suedez a considerat necesară măsura repatrierii a 80 000 de refugiați, cu scopul 
reducerii imigrației în masă pe teritoriul țării.

care este poziția comisiei cu privire la decizia Suediei de a relega 80 000 
din refugiații solicitanți de azil intrați pe teritoriul său?”

răspuns oferit către comisarul avramopoulos 
Data: 17.06.2017

”comisia a prezentat o viziune globală pentru abordarea actualei crize 
a migrației, prin agenda europeană privind migrația(1), adoptată în mai 2015. 
aceasta stabilește o gamă largă de măsuri pentru ca ue să poată gestiona 
migrația în mod durabil, inclusiv prin consolidarea sistemului ue în materie de 
azil, astfel încât acesta să poată oferi protecție celor care au nevoie, precum și prin 
prevenirea și combaterea migrației neregulamentare. returnarea migranților în 
situație neregulamentară, care nu solicită protecție sau nu întrunesc condițiile 
pentru obținerea protecției, reprezintă un aspect important al gestionării 
migrației. comisia înțelege că decizia Suediei privind returnarea anumitor 
persoane se referă numai la astfel de migranți în situație neregulamentară.

Pentru a spori returnarea migranților în situație neregulamentară, 
comisia a prezentat, de asemenea, un Plan de acțiune al ue privind 
returnarea(2), care stabilește măsuri imediate și pe termen mediu pentru a 
consolida returnarea migranților aflați în situație neregulamentară, care nu au 
drept de ședere pe teritoriul ue în țările lor de origine sau în țările de tranzit, 
cu deplina respectare a drepturilor și a demnității lor. În propunerea sa privind 
un sistem de pază europeană de frontieră și de coastă, comisia a propus, de 
asemenea, consolidarea capacității de returnare prin instituirea unui Birou 
european de returnare(3). 
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comisia va monitoriza punerea în aplicare a legislației ue în materie de 
azil și returnare, inclusiv respectarea deplină a principiului nereturnării, de 
către toate statele membre.”

Marginalizarea persoanelor cu dizabilități în mediul online 
Data: 18-02-2016 

”În cadrul negocierilor tripartite la care a participat Parlamentul 
european, care au vizat Directiva europeană privind accesibilitatea site-urilor 
web ale instituțiilor publice, s-au discutat probleme referitoare la accesul tuturor 
persoanelor la mediul online, un instrument cheie pentru accesul la informație, 
educație și incluziune socială. astfel, prin legislația obligatorie, persoanele cu 
dizabilități pot beneficia de facilități prin intermediul site-urilor web accesibile 
pentru nevăzători și cu conținut subtitrat pentru persoanele cu deficiențe de 
auz, de servicii online care utilizează limbajul semnelor, precum și de aplicații 
pentru smartphone cu acces tactil și vocal.

În cadrul acestei negocieri, consiliul european a propus excepții 
referitoare la site-urile destinate unui grup restrâns de persoane și nu publicului 
larg, la serviciile accesibile pe extranet și intranet, precum și la transmisiunile 
media pre-înregistrate. aceste excepții ar crea un climat discriminatoriu, care 
contravine principiilor ce stau la baza uniunii europene.

care este poziția comisiei față de posibila marginalizare a persoanelor 
cu dizabilități în mediul online și de privarea acestora de dreptul fundamental 
al egalității de șanse?”

răspuns oferit către comisarul Oettinger 
Data: 02.05.2016

”comisia a prezentat o propunere de directivă privind accesibilitatea 
site-urilor web din sectorul public, în scopul de a introduce caracteristici-
standard obligatorii la nivelul ue privind accesibilitatea. Beneficiile în 
plan social ale progreselor realizate în acest domeniu pentru persoanele cu 
handicap sunt evidente.

cu toate acestea, comisia nu a propus ca normele obligatorii să se aplice 
tuturor site-urilor web ale tuturor organismelor din sectorul public. Propunerea 
comisiei s-a aplicat în cazul a douăsprezece tipuri de site-uri web care oferă 
acces la servicii publice esențiale, în timp ce statele membre ar fi încurajate să 
aplice aceste norme tuturor serviciilor, nu doar în cazul listei obligatorii.
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Parlamentul european și consiliul au examinat propunerea comisiei și 
au convenit că este necesar să existe o legislație la nivelul uniunii. Parlamentul 
european și consiliul au prezentat o serie de modificări la propunerea comisiei.

Discuțiile care au loc în prezent vizează găsirea unui acord în privința 
echilibrului adecvat între beneficii și costul aferent punerii în aplicare, o 
parte importantă a acestor discuții fiind focalizată asupra identificării site-
urilor web și a tipurilor de conținut care ar trebui să intre sub incidența 
dispozițiilor obligatorii. aceasta poate depăși domeniul de aplicare al 
propunerii inițiale a comisiei.

comisia participă activ la aceste discuții și colaborează cu Parlamentul 
european și cu consiliul în vederea încheierii cu succes a acestui demers.

În plus, comisia a adoptat, în decembrie 2015, actul european privind 
accesibilitatea(1), o propunere de directivă vizând armonizarea cerințelor de 
accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor, care cuprinde în domeniul 
său de aplicare, printre altele, serviciile mass-media audiovizuale și stabilește 
cerințe de accesibilitate la site-urile web conexe.”

Facilități temporare pentru Marea Britanie în contextul campaniei privind 
ieșirea din uniunea europeană 

Data: 18-02-2016 
”conform unui recent sondaj de opinie, popularitatea campaniei pentru 

ieșirea Marii Britanii din uniunea europeană — „Brexit” — a înregistrat un avans 
de 9 %. Pentru a rămâne în blocul comunitar, Marea Britanie a solicitat patru 
axe de reformă cu privire la guvernanța economică, competitivitate, restabilirea 
suveranității țării și limitarea imigrației europene. În ianuarie 2016, membrii 
consiliului din Havering, un district din estul Londrei, au votat pentru prima 
dată propuneri favorabile ieșirii regatului unit din uniunea europeană, fapt ce 
demonstrează creșterea popularității campaniei „Brexit” în rândul cetățenilor 
britanici. În acest sens, consiliul va propune acordarea unor facilități temporare 
privind libera circulație și prestațiile sociale pe teritoriul regatului unit.

Întrucât aceste propuneri vizează îndeosebi lucrătorii din state membre 
precum românia sau Bulgaria, care este poziția comisiei în legătură cu acest 
mecanism ce încalcă tratatele actuale și drepturile fundamentale în ceea ce 
privește libera circulație și tratamentul nediscriminatoriu?”
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răspuns oferit către comisarul Juncker 
Data: 03.05.2016

”Întrebarea formulată se referă la dispozițiile din secțiunea D a Deciziei 
șefilor de stat sau de guvern, reuniți în cadrul consiliului european, privind o 
nouă înțelegere pentru regatul unit în cadrul uniunii europene. 

această decizie va produce efecte de la data la care guvernul regatului 
unit îl va informa pe secretarul general al consiliului că regatul unit a decis să 
rămână membru al uniunii europene.”

Modalități de prevenire a radicalizării în rândul tinerilor 
Data: 18-02-2016 

”Marea Britanie a dezvoltat, prin programul „channel”, modalități de 
consiliere și îndrumare cu scopul de a preveni radicalizarea în rândul persoanelor 
vulnerabile, care ar putea fi atrase de terorism, cu precădere în rândul tinerilor. 
atât persoanele cu vederi radical-islamiste, cât și cele atrase de extremismul de 
dreapta au fost incluse în acest program, pentru a reduce riscul recrutării și al 
implicării acestora în viitoare atacuri teroriste pe teritoriul țării.

care este poziția comisiei cu privire la practicile de îndrumare ce se 
desfășoară în Marea Britanie și la posibilitatea implementării acestora la nivelul 
ue, în vederea soluționării problemei radicalizării în rândul tinerilor?”

răspuns oferit către comisarul avramopoulos 
Data: 11.05.2016

”comisia înțelege că programul „channel” al regatului unit este un 
program în care sunt implicate mai multe agenții și care are ca obiectiv 
intervenția timpurie pentru a proteja și a îndepărta persoanele de riscul la care 
se expun, înaintea săvârșirii activității infracționale.

comisia sprijină abordarea care constă în identificarea persoanelor care 
ar putea fi vulnerabile la radicalizare și oferirea de sprijin acestora, astfel încât 
să revină pe drumul cel bun. rețeaua pentru sensibilizarea publicului cu privire 
la radicalizare, care din 2015 este sprijinită de centrul său de excelență, a fost 
instituită în 2011 pentru a-i ajuta pe practicienii locali să identifice semnele 
incipiente ale radicalizării și pentru a pune la dispoziția acestora competențele 
și expertiza necesare, astfel încât să acorde cea mai potrivită formă de sprijin 
persoanelor vizate. 
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În timp ce rețeaua pentru sensibilizarea publicului cu privire la 
radicalizare a stabilit până în prezent contacte cu peste 2 000 de practicieni 
de pe întreg teritoriul ue, comisia dorește să extindă sfera rețelei pentru 
sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare și să consolideze schimbul 
de bune practici și expertiză la nivelul practicienilor ue care lucrează în acest 
domeniu plin de provocări.”

negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții 
(TTIP) 

Data: 16-02-2016 

”În urma votării rezoluției Parlamentului european din iulie 2015, 
s-a acordat un mandat comisiei europene pentru a negocia condițiile 
Parteneriatului transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP), ținându-se 
cont de recomandările exprese făcute de Parlamentul european. Mai mult, 
Parlamentul sprijină pe deplin decizia consiliului de a declasifica directivele 
de negociere.

Dezbaterile publice care au avut loc în europa cu privire la TTIP au 
evidențiat necesitatea ca negocierile să se desfășoare într-o manieră cât mai 
transparentă și ca cetățenii și mediul de afaceri să fie informați cât mai exact.

când va informa comisia despre stadiul acestor negocieri, având în 
vedere mandatul acordat de Parlamentul european?”

răspuns oferit către comisarul Malmström 
Data: 19.04.2016

”comisia este de acord că procesul de elaborare a politicilor trebuie 
să fie transparent și să răspundă preocupărilor cetățenilor. Prin urmare, 
comisia asigură un nivel maxim de transparență a negocierilor purtate privind 
Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP). În plus, în cadrul 
noii sale strategii comerciale „comerț pentru toți”, ea s-a angajat, de asemenea, 
să-și extindă și în afara TTIP eforturile de sporire a transparenței(1).

comisia negociază TTIP pe baza directivelor de negociere care reprezintă 
mandatul primit în unanimitate din partea consiliului(2) în iunie 2013 și, de 
asemenea, ține cont de rezoluțiile aferente ale Parlamentului european. Mai 
mult, comisia acordă atenție punctelor de vedere exprimate de cetățenii și de 
părțile interesate din ue. 
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ca regulă generală, înainte și după fiecare rundă de negocieri privind 
TTIP, comisia informează periodic Parlamentul european și statele membre 
cu privire la stadiul negocierilor. ea solicită și include feedback-ul lor referitor 
la orice text de negociere, înainte de a-l prezenta Sua în cadrul negocierilor. În 
plus, comisia publică în continuu o serie de documente, inclusiv propunerile 
de text ale ue, o dată ce acestea au fost prezentate în cadrul negocierilor. 
De asemenea, pe site-ul dedicat TTIP(3), ea oferă în mod regulat informații 
actualizate cetățenilor și părților interesate, pentru a ține publicul la curent 
cu ultimele evoluții ale negocierilor. raportul celei de a 12-a runde a TTIP(4), 
ultima desfășurată, care este disponibil la această adresă, oferă o imagine 
detaliată a stadiului negocierilor.”

regimul diferențiat de circulație în spațiul Schengen 
Data: 28-01-2016 

”Președintele Jean-claude Juncker a propus consiliului european un 
regim diferit de circulație pentru cetățenii din statele membre ale ue care nu 
fac parte din spațiul Schengen.

care este poziția comisiei față de această propunere, având în vedere 
că aceste state au semnat tratatele de aderare cu aceleași drepturi și obligații 
și unde este prevăzut că cetățenii lor trebuie să fie tratați la fel în ceea ce 
privește libera circulație în cadrul uniunii?”

răspuns oferit către comisarul avramopoulos 
Data: 28.06.2016

”Doamna deputată este rugată să consulte răspunsurile la întrebările 
scrise e-011238/2014 și e-004868/2015.

cetățenii bulgari și români se bucură, la fel ca toți ceilalți cetățeni ai 
uniunii europene, de dreptul la liberă circulație, astfel cum este prevăzut la 
articolul 21 din Tratatul privind funcționarea uniunii europene.

comisia subliniază în ultimii ani și în special în al șaptelea raport 
semestrial privind funcționarea spațiului Schengen(1), care acoperă 
perioada 1 noiembrie 2014-30 aprilie 2015, că sprijină în continuare pe deplin 
aderarea Bulgariei și a româniei la spațiul Schengen.

cu toate acestea, în ceea ce privește integrarea Bulgariei și a româniei în 
spațiul Schengen, o eventuală decizie de eliminare a controalelor la frontierele 
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interne trebuie adoptată, cu unanimitate de voturi, de către consiliu. 
unanimitatea necesară în consiliu pentru adoptarea unei decizii nu a fost 
încă atinsă. comisia nu deține un rol oficial în acest proces, dar ar aprecia dacă 
consiliul ar fi în măsură să ia o decizie pozitivă.”

Infecțiile alimentare din uniunea europeană 
Data: 27-01-2016 

”În baza rapoartelor elaborate de autoritatea europeană pentru Siguranța 
alimentară (eFSa) și de centrul european de Prevenire și control al Bolilor 
(ecDc), s-a constatat că, în comparație cu anii anteriori, infecțiile alimentare 
din uniunea europeană au înregistrat o creștere.

a fost semnalată o creștere a cazurilor de listerioză la oameni, acest tip de 
infecție având în continuare o tendință ascendentă în statele din ue, creștere 
semnalată încă din 2008. aceste infecții cu bacteria Listeria monocytogenes 
pot fi grave, în special la persoanele vârstnice și la cele cu imunitatea scăzută, 
și pot determina un grad de mortalitate mai mare decât alte boli de origine 
alimentară.

La fel și campilobacterioza, a rămas și în prezent afecțiunea alimentară 
cel mai des înregistrată în ue; numărul îmbolnăvirilor de acest fel a sporit în 
majoritatea statelor din ue în ultimii ani.

ce măsuri va lua comisia astfel încât să fie reduse aceste infecții 
alimentare și totodată să se asigure o siguranță alimentară sporită tuturor 
cetățenilor din ue?”

răspuns oferit către comisarul andriukaitis 
Data: 18.03.2016

”comisia este la curent cu tendințele prezentate în „raportul de sinteză al 
uniunii europene privind tendințele și sursele de zoonoze, de agenți zoonotici 
și de focare de toxiinfecție alimentară în 2014(1)” întocmit de centrul european 
de Prevenire și control al Bolilor (ecDc) și de autoritatea europeană pentru 
Siguranța alimentară (eFSa). comisia împărtășește în special îngrijorările cu 
privire la creșterea numărului de cazuri de campilobacterioză și de listerioză la 
om.

În ceea ce privește campylobacter, comisia a inițiat un schimb de puncte 
de vedere cu state membre și cu părți interesate din sectorul privat cu privire 
la măsuri suplimentare de control care să fie aplicate în cazul păsărilor de 
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crescătorie, acestea fiind cea mai importantă sursă de infecție. Sunt în curs 
de examinare un criteriu de igienă a proceselor la care sunt supuse carcasele 
păsărilor și intensificarea inspecțiilor vizând carnea de pasăre în vederea 
depistării acestui patogen.

În ceea ce privește Listeria, comisia a solicitat eFSa să formuleze o 
poziție privind siguranța și eficiența utilizării în produsele gata-de-consum de 
origine animală a unui bacteriofag împotriva acestui patogen. În cazul în care 
se va dovedi sigur și eficient, se va lua în considerare autorizarea sa.

comisia va continua să monitorizeze tendințele și va lua măsuri 
suplimentare dacă va fi necesar.”

Problema europeană a persoanelor fără adăpost 
Data: 13-01-2016 

”Problema persoanelor fără adăpost și a locuințelor a devenit în ultimii 
ani un fenomen negativ la nivel european. Politicile din domeniul social variază 
de la țară la țară, iar unele statistici arată că, în interiorul uniunii europene, a 
crescut semnificativ numărul celor care au probleme în găsirea unei locuințe pe 
care să și-o permită.

consideră comisia europeană că, în procesul de dezvoltare al politicilor 
sociale, ar trebui să acorde mai multă atenție și prioritate finanțării proiectelor 
de construire a locuințelor sociale pentru oamenii fără adăpost și persoanele 
vulnerabile?”

răspuns oferit către comisarul Thyssen 
Data: 02.06.2016

”Statele membre sunt responsabile, în principal, de punerea în aplicare a 
politicilor destinate să reducă problema persoanelor fără adăpost și excluziunea 
în materie de locuințe pe teritoriile lor respective. comisia sprijină statele 
membre prin intermediul politicilor și al fondurilor ue. Problema persoanelor 
fără adăpost a fost abordată în cadrul politicii sociale a ue, inclusiv în cadrul 
pachetului privind investițiile sociale(1), în care comisia a furnizat statelor 
membre orientări cu privire la modul în care pot să pună în aplicare strategii 
care urmăresc să ofere locuințe persoanelor fără adăpost. 

În ceea ce privește finanțarea locuințelor sociale, Fondul european de 
dezvoltare regională (FeDr) este disponibil pentru reabilitarea zonelor urbane 
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defavorizate și dezvoltarea infrastructurii sociale. Fondul social european (FSe) 
poate sprijini eforturile de asigurare a locuințelor prin proiecte legate de servicii 
sociale și de ocupare a forței de muncă. De asemenea, Fondul european pentru 
investiții strategice oferă noi oportunități pentru investitori. Din programul 
ue pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (eaSI), comisia a 
finanțat proiectul de inovare socială „Housing First europe” și continuă să 
acumuleze cunoștințe privind politici eficiente în materie de locuințe. În plus, 
monitorizarea piețelor locuințelor ca parte a activității ue de supraveghere 
macroeconomică și promovarea unor politici de credit responsabile continuă să 
fie priorități politice ale ue.”

Includerea vehiculelor mai mici de 3,5 tone 
Data: 13-01-2016 

”cu privire la viitorul pachet rutier și având în vedere dezbaterea actuală 
referitoare la cadrul legal privind accesul la piața transportului și profesie, aș 
dori să ridic următoarele întrebări: 

1. În ce măsură are comisia de gând să includă în sfera de aplicare a 
legislației ue vehicule mai mici de 3,5 tone?

2. Dacă da, care dintre rezultatele din evaluarea impactului au fost 
decisive pentru extinderea domeniului de aplicare?

3. care sunt costurile estimate pentru IMM-uri, în cazul în care 
domeniul de aplicare este extins?”

răspuns oferit către comisarul Bulc 
Data: 26.02.2016 

”În prezent, comisia finalizează evaluarea regulamentului (ce) nr. 
1071/2009 privind accesul la ocupația de operator de transport rutier și a 
regulamentului (ce) nr. 1072/2009 privind accesul la piața transportului 
internațional. În acest context, comisia a contractat un consultant extern 
pentru realizarea unui studiu de sprijin, al cărui raport final a fost publicat(1). 

Pe baza rezultatelor acestei evaluări, comisia va aprecia dacă în legislație 
există lacune care impun elaborarea unor propuneri de revizuire, pe baza unei 
evaluări a impactului privind opțiunile relevante. aspectul la care se referă 
stimata doamnă deputat este unul dintre punctele examinate care vor fi evaluate 
în contextul acestui exercițiu de evaluare a impactului(2). Însă acest proces nu 
a fost încă inițiat și, în acest stadiu, comisia nu poate comenta cu privire la 
întrebările puse de stimata doamnă deputat.”
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Grave încălcări ale interesului superior al copilului în cazul familiei Bodnariu 
Data: 12-01-2016 

”cazul familiei Bodnariu din norvegia este extrem de controversat în 
acest moment din cauza greșelilor de procedură făcute de către autoritățile 
norvegiene. Familia Bodnariu, compusă din Marius — cetățean român, ruth 
— cetățean norvegian și cei 5 copii, locuiește în norvegia de 10 ani și a depus 
toate eforturile pentru a-și întemeia o familie. Pe 16 noiembrie 2015, Protecția 
copilului din norvegia a ridicat băieții cei mari ai familiei Bodnariu din fața 
școlii, fără știrea părinților. ulterior, au luat și pe ceilalți doi copii din casa 
părinților, cu forța. Pe 17 noiembrie, fără niciun ordin judecătoresc sau alte 
documente justificative, autoritățile au luat și bebelușul de numai 3 luni, pe 
motiv că mama ar fi reprezentat un pericol pentru acesta. acestor părinți li 
s-a încălcat și dreptul de a fi informați despre acuzațiile ce li se aduc. Pe 18 
noiembrie, autoritățile au notificat familia Bodnariu despre separarea celor 5 
copii. Toate aceste demersuri ale autorităților norvegiene au creat o traumă 
în cadrul acestei familii, mai ales ținând cont de faptul că și cei 5 copii sunt 
separați între ei.

este comisia informată cu privire la acest caz? care sunt inițiativele 
posibile ale comisiei pentru cercetarea unui astfel de caz care aduce grave 
atingeri dreptului la respectarea vieții private și de familie și interesului superior 
al celor cinci copii?”

răspuns oferit către comisarul Jourová 
Data: 21.06.2016

”Comisia cunoaște acest caz.

Modul de funcționare a serviciilor de protecție a copilului sau a serviciilor 
sociale este reglementat de legislația națională, nu de cea a UE și, prin urmare, 
Comisia nu are competența de a interveni pe lângă statele membre în aceste 
chestiuni. 

În plus, Norvegia nu este un stat membru al Uniunii Europene. În 
cazurile în care se consideră că serviciile de protecție a copilului din Norvegia 
ar fi putut încălca dreptul la viața de familie sau drepturile copiilor în cauză, 
Norvegia, inclusiv autoritățile sale judiciare, trebuie să se asigure că drepturile 
fundamentale sunt respectate și protejate în mod efectiv, în conformitate cu 
legislația sa națională, cu Constituția Norvegiei și cu obligațiile internaționale 
în domeniul drepturilor omului. Părinții în cauză pot face recurs la nivel național 
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prin intermediul autorităților naționale competente, de exemplu prin intermediul 
unui avocat specializat sau al instanțelor judecătorești(1) și, odată ce au epuizat 
toate căile de atac interne, pot apela la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 

Cu ocazia unei reuniuni de informare din 12 mai 2016, autoritățile norvegiene 
au informat Delegația UE în Norvegia asupra modificărilor concrete care vor 
contribui la consolidarea cooperării cu țările terțe în cazurile legate de protecția 
copilului. În acest context, dna Solveig Horne, ministrul privind aspectele legate 
de copii și egalitate, a menționat că, în noile orientări(2) pe care ministerul le-a 
emis în decembrie 2015, se precizează, printre altele, că, înainte de a emite un 
ordin de plasament temporar, serviciile de protecție a copiilor trebuie să verifice 
dacă copilul are membri apropiați ai familiei în străinătate. Ministrul a făcut, de 
asemenea, trimitere la Convenția de la Haga din 1996, care va intra în vigoare la 
1 iulie 2016 în Norvegia. Astfel va exista posibilitatea de a efectua plasamente la 
asistenți maternali sau în instituții dintr-un alt stat care este parte la convenție.” 

Produsele obținute prin tehnologii poluante și care sunt vândute la un preț 
considerat de dumping 

Data: 11-12-2015 

”Potrivit datelor Organizației Mondiale a Oțelului (WSa), china 
furnizează aproape jumătate din oțelul produs la nivel global. Piața europeană 
este copleșită de oțelul chinezesc, vândut la un preț considerat de dumping, 
acest lucru având un efect negativ asupra siderurgiei europene.

un factor agravant pentru producătorii europeni este că oțelăriile din 
china nu sunt supuse acelorași standarde precum cele din spațiul uniunii 
europene, acest lucru determinând un preț de cost mai mic al produselor și, 
totodată, un nivel ridicat de poluare.

ce măsuri va lua comisia împotriva produselor care pătrund pe piața 
europeană la prețuri suspicionate de dumping, sunt de o calitate inferioară și 
sunt rezultatul unor procese tehnologice foarte poluante?”

răspuns oferit către comisarul Malmström 
Data: 10.03.2016

”În cazul în care comisia obține dovezi cu privire la denaturările comerțului 
internațional în sectorul oțelului, ea analizează cu atenție toate faptele și 
inițiază o anchetă în cazul în care se îndeplinesc toate condițiile legale necesare. 
În cazul în care comerțul internațional cu produse din oțel ar fi distorsionat 
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de o concurență neloială și, în măsura în care practicile compensatorii și/sau 
de dumping cauzează un prejudiciu industriei comunitare, pot fi impuse taxe 
anti-subvenții și/sau taxe antidumping după o anchetă efectuată de comisie. 
abordarea comisiei în acest domeniu se bazează pe dispozițiile de dreptu, în 
special regulamentul de bază antidumping — 1225/2009 și regulamentul de 
bază antisubvenții — 597/2009.

În prezent, sunt în vigoare 37 de măsuri de apărare comercială privind 
produsele siderurgice. 14 dintre cele 33 de măsuri definitive și 2 măsuri provizorii 
afectează importurile de oțel din china. La fel, începând cu 13 februarie 2016, au 
fost inițiate 3 noi anchete privind importurile de oțel originar din china. 

Produsele din oțel utilizate în construcții care sunt acoperite de standarde 
europene armonizate în conformitate cu regulamentul (ue) nr. 305/2011 
privind produsele pentru construcții (de exemplu, standardul en 10025-1) 
trebuie să îndeplinească aceleași condiții pentru certificare și comercializare ca 
produsele originare din ue. Specificațiile de calitate în afara sferei de aplicare 
a standardelor europene armonizate reprezintă o chestiune contractuală între 
cumpărător și vânzător. comisia nu are niciun temei juridic pentru a impune 
taxe suplimentare sau alte măsuri din motive neeconomice, cum ar fi poluarea 
cauzată de oțelării.”

competența autorităților naționale în domeniul concurenței 
Data: 07-12-2015 

”În timp ce dreptul UE (Regulamentul nr. 1/2013) conferă autorităților 
naționale în domeniul concurenței competența de a aplica regulile europene în 
materie de concurență, el nu tratează și mijloacele sau instrumentele prin care se 
poate face acest lucru.

Astfel, autoritățile naționale în domeniul concurenței întâmpină dificultăți 
în a-și îndeplini misiunea.

Care ar fi garanțiile legislative pe baza cărora autoritățile naționale în 
domeniul concurenței să poată acționa independent în punerea în aplicare a 
regulilor europene în materie de concurență și prin care să se pună la dispoziție 
resursele și personalul necesar în acest sens, asigurând totodată faptul că acestea 
dețin instrumentele necesare pentru a detecta și sancționa încălcările regulilor în 
materie de concurență?”
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răspuns oferit către comisarul Vestager 

Data: 11.03.2016

”Începând din 2004, autoritățile naționale din domeniul concurenței (ANC) 
au fost pe deplin împuternicite prin Regulamentul 1/2003 să aplice, alături de 
Comisie, normele din domeniul concurenței ale UE. Prin urmare, autoritățile 
naționale din domeniul concurenței și Comisia au adoptat peste 1 000 de decizii, 
dintre care 85 % au fost luate de ANC. 

Cu toate acestea, ANC ar putea face mai mult. Regulamentul nr. 1/2003 
nu face referire la mijloacele prin se pun în aplicare aceste norme. Articolul 35 
din regulament prevede că statele membre trebuie să desemneze autorități în 
materie de concurență, astfel încât acest regulament să fie efectiv respectat. 
În plus, statele membre au obligația de a respecta principiile generale ale 
dreptului UE. Cu toate acestea, instrumentele de investigare și de sancționare, 
resursele și independența autorităților naționale din domeniul concurenței 
atunci când asigură respectarea normelor UE în materie de concurență depind 
în mare măsură de legislația națională. 

Aceste aspecte au fost identificate în Comunicarea Comisiei din 2014 cu 
privire la cei zece ani de punere în aplicare a Regulamentului 1/2003 al Consiliului 
ca fiind domenii în care se pot lua măsuri pentru a spori eficiența autorităților 
naționale din domeniul concurenței în ceea ce privește asigurarea respectării 
legislației în materie de concurență(1). În perioada 4 noiembrie 2015 — 12 februarie 
2016, Comisia a efectuat o consultare publică ce a vizat recensarea punctelor de 
vedere ale tuturor părților interesate cu privire la eventuala nevoie de a se adopta 
măsuri la nivelul UE prin care să se garanteze că ANC dispun de instrumentele 
necesare pentru a asigura aplicarea efectivă a normelor UE în materie de 
concurență(2). Comisia analizează în prezent răspunsurile primite în cadrul 
consultării, apoi va decide asupra etapelor următoare.”

respectarea libertății presei, a drepturilor și libertăților cetățenești în Turcia, 
în perspectiva aderării la ue 

Data: 07-12-2015 

”În urma summitului ue — Turcia, s-a stabilit că negocierile cu privire la 
aderarea Turciei la uniunea europeană urmează să fie relansate.

Știm, însă, că mai multe state europene au semnalat faptul că există 
încălcări grave în ceea ce privește libertatea presei, a drepturilor și libertăților 
cetățenești de către guvernul de la ankara. aderarea unui stat la uniunea 
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europeană, în asemenea condiții, poate deveni un precedent periculos.
ce demersuri va întreprinde comisia europeană cu privire la aspectele 

semnalate de unele state membre în ceea ce privește respectarea libertății 
presei, a drepturilor și libertăților cetățenești, în contextul în care vor fi reluate 
negocierile de aderare dintre Turcia și uniunea europeană?”

răspuns oferit către comisarul Hahn 
Data: 19.02.2016

”Comisia a urmărit cu îngrijorare situația din Turcia în ceea ce privește 
libertatea presei și drepturile fundamentale. Comisia a solicitat în mod repetat 
Turciei, cel mai recent inclusiv în raportul din 2015 privind această țară(1), să 
asigure faptul că legislația existentă respectă standardele europene și este pusă în 
aplicare într-un mod care să garanteze proporționalitatea și egalitatea în fața legii, 
în conformitate cu articolul 10 din Convenția europeană a drepturilor omului(2) și 
cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. 

Comisia consideră că este necesară o mai mare implicare pentru 
soluționarea acestor probleme. Turcia trebuie să relanseze de urgență un proces 
de reformă în conformitate cu standardele europene privind statul de drept, 
democrația și drepturile fundamentale, la al cărui progres va contribui procesul 
de extindere reînnoit. 

Negocierile de aderare ar trebui, într-adevăr, să rămână reperul important 
pentru reformele din Turcia, în special în domeniul statului de drept și în cel 
al drepturilor și libertăților fundamentale. Înregistrarea de progrese în ceea 
ce privește activitatea noastră pregătitoare pentru deschiderea capitolelor 
referitoare la aceste domenii în cadrul negocierilor de aderare (capitolele 23 și 24) 
va fi importantă, deoarece va oferi Turciei o foaie de parcurs cuprinzătoare pentru 
reformele din aceste domenii esențiale.”

combaterea alcoolismului în ue 
Data: 18-11-2015 

”consumul de alcool a fost identificat ca un factor de risc major pentru 
povara bolilor și pentru mortalitatea prematură la nivel global, precum și în 
regiunea europeană OMS. un raport recent a indicat faptul că, în ue, 1 din 7 
decese la bărbați și 1 din 13 decese la femei din grupul de vârstă 15-64 ani a fost 
din cauza alcoolului.

având în vedere situația susmenționată, cum v-ați propus să sprijiniți 
concret OnG-urile care se ocupă de combaterea consumului de alcool?
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cum considerați că ar trebui inclusă în școli educația pentru combaterea 
consumului de alcool?”

răspuns oferit către comisarul andriukaitis 
Data: 29.01.2016 

”Protecția sănătății cetățenilor reprezintă un domeniu în care statele 
membre sunt principalii responsabili, iar cele mai importante măsuri necesare 
pentru a soluționa problemele legate de alcool țin de competența statelor membre. 
Comisia sprijină eforturile statelor membre în vederea prevenirii consumului 
excesiv de alcool și a reducerii efectelor nocive ale alcoolului și urmărește să aducă 
valoare adăugată acestor eforturi.

Educația școlară joacă un rol important în prevenirea consumului de 
alcool. În conformitate cu domeniul prioritar „informare, educare și sensibilizare 
a opiniei publice” din strategia din 2006 a Uniunii Europene, Comisia sprijină 
acțiunile statelor membre și ale părților interesate, inclusiv eforturile depuse în 
școli, în vederea sensibilizării publicului cu privire la riscurile legate de consumul 
de alcool. Deși responsabilitatea pentru conținutul învățământului și organizarea 
sistemelor de educație le revine în întregime statelor membre, Comisia le sprijină 
în acest domeniu. De exemplu, una dintre recomandările grupului de lucru tematic 
al UE privind matematica și științele(1) constă în predarea științelor în context, 
adică făcând legătura cu experiențele de zi cu zi ale elevilor. Această abordare 
include învățarea anumitor informații despre natura și efectele alcoolului și ale 
altor droguri, precum și despre impactul psihologic pe care acestea îl au asupra 
familiilor.

De asemenea, Programul în domeniul sănătății sprijină acțiunile statelor 
membre și ale ONG-urilor, astfel cum reiese din programul său de lucru pentru 
2015, care include 1 700 000 EUR pentru proiecte care vizează accesibilitatea 
alcoolului.

Comisia îl invită pe distinsul deputat să consulte răspunsul oferit de Comisie 
la întrebarea E-009495/2015(2).”

Întărirea granițelor uniunii europene, măsuri privind îmbunătățirea controlului 
imigranților 

Data: 17-11-2015 

”În toată europa s-a ridicat un semn de întrebare asupra întregii situații 
a imigranților, odată cu atentatele din 13 noiembrie 2015, din capitala Franței. 
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Jihadiștii Statului Islamic ascunși printre refugiați, a devenit realitate. Miile de 
imigranți care continuă să ajungă zilnic în europa susțin că sunt victime ale 
cruzimii și terorii și de aceea părăsesc zonele de conflict.

așa cum s-a constatat în urma atentatelor de la Paris, unul dintre 
atacatorii kamikaze avea pașaport sirian și era imigrant. Teroristul a intrat 
prima data în spațiul uniunii europene traversând insula Leros, Grecia, în data 
de 3 octombrie 2015, unde a fost identificat și verificat conform reglementărilor 
europene. Pașaportul teroristului a fost verificat din nou și în alte țări europene 
prin care acesta a trecut până să ajungă în Franța.

ce măsuri suplimentare vor fi luate pentru a îmbunătăți controlul în ceea 
ce privește identitatea reală a imigranților și, de asemenea, ce demersuri vor fi 
întreprinse cu privire la întărirea granițelor uniunii europene?”

răspuns oferit către comisarul avramopoulos 
Data: 15.04.2016

”riscul de infiltrare a teroriștilor în fluxurile de refugiați a fost identificat 
de o anumită perioadă de timp și este luat foarte în serios. 

În primul rând, crearea de hotspoturi în statele membre din prima linie, 
cu prelevarea sistematică a amprentelor digitale și posibilitatea efectuării de 
verificări în bazele de date de securitate în contextul transferului contribuie la 
asigurarea unui nivel mai ridicat de securitate.

După cum se precizează în comunicarea comisiei din 10 februarie 2016 
privind stadiul de realizare a acțiunilor prioritare din cadrul agendei europene 
privind migrația(1), încă mai sunt necesare eforturi, în special pentru a aborda 
situațiile în care migranții refuză să le fie prelevate amprentele digitale, pentru 
a asigura mai bine coerența documentelor emise după înregistrare și pentru 
a asigura efectuarea de verificări sistematice în bazele de date de securitate și 
de verificare a documentelor ale Interpol și de la nivel european, în special în 
Sistemul de Informații Schengen. 

În plus, comisia încurajează și susține eforturile statelor membre de 
a facilita schimbul de informații între serviciile de informații, autoritățile de 
aplicare a legii și polițiștii de frontieră, cu sprijin din partea europol și Frontex. 
este în curs de examinare posibila întărire a rolului europol, pentru a consolida 
și mai mult dimensiunea de securitate a hotspoturilor.

În sfârșit, având în vedere situația din statele membre din prima linie, 
precum Grecia și Italia, comisia a prezentat, la 15 decembrie 2015, așa-numitul 
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„pachet privind frontierele”(2) cuprinzând propuneri ambițioase care vizează 
îmbunătățirea gestionării frontierelor externe ale ue, respectând, în același 
timp, drepturile care decurg din acquis-ul legat de azil.”

Îmbunătățirea strategiei de securitate a uniunii europene 
Data: 17-11-2015 

”Peste 130 de oameni, între care doi români, au fost uciși și mai mult de 
350 răniți, în urma atentatelor care au avut loc vineri noaptea în Franța. Peste 
80 de persoane au fost ucise în urma luării de ostatici la sala de spectacole 
Bataclan.

europa încă se confruntă cu amenințări și provocări în materie de 
securitate, fiind o țintă principală pentru terorism și criminalitatea organizată.

Totodată, având în vedere riscurile majore în ceea ce privește terorismul, 
cât și amenințările din estul uniunii europene, consider că va trebui 
îmbunătățită actuala strategie de securitate, pentru că, în acest moment, nu 
mai corespunde noilor riscuri și amenințări apărute.

ce măsuri va lua comisia europeană privind îmbunătățirea Strategiei de 
securitate a uniunii europene, pentru ca astfel de acțiuni teroriste să poată fi 
evitate?”

răspuns oferit către comisarul avramopoulos 
Data: 01.03.2016

”comisia a condamnat în termenii cei mai fermi atacurile barbare din 13 
noiembrie 2015 care au fost un atac împotriva europei, în ansamblu. uniunea 
europeană se confruntă într-adevăr cu un nivel ridicat de amenințare teroristă 
care necesită o reacție eficace și coordonată.

Prin urmare, comisia europeană este hotărâtă să accelereze punerea 
în aplicare a agendei europene privind securitatea, care a fost prezentată la 
28 aprilie 2015(1). această agendă stabilește o serie de priorități și de măsuri 
concrete pentru combaterea terorismului și, în special, pentru lupta împotriva 
fenomenului privind luptătorii teroriști străini.

Deși s-au înregistrat progrese în diferite domenii (prevenirea radicalizării, 
utilizarea internetului, controalele la frontieră), comisia și-a intensificat 
eforturile. La 18 noiembrie 2015, comisia a adoptat un pachet de măsuri care 
vizează consolidarea controlului armelor de foc în cadrul ue. La data de 2 
decembrie 2015, aceasta a adoptat o propunere de directivă privind combaterea 
terorismului(2) în scopul de a consolida arsenalul legislativ al ue prin încadrarea 
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ca infracțiuni a actelor pregătitoare, cum ar fi instrucția și călătoriile în scopuri 
teroriste. consiliul a adoptat, de asemenea, un plan de acțiune(3) în scopul de 
a intensifica lupta împotriva infractorilor și teroriștilor care au acces la arme și 
explozivi și le utilizează.

În conformitate cu agenda europeană privind securitatea, comisia 
încurajează statele membre să utilizeze în totalitate instrumentele existente 
pentru a îmbunătăți schimbul de informații dintre statele membre și cu europol. 
Instituirea unui centru european de combatere a terorismului contribuie la 
realizarea acestui obiectiv.

comisia salută acordul politic la care s-a ajuns referitor la Directiva 
privind registrul ue cu numele pasagerilor (Pnr), la regulamentul privind 
europol, și așteaptă cu interes adoptarea rapidă a acestora. 

La 19 ianuarie 2016, comisia a propus facilitarea schimbului de informații 
extrase din cazierele judiciare ale cetățenilor din afara ue prin modificarea 
sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (european 
criminal records Information System — ecrIS).”

activarea mecanismului de protecție civilă al uniunii europene 
Data: 11-11-2015 

”Tragedia care a avut loc în romania la 30 octombrie în clubul colectiv 
din București, în care 50 de persoane au murit și aproximativ 200 au fost rănite, 
printre acestea aflându-se și cetățeni străini, este cel mai grav accident petrecut 
într-un club din lume în ultimii ani. a fost vorba de un incendiu devastator, 
care s-a extins rapid în toată incinta acestui club, unde se aflau peste 400 de 
persoane.

Mecanismul de protecție civilă al uniunii europene se activează, în 
general, în cazul unor calamități naturale, pentru a ajuta statele afectate să facă 
față mai bine operațiunilor conexe. 

cum poate comisia să îmbunătățească legislația europeană atât în ceea 
ce privește siguranța cetățenilor, cât și cu privire la modalitatea prin care sunt 
eliberate autorizațiile și avizele de funcționare pentru asemenea activități, 
astfel încât pe viitor asemenea tragedii să poată fi evitate?

ce poate face comisia pentru o mai bună informare a autorităților 
statelor membre, ale uniunii europene, cu privire la activarea mecanismului 
de protecție civilă în astfel de situații grave (altfel de accidente decât cele 
naturale)?”
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răspuns oferit către comisarul Stylianides 
Data: 22.01.2016

”Opiniile comisiei în ceea ce privește întrebările distinsului membru 
sunt următoarele:

1. Prevenirea și gestionarea accidentelor provocate de incendii sunt 
responsabilitatea statelor membre. În conformitate cu articolul 6 
din Tratatul privind funcționarea ue, uniunea poate să efectueze 
acțiuni de sprijinire, de coordonare sau de completare a acțiunilor 
întreprinse de statele membre în domeniul protecției civile. În 
acest scop, a fost creat un mecanism de protecție civilă al uniunii 
(ucPM). În acest cadru, comisia promovează măsuri de prevenire, 
prin schimbul de bune practici și facilitarea accesului la cunoștințe 
și expertiză specifice [articolul 5 litera (j) din Decizia 1313/2013/ue]. 
Statele membre pot utiliza diferitele oportunități oferite de ucPM 
(de exemplu, finanțare, schimb de experți, evaluări inter pares), 
pentru a modela cadrul lor de reglementare în materie de prevenire 
și de protecție împotriva incendiilor în cel mai eficient mod posibil. 

2. comisia desfășoară o serie de acțiuni care vizează o mai bună 
informare a autorităților publice și a experților privind utilizarea 
ucPM. acestea includ un program cuprinzător de formare, 
cofinanțarea unor exerciții periodice de protecție civilă la scări 
diferite și abordarea diverselor riscuri (inclusiv a riscurilor provocate 
de om), ateliere și discuții periodice cu privire la lecțiile identificate 
în cursul activărilor ucPM. De asemenea, statele membre sunt 
informate cu privire la posibilitatea acordării de sprijin din partea 
ucPM prin intermediul comitetului ue pentru securitate sanitară 
înființat în temeiul Deciziei 1082/2013/ue privind amenințările 
transfrontaliere grave pentru sănătate, în cazul în care catastrofele 
se referă la domeniul de aplicare al Deciziei 1082/2013/ue și în cazul 
în care implicarea autorităților din domeniul sănătății din statele 
membre aduce o valoare adăugată. cu toate acestea, activarea ucPM 
rămâne o decizie suverană a fiecărui stat membru și se bazează în 
general pe o bună înțelegere a situației și a opțiunilor disponibile.” 

Practicile discriminatorii aplicate diferit de supermarketuri în anumite țări 
din ue 

Data: 10-11-2015 
”comercianții și producătorii sunt nemulțumiți de unele practici 
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abuzive, discriminatorii și neconcurențiale aplicate diferit de hipermarketurile 
internaționale doar în anumite țări din ue. Hipermarketurile impun furnizorilor 
de mărfuri, în anumite țări, taxe suplimentare, care duc la scumpirea prețurilor 
și determină restrângerea concurenței pe piața uniunii europene.

În românia, de exemplu, taxa de intrare în magazin și taxa de raft sunt 
doar câteva din taxele din spatele facturii impuse producătorilor, care nu sunt 
aplicate de hipermarketuri și în alte țări din ue. Totodată producătorii susțin 
că, prin această politică a achizițiilor, hipermarketurile afectează puterea de 
cumpărare a cumpărătorilor. De asemenea, acestea impun si alte condiții cum 
ar fi, returul mărfii nevândute sau plata pe măsura vânzării, ceea ce produce 
mari probleme, mai ales IMM-urilor furnizoare de produse.

ce măsuri poate lua comisia pentru a elimina astfel de practici 
discriminatorii, pentru a impune o reglementare mai clară a raporturilor dintre 
comercianți, producători și hipermarketuri, fără a aduce atingere regulilor 
pieței concurențiale și pentru a limita puterea hipermarketurilor de a impune 
termeni și condiții speciale, „nejustificate” comercianților și producătorilor din 
anumite state europene?”

răspuns oferit către comisarul Bieńkowska 
Data: 08.03.2016

”După cum se subliniază în comunicarea comisiei din iulie 2014(1), 
lanțul de aprovizionare cu alimente este deosebit de vulnerabil în fața 
practicilor comerciale neloiale (Pcn). acest lucru se datorează existenței 
unor relații numeroase între operatorii de pe piață mari și cei mici, fapt ce 
creează dezechilibre în ceea ce privește puterea de negociere. În anumite 
cazuri, acest dezechilibru economic poate fi exploatat de partea mai 
puternică pentru a impune în mod unilateral clauze contractuale abuzive 
părții mai slabe la contract. 

Pentru a aborda problema practicilor comerciale neloiale din cadrul 
lanțului de aprovizionare cu alimente, comisia a încurajat operatorii din lanțul 
european de aprovizionare cu alimente să participe la sistemele voluntare 
vizând promovarea celor mai bune practici și limitarea practicilor comerciale 
neloiale, cu scopul de a consolida încrederea și de a îmbunătăți cooperarea 
de-a lungul lanțului. În același timp, majoritatea statelor membre au adoptat 
acte legislative specifice pentru a sancționa și a preveni practicile comerciale 
neloiale la nivel național.

La 29 ianuarie 2016, comisia a adoptat un raport privind practicile 
comerciale neloiale din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente între 
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întreprinderi, care inventariază atât realizările obținute prin măsurile legislative 
luate de statele membre, cât și primele rezultate ale sistemelor voluntare 
instituite în întreaga ue pentru a reduce recurgerea la practici comerciale 
neloiale și a îmbunătăți încrederea și cooperarea de-a lungul lanțului.”

regimul fiscal în piața unică digitală 
Data: 19-10-2015 

”crearea unei piețe unice digitale este o prioritate urgentă pentru a se 
asigura că cetățenii și întreprinderile din ue pot beneficia de progresul digital 
și de un mare potențial de stimulare a creșterii economice și a competitivității. 
Scopul acestui demers este de a elimina barierele care împiedică în prezent 
întreprinderile cu sediul în ue să crească și să fie mai competitive în raport cu 
giganții de internet din lume.

comerțul electronic, un pilon esențial al pieței unice digitale, reprezintă 
o provocare majoră pentru administrațiile fiscale, având în vedere natura 
multijurisdicțională a tranzacțiilor.

comisia ar trebui să facă propuneri legislative pentru a moderniza 
regimul TVa pentru comerțul electronic transfrontalier de bunuri și servicii 
și pentru a reduce sarcinile administrative ale întreprinderilor care decurg din 
obligația de a aplica diferitele regimuri de TVa.

cum își propune comisia să abordeze aceste probleme?”

răspuns oferit către comisarul Moscovici 
Data: 22.12.2015

”La 6 mai 2015, comisia și-a anunțat strategia pentru piața unică 
digitală(1), care cuprinde 16 inițiative în cadrul a 3 piloni, scopul său fiind 
acela de a pune bazele viitorului digital al europei. Simplificarea normelor 
în materie de TVa face parte din aceste 16 inițiative. 

În 2016, comisia va prezenta o propunere legislativă cu scopul de a reduce 
sarcinile administrative ale întreprinderilor care decurg din regimurile diferite 
de TVa. această propunere va include:

• extinderea actualului mecanism electronic unic de înregistrare și de 
plată pentru a cuprinde vânzările online de bunuri corporale către 
consumatorii finali în interiorul ue și în țări terțe, 
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• introducerea unei măsuri comune de simplificare la nivelul ue 
(pragul de TVa) pentru a ajuta întreprinderile mici, 

• autorizarea controalelor realizate în țara de origine, inclusiv a unui 
audit unic al întreprinderilor transfrontaliere în scopuri de TVa și 

• eliminarea scutirii de TVa pentru importul de colete de mici 
dimensiuni de la furnizori din țări terțe.

Se preconizează că propunerea va oferi soluții în ceea ce privește 
denaturarea concurenței și va crea condiții de concurență echitabile, obiectivul 
general fiind acela de a reduce sarcinile administrative ale întreprinderilor și 
administrațiilor fiscale și de a intensifica activitățile comerciale transfrontaliere. 
În prezent este în curs de desfășurare o consultare publică pe această temă.”

Măsuri pentru a crește nivelul de internaționalizare a afacerilor dezvoltate de 
IMM-uri 

Data: 14-10-2015 
”comisia europeană susține nevoia de stabilire a unui cadru favorabil 

pentru IMM-uri, dezvoltarea acestora fiind importantă pentru fiecare stat 
membru și pentru piața internă a uniunii europene, în ansamblu.

una dintre nevoile specifice ale IMM-urilor este cea legată de 
internaționalizarea lor.

care sunt măsurile concrete, pe care le aveți în vedere, pentru a crește 
nivelul de internaționalizare al afacerilor dezvoltate de IMM-uri?”

răspuns oferit către comisarul Bieńkowska 
Data: 04.02.2016

”acțiunile comisiei se concentrează asupra accesului pe piață prin 
furnizarea de informații, prin îndepărtarea barierelor din calea accesului pe 
piață prin negocieri cu țările terțe și prin programe de sprijin care completează 
inițiativele existente asigurate de statele membre. Printre aceste inițiative se 
numără: 

• Programul cOSMe(1) vizează îmbunătățirea accesului la piețe, 
atât în interiorul ue, cât și la nivel mondial. 60 % din cOSMe este 
garantată pentru mobilizarea împrumuturilor și finanțarea din 
capitaluri proprii (2). 

• comisia stimulează rețeaua întreprinderilor europene. cu peste 600 
de membri în ue și în țările terțe, ea oferă servicii de sprijinire a 
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internaționalizării IMM-urilor(3), cum ar fi un rol activ în punerea în 
legătură a întreprinderilor. 

• comisia finanțează proiecte de sprijin pentru întreprinderi care 
oferă consiliere IMM-urilor cu privire la modul în care pot profita 
de oportunități de afaceri în anumite țări din asia și din america 
Latină, precum și servicii de asistență în materie de DPI(4) pentru 
china, regiunile aSean(5) și Mercosur. 

• comisia sprijină cooperarea internațională între clustere prin 
Platforma europeană de colaborare pentru clustere și prin organizarea 
de evenimente internaționale pentru punerea în legătură a clusterelor 
în țări terțe. 

• Internaționalizarea reprezintă una dintre prioritățile de investiții 
în cadrul Fondului european de dezvoltare regională. În perioada 
de programare financiară 2014-2020, suma de 33 miliarde eur va 
stimula competitivitatea IMM-urilor. 

• negocierea acordurilor comerciale și de investiții. De exemplu, 
negocierile privind TTIP(7) vizează eliminarea tarifelor, reducerea 
obstacolelor de reglementare, facilitarea accesului la achizițiile 
publice, și anume măsuri care să reducă în mod semnificativ costurile 
de desfășurare a unei activități economice pe piața transatlantică. 
este prevăzut un capitol specific dedicat IMM-urilor și acesta ar 
contribui la îmbunătățirea accesului IMM-urilor la informații 
relevante, facilitând astfel exporturile.”

Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor 
Data: 08-10-2015 

”am asistat, în Parlamentul european, la dezbaterile cu privire la 
„Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor”. Dar, din păcate, nu 
am primit niciun răspuns cu privire la măsurile concrete care se vor lua pentru 
despăgubirea consumatorilor, cei care au cumpărat aceste autoturisme, și nici 
ce măsuri concrete se vor întreprinde pentru a nu se mai întâmpla asemenea 
lucruri grave, cu efecte asupra sănătății oamenilor, dar și asupra economiei.

De aceea, vă întreb, doamnă comisar Bieńkowska, care vor fi măsurile 
concrete pe care le va lua comisia, pentru a repara ceea ce se mai poate și, 
totodată, pentru a preveni apariția unui fenomen asemănător în viitor?”
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răspuns oferit către comisarul Bieńkowska
Data: 06.04.2016

”comisia îi invită pe distinșii deputați să consulte răspunsul oferit de 
comisie la întrebarea cu solicitare de răspuns scris e-013699/2015(1).

În ceea ce privește sancțiunile, statelor membre le revine competența de 
a le stabili în dreptul lor național și de a le pune în aplicare în conformitate 
cu dispoziția referitoare la sancțiuni din regulamentul privind normele euro 
5/6(2). 

comisia nu poate despăgubi direct consumatorii. În conformitate 
cu Directiva privind vânzarea de bunuri de consum și garanțiile conexe(3), 
vânzătorul este răspunzător pentru orice nerespectare a contractului de vânzare 
care exista la momentul livrării produsului.”

Măsuri abuzive luate în domeniul transporturilor de Franța si Belgia 
Data: 08-10-2015 

”Franța și Belgia au introdus reglementări prin care se impun sancțiuni 
drastice dacă perioada de repaus săptămânal normal a șoferilor profesioniști 
se efectuează în cabina vehiculului. aceste măsuri pot fi considerate anti-
concurențiale din moment ce marfa nu este asigurată în parcări și nici nu există 
unități de cazare în parcări.

cum explicați aceste reglementări care discriminează libera circulație 
în domeniul transporturilor și ce măsuri vă propuneți să luați?”

răspuns oferit către comisarul Bulc 
Data: 19.11.2015

”comisia o invită pe distinsa membră să consulte răspunsul la întrebarea 
scrisă e-010600/2015, adresată de dna Izaskun Bilbao Barandica.”

Directiva privind permisele de conducere 
Data: 02-10-2015 

”există o părere comună în rândul firmelor de transport rutier 
europene cu privire la lipsa personalului calificat în domeniu. În 
momentul de față, vârsta necesară pentru a obține un permis de șofer 
profesionist impusă prin Directiva 2006/126/ce este de 21 de ani.
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are comisia în vedere o posibilă modificare a directivei mai sus 
menționate prin care să reducă vârsta obligatorie de la 21 la 18 ani?”

răspuns oferit către comisarul Bulc 
Data: 27.11.2015

”a fost efectuată o evaluare ex post(1) a Directivei privind formarea 
conducătorilor auto profesioniști(2). una dintre problemele identificate a fost 
incertitudinea cu privire la vârsta minimă pentru conducătorii auto profesioniști 
de camioane și de autobuze din cauza ambiguităților și a contradicțiilor dintre 
această directivă și Directiva privind permisele de conducere(3).

această incertitudine a avut ca rezultat aplicarea diferită a directivei de 
la un stat membru la altul. unele state membre aplică o vârstă minimă de 21 de 
ani pentru camioane și 24 pentru autobuze, în timp ce altele aplică vârsta de 18 
ani pentru camioane și 21 pentru autobuze. În cadrul lucrărilor aflate în curs de 
analizare a măsurilor care pot fi luate în urma evaluării, unul dintre obiective 
este de a oferi claritate juridică cu privire la această chestiune. având în vedere 
o posibilă revizuire a directivei, statele membre și părțile interesate au indicat 
că ar prefera mai degrabă să stabilească cu claritate vârsta minimă mai mică 
și au exprimat în acest sens îngrijorări cu privire la lipsa conducătorilor auto 
calificați. În plus, până în prezent nu există dovezi privind existența unor riscuri 
de securitate semnificative ca urmare a faptului că se permite accesul pe șosea 
al șoferilor de vârste mai mici. Toate acestea reprezintă elemente importante pe 
care comisia le va lua în considerare înainte de a decide cu privire la modalitatea 
adecvată de soluționare a acestei probleme.”

Deficitul locurilor de muncă în rândul tinerilor 
Data: 10-09-2015 

”europa are un deficit de locuri de muncă, în special în rândul tinerilor.

În același timp, există o deficiență majoră privind formarea antreprenorială 
și formarea vocațională în rândul tinerilor.

cum vedeți soluționarea unei probleme care se întâlnește frecvent în 
statele membre: pe de-o parte, nu sunt locuri de muncă pentru tineri, iar, în 
mod special, întreprinderile mici și mijlocii nu găsesc forță de muncă calificată?”
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răspuns oferit către comisarul Thyssen 
Data: 03.11.2015

”combaterea șomajului în rândul tinerilor este o prioritate de vârf pentru 
comisie. Planul de investiții („Planul Juncker”) mobilizează și sprijină investițiile 
în economia reală și creează un mediu propice investițiilor, în scopul creării de 
locuri de muncă. În ultimii ani au fost lansate mai multe inițiative pentru a 
îmbunătăți calitatea formării profesionale și pentru a soluționa problema lipsei 
de competențe în rândul lucrătorilor.

Învățarea la locul de muncă, inclusiv prin ucenicie, s-a dovedit eficientă 
în ceea ce privește furnizarea de competențe necesare pe piața forței de muncă, 
inclusiv în cadrul IMM-urilor, precum și facilitarea capacității de inserție 
profesională. alianța europeană pentru ucenicii își propune să îmbunătățească 
oferta, calitatea și imaginea învățării la locul de muncă în europa. În cadrul 
Garanției pentru tineret(1), statele membre se asigură că toți tinerii sub 25 de 
ani primesc o ofertă de bună calitate de angajare, de continuare a educației, de 
intrare în ucenicie sau de efectuare a unui stagiu în termen de patru luni de la 
momentul în care nu mai participă la o formă de învățământ formal sau de la 
intrarea în șomaj. FSe a alocat 7 miliarde de euro pentru dezvoltarea învățării la 
locul de muncă. În cadrul FeDr, 1,1 miliarde de euro sunt destinate investițiilor 
în formare profesională și în infrastructura aferentă învățării în rândul adulților.

comisia nu dispune de informații care să dovedească existența unei lipse 
acute a formării profesionale pentru tineri(2). În majoritatea țărilor europene, 
antreprenoriatul este inclus în programul de învățământ național pentru 
învățământul profesional.”

combaterea violenței împotriva femeilor și egalitatea dintre femei și bărbați în 
statele membre 

Data: 10-09-2015 

”raportul privind drepturile fundamentale în uniunea europeană 
invită comisia să găsească soluții de urmărire continuă și consecventă privind 
combaterea violenței împotriva femeilor și egalitatea dintre femei și bărbați în 
statele membre.

raportul invită comisia europeană să ridice gradul de conștientizare a 
necesității de a promova o cultură a respectului și a toleranței pentru a pune 
capăt tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor.

În acest sens, ce măsuri concrete preconizează comisia să adopte și să 
implementeze în toate statele membre ?
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cum își propune comisia să monitorizeze situațiile din acest domeniu în 
fiecare stat membru?”

răspuns oferit către comisarul Jourová 
Data: 30.10.2015

”comisia europeană s-a angajat să combată discriminarea și violența 
împotriva femeilor(1). 

Pentru a combate discriminarea pe criterii de sex, ue a introdus o serie 
de directive de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între 
bărbați și femei în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de 
muncă, activitățile independente, securitatea socială, accesul la bunuri și servicii 
și furnizarea de bunuri și servicii. Directiva privind concediul pentru creșterea 
copilului și Directiva privind securitatea și sănătatea la locul de muncă în cazul 
lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează contribuie, 
de asemenea, la combaterea inegalității dintre bărbați și femei. 

În ceea ce privește violența bazată pe gen, ue a adoptat o legislație privind: 
hărțuirea sexuală; traficul de ființe umane; abuzul sexual și exploatarea sexuală 
a copiilor și pornografia infantilă; ordinul european de protecție și drepturile 
victimelor infracțiunilor. 

convenția de la Istanbul reprezintă un cadru valoros pentru combaterea, 
la nivel național și european, a violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice. comisia analizează, în prezent, implicațiile unei eventuale aderări 
a ue la convenție.

comisia finanțează, de asemenea, activități naționale, proiecte de ridicare 
a gradului de conștientizare și proiecte locale vizând promovarea egalității 
între femei și bărbați și combaterea violenței împotriva femeilor și organizează 
schimburi de bune practici între statele membre. 

Progresele înregistrate sunt prezentate în raportul privind egalitatea 
dintre femei și bărbați, publicat anual.”

clonarea animalelor crescute și reproduse în scopuri agricole 

Data: 09-09-2015 

”raportul Giuliei Moi și al renatei Sommer privind „clonarea animalelor 
crescute și reproduse în scopuri agricole” a fost recent dezvoltat și votat în Pe.
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Poziția reprezentantului comisiei, domnul comisar Vytenis Povilas 
andriukaitis, a fost diferită de cea a majorității membrilor Parlamentului 
european.

Doresc să știu ce măsuri va lua comisia pentru asigurarea trasabilității 
și etichetării produselor, garantându-le consumatorilor că nu consumă 
produse din animale clonate, având în vedere că sondajele arată că peste 80 % 
dintre cetățenii europeni se opun clonării.”

răspuns oferit către comisarul andriukaitis 
Data: 05.11.2015

”Propunerea comisiei de Directivă a consiliului privind introducerea pe 
piață a alimentelor provenite de la animale rezultate din clonare(1) ar introduce 
o interdicție de comercializare în ue a alimentelor provenite de la animale 
rezultate din clonare. ca urmare, produsele alimentare obținute de la animale 
rezultate din clonare nu ar putea fi introduse pe piață în ue.

După cum se afirmă la articolul 3 din respectiva propunere, se 
preconizează să se introducă condiții de import specifice pentru alimentele de 
origine animală provenind din acele țări terțe în care alimentele provenite de la 
animale rezultate din clonare pot fi introduse pe piață în mod legal.”

criza imigranților în europa 
Data: 07-09-2015 

”europa se confruntă cu un val de imigranți fără precedent după cel de-
al Doilea război Mondial. Zilnic sosesc mii de oameni și totul trebuie să se 
schimbe cu foarte mare rapiditate, pentru că multe din țările afectate de acest 
fenomen afirmă că nu mai fac față.

În contextul acestei crize, ce măsuri concrete își propune uniunea 
europeană în ceea ce privește asigurarea azilului pentru refugiați, având în 
vedere că, din cauza numărului foarte mare de imigranți, statele membre se 
confruntă cu mari probleme legate de posibilitatea de a le asigura cazarea, 
precum și faptul că cetățenii europeni au temeri cu privire la menținerea 
siguranței în europa?”
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răspuns oferit către comisarul avramopoulos
Data: 30.11.2015

”comisia îi invită pe stimații deputați să consulte agenda ue privind 
migrația(1), prezentată în mai 2015, care are drept obiectiv să furnizeze o 
strategie cuprinzătoare pentru a aborda provocările în materie de migrație și 
refugiați cu care se confruntă europa prin măsuri care să vizeze găsirea unui 
echilibru între responsabilitate și solidaritate, acțiunile interne și cele externe 
și măsurile pe termen scurt și mediu. 

În ceea ce privește punerea în aplicare a agendei, comisia face trimitere la 
recentele comunicări din 23 septembrie 2015(2) și din 14 octombrie 2015.”

Politica în materie de reciprocitate a vizelor 
Data: 13-07-2015 

”La reuniunea din 13 martie 2008 a Troicii ministeriale din domeniul 
Justiție și afaceri Interne, Sua au recunoscut, pentru prima dată, competența 
comunității europene de a negocia acorduri internaționale privind politica în 
domeniul vizelor.

În 20 ianuarie 2014 a intrat în vigoare un regulament european care cere 
statelor ue să „reacționeze în comun” în privința vizelor, în special în cazurile 
în care țările terțe îi supun pe cetățenii ue „unui tratament diferențiat”.

În prezent există mai multe situații de nereciprocitate față de state terțe 
în materia politicii de vize.

Totodată se poartă negocieri privind Parteneriatul Transatlantic 
comercial și pentru Investiții (TTIP) cu Sua și un obiectiv important îl constituie 
schimbul liber de mărfuri, dar pentru bune rezultate trebuie să existe și libera 
circulație a persoanelor, cetățeni din statele semnatare ale acestui acord.

De aceea, eliminarea vizelor pentru români și bulgari reprezintă o 
necesitate și totodată o înlăturare a caracterului discriminatoriu a aplicării 
regimului vizelor.

cum acționează comisia pentru a asigura reciprocitatea deplină a 
vizelor și coerența politicii sale externe în această materie?”

răspuns oferit către comisarul avramopoulos 
Data: 21.10.2015

”comisia este de acord cu faptul că nu doar comerțul, ci și contactele 
interpersonale sunt esențiale în relațiile transatlantice. Prin urmare, una dintre 
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principalele priorități ale ue în ceea ce privește relațiile ue-Sua este de a realiza 
reciprocitatea deplină în materie de vize prin garantarea faptului că Bulgaria, 
croația, cipru, Polonia și românia aderă cât mai curând posibil la Programul 
Sua de scutire de vize (Visa Waiver Program — VWP). 

În conformitate cu mecanismul de reciprocitate revizuit prevăzut în 
regulamentul 539/2001, care a intrat în vigoare la 9 ianuarie 2014(1), comisia 
a adoptat două rapoarte(2). acestea oferă informații cu privire la măsurile care 
au fost luate recent de către toate părțile. În octombrie 2015, comisia trebuie 
să decidă dacă va adopta din nou un raport sau dacă va propune suspendarea 
exonerării de obligația de a deține viză pentru cetățenii din țările aflate în 
situație de nereciprocitate în ceea ce privește călătoriile fără viză. În cazul în 
care situațiile de nereciprocitate persistă până în aprilie 2016, comisia va fi 
obligată să adopte un act delegat de suspendare a exonerării de obligația de a 
deține viză. 

criteriul cel mai important pentru ca o țară să fie admisă în Programul 
Sua de scutire de vize este rata de refuz al acordării vizelor de 3 %. În prezent, 
niciunul dintre cele cinci state membre în cauză nu îndeplinește acest prag. 
Pentru cetățenii români, rata de refuz al acordării vizelor a fost de 9,8 % în 2014. 
O propunere legislativă dezbătută în prezent în congresul Sua (Legea locurilor 
de muncă generate de relansarea călătoriilor(3)) ar duce la creșterea pragului de 
la 3 % la 10 %. În cazul în care este adoptată, aceasta ar avea un impact pozitiv 
asupra admiterii a trei sau patru state membre în Programul VWP.

Serviciile comisiei în cooperare cu Seae subliniază în mod repetat 
importanța realizării reciprocității vizelor pentru cetățenii din toate statele 
membre ale ue în cadrul reuniunilor cu reprezentanți ai Statelor unite, inclusiv 
cu membri ai congresului. reciprocitatea deplină a vizelor apare, de asemenea, 
cu regularitate pe ordinea de zi a reuniunilor ue-Sua ale înalților funcționari 
din domeniul JaI și a reuniunilor ministeriale.”

Inițiativa legislativă a cetățenilor europeni 
Data: 07-07-2015 

”De la intrarea în vigoare, în 2012, a legislației privind inițiativa 
cetățenească europeană, mai mult de jumătate dintre inițiative au fost respinse 
pe criterii formale încă înainte de înregistrare, o proporție absolut unică 
în lumea democratică. acele comitete ale cetățenilor care au reușit totuși să 
își înregistreze inițiativele cetățenești au constatat că este foarte greu să 
îndeplinească cerințele tehnice împovărătoare și să evite riscurile asociate cu 
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colectarea de declarații de susținere. Prin urmare, doar în cazul a trei din 43 de 
inițiative cetățenești s-a reușit să se colecteze peste un milion de semnături din 
cel puțin șapte state membre.

acest lucru descurajează cetățenii să aibă astfel de inițiative și scade 
încrederea în uniunea europeană.

având în vedere că nu a fost îndeplinit obiectivul reprezentat de 
democrația participativă, ce schimbări are în vedere comisia europeană pentru 
ca acest instrument să funcționeze în conformitate cu scopul propus?”

răspuns dat de dl vicepreședinte Timmermans în numele comisiei 
Data: 17.09.2015

”comisia dorește să facă trimitere la răspunsul său dat la întrebarea cu 
solicitare de răspuns scris e 008629/2015.”

exploatarea emigranților pe piața muncii 
Data: 24-06-2015 

”Toate statele membre sunt de acord cu necesitatea unei uniuni 
energetice care să creeze o economie cu eficiență energetică ridicată și cu 
emisii reduse de cO2. 

Dorim o piață internă de energie care să ofere prețuri competitive și 
echitabile, dar există diferențe majore între veniturile pe cap de locuitor și între 
necesitatea de fonduri de investiții în statele membre.

cum se poate realiza uniunea energetică, având în vedere existența 
diferențelor privind situația mixului energetic, a resurselor energetice, a 
eficienței energetice a clădirilor și în general a costului energiei în statele 
membre ale uniunii europene?”

răspuns oferit către comisarul arias cañete 
Data: 14.08.2015

”Opiniile comisiei europene cu privire la modul în care se poate realiza 
o uniune energetică sunt prezentate în comunicarea din 25 februarie 2015 
intitulată „O strategie-cadru pentru o uniune a energiei rezilientă, cu o 
politică privind schimbările climatice orientată spre viitor”(1). Posibilitatea de 
a alege între diferite surse de energie este o prerogativă a statelor membre 
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în temeiul articolului 194 din TFue. comisia este convinsă că obiectivele 
uniunii energetice pot fi atinse respectând în același timp această prerogativă 
a statelor membre.

Pentru a implementa uniunea energetică, este esențial să se garanteze 
că acțiunile de la nivelurile ue, regional și național sunt coerente și definite 
pe baza acelorași obiective comune. În vederea atingerii acestui scop, este 
fundamentală stabilirea unui sistem de guvernanță solid al uniunii energetice. 
acesta trebuie să asigure îndeplinirea obiectivelor în cele cinci dimensiuni ale 
uniunii energetice, inclusiv obiectivele pentru 2030 privind clima și energia, 
asigurând în același timp o flexibilitate suficientă pentru ca statele membre să 
adopte politici adaptate la circumstanțele naționale. consolidarea cooperării 
regionale între statele membre va fi, de asemenea, importantă pentru realizarea 
obiectivelor uniunii energetice.”

uniunea energetică 
Data: 11-06-2015 

”Toate statele membre sunt de acord cu necesitatea unei uniuni 
energetice care să creeze o economie cu eficiență energetică ridicată și cu 
emisii reduse de cO2. 

Dorim o piață internă de energie care să ofere prețuri competitive și 
echitabile, dar există diferențe majore între veniturile pe cap de locuitor și între 
necesitatea de fonduri de investiții în statele membre.

cum se poate realiza uniunea energetică, având în vedere existența 
diferențelor privind situația mixului energetic, a resurselor energetice, a 
eficienței energetice a clădirilor și în general a costului energiei în statele 
membre ale uniunii europene?”

răspuns oferit către comisarul arias cañete 
Data: 14.08.2015

”Opiniile comisiei europene cu privire la modul în care se poate realiza 
o uniune energetică sunt prezentate în comunicarea din 25 februarie 2015 
intitulată „O strategie-cadru pentru o uniune a energiei rezilientă, cu o 
politică privind schimbările climatice orientată spre viitor”(1). Posibilitatea de 
a alege între diferite surse de energie este o prerogativă a statelor membre 
în temeiul articolului 194 din TFue. comisia este convinsă că obiectivele 
uniunii energetice pot fi atinse respectând în același timp această prerogativă 
a statelor membre.
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Pentru a implementa uniunea energetică, este esențial să se garanteze 
că acțiunile de la nivelurile ue, regional și național sunt coerente și definite 
pe baza acelorași obiective comune. În vederea atingerii acestui scop, este 
fundamentală stabilirea unui sistem de guvernanță solid al uniunii energetice. 
acesta trebuie să asigure îndeplinirea obiectivelor în cele cinci dimensiuni ale 
uniunii energetice, inclusiv obiectivele pentru 2030 privind clima și energia, 
asigurând în același timp o flexibilitate suficientă pentru ca statele membre să 
adopte politici adaptate la circumstanțele naționale. consolidarea cooperării 
regionale între statele membre va fi, de asemenea, importantă pentru realizarea 
obiectivelor uniunii energetice.”

Precaritatea locului de muncă 
Data: 11-06-2015 

”recent, FMI a solicitat Spaniei să crească TVa-ul și să reducă costul 
concedierilor, printre alte măsuri. Sub pretextul f lexibilității în materie 
de angajări s-au realizat numeroase reforme legislative în Spania. Datele 
oficiale confirmă că ultima reformă în domeniul muncii, în loc să fie un 
instrument pentru crearea de locuri de muncă, a devenit o armă eficace 
pentru distrugerea masivă de contracte care agravează situația de urgență 
socială în care trăiesc milioane de persoane în Spania. câteva exemple: 92% 
din contractele semnate în 2014 au fost contracte pe perioadă determinată, 
iar dintre acestea 40% au avut o durată mai mică de o lună; din 2011 s-au 
distrus 1,3 milioane de locuri de muncă cu normă întreagă și 667 000 de 
contracte pe perioadă nedeterminată; nu trebuie uitat faptul că, în prezent, 
65% dintre persoanele fără loc de muncă af late în risc de sărăcie nu ies din 
starea de sărăcie după ce găsesc un loc de muncă.

este de acord comisia europeană cu recomandările FMI? consideră că 
acestea sunt măsuri utile pentru a crea locuri de muncă stabile și de calitate, 
care să reducă procentajul persoanelor aflate în stare de sărăcie? consideră că 
măsurile recomandate de FMI înseamnă un risc imediat evident de creștere a 
gradului de sărăcire a noi sectoare ale societății spaniole?”

răspuns oferit către comisarul Thyssen  
Data: 12.10.2015

”analiza efectuată de comisie asupra pieței spaniole a forței de muncă 
și provocările sociale sunt reflectate în raportul de țară 2015 pentru Spania, 
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publicat la 26 februarie anul acesta(1). Provocările majore expuse aici sunt 
accelerarea creării de locuri de muncă durabile și reducerea riscului sărăciei, 
fără a pune în pericol competitivitatea redobândită de economia Spaniei.

cele mai recente considerente de politică ale comisiei sunt reflectate în 
recomandările specifice fiecărei țări adoptate de consiliu(2), în cadrul cărora 
Spania este invitată să crească calitatea și eficacitatea asistenței pentru căutarea 
unui loc de muncă și orientare, inclusiv ca parte a combaterii șomajului în rândul 
tinerilor și pentru raționalizarea sistemelor de venit minim și a sistemelor de 
sprijin pentru familii.”

Fonduri pentru eradicarea poliomielitei 
Data: 04-06-2015 

”Organizația Mondială a Sănătății a decis lansarea unei inițiative globale 
împotriva poliomielitei, cu scopul de a eradica boala până în anul 2000.

acest scop nu a fost atins, dar, prin Inițiativa Globală de eradicare 
a Poliomielitei, au fost imunizați 2,5 miliarde de copii. S-au cheltuit peste 8 
miliarde de dolari. acum e nevoie de încă 500 de milioane de dolari.

având în vedere că, până la eradicarea bolii, nicio țară nu este în siguranță, 
cum se implică comisia europeană ca să fie atins noul obiectiv, eradicarea 
poliomielitei până în 2018?”

răspuns oferit către comisarul Mimica
Data: 14.09.2015

”ue este un susținător puternic al eradicării poliomielitei și a alocat 
importante resurse financiare Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și 
Fondului națiunilor unite pentru copii. În cadrul cooperării bilaterale, ue 
sprijină în prezent consolidarea sistemelor de sănătate din nigeria și afganistan, 
două țări în care virusul poliomielitic este endemic. Obiectivul este acela de 
a le ajuta să asigure servicii vitale de imunizare pentru întreaga populație. 
activitățile specifice privind poliomielita sunt menite să sprijine strategia 
națională a nigeriei, țară în care s-au înregistrat progrese semnificative în 
direcția eradicării acestei maladii.

comisia va continua să monitorizeze evoluția procesului de eradicare a 
poliomielitei împreună cu partenerii săi. 

Pentru informații suplimentare, comisia o invită pe distinsa membră 
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să consulte raportul de monitorizare referitor la Declarația scrisă nr. 8/2015 a 
Parlamentului european privind sprijinul ue pentru eradicarea poliomielitei, 
adoptată la 11 iunie 2015(1). acest raport de monitorizare va fi transmis de către 
comisie Parlamentului, în conformitate cu normele în vigoare privind acțiunile 
întreprinse de comisie pentru a da curs rezoluțiilor fără caracter legislativ ale 
Parlamentului.” 

Dezvoltarea transportului feroviar 
Data: 29-05-2015 

”Inițiativa comisiei privind cel de-al patrulea pachet feroviar este 
lăudabilă.

Intenția de a dezvolta transportul pe căile ferate în ue este bună, având 
în vedere avantajele sale comparative față de transportul rutier.

Problema este că în cadrul ue există diferențe foarte mari în ceea ce 
privește calitatea rețelei de căi ferate a statelor membre. românia, de exemplu, 
este pe locul șapte din cele 28 de țări membre din punctul de vedere al lungimii 
rețelei de căi ferate. Din păcate, însă, infrastructura actuală necesită un volum 
mare de investiții, lipsa acestora însemnând că o mare parte din calea ferată 
rămâne neutilizabilă. Situații asemănătoare sunt și în alte țări, în special în cele 
din europa de est.

cum vedeți o politică unitară în materie de transporturi în cadrul pieței 
interne și dezvoltarea transportului feroviar dacă la distribuirea Fondului 
european pentru investiții strategice nu se ține cont de nevoia acută de investiții 
în statele membre?”

răspuns oferit către comisarul Bulc
Data: 19.10.2015

”Spațiul feroviar unic european reprezintă un element esențial al 
politicii ue în domeniul transporturilor în vederea obținerii unei rețele de 
mobilitate integrată, durabilă și eficientă, care să reducă dependența de petrol 
și emisiile de gaze cu efect de seră generate de transporturi. acest spațiu va 
crea condiții de concurență echitabile pe piața transporturilor în toate statele 
membre și va oferi statelor membre instrumente de finanțare a infrastructurii 
și la nivel național. 

ue oferă o cofinanțare considerabilă pentru reabilitare și modernizare. cu 
toate acestea, ue nu cofinanțează întreținerea căilor ferate. Principalele surse de 
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finanțare sunt politica de coeziune a ue, care sprijină în principal proiectele de 
infrastructură în țările beneficiare ale fondurilor de coeziune și în regiunile mai 
puțin dezvoltate din uniune, și Mecanismul pentru interconectarea europei(1) 
pentru proiectele de interes comun. În plus, Fondul european pentru investiții 
strategice sprijină proiectele viabile din punct de vedere economic care au un 
profil de risc mai ridicat.”

achiziții publice 
Data: 30-04-2015 

”ce măsuri de siguranță sunt prevăzute, astfel încât să existe certitudinea 
că cel care a câștigat licitația își va plăti subcontractanții în termen de 30 de zile, 
așa cum el este plătit, conform Directivei 2014/24/ue?

unele firme întârzie procedura de achiziție intenționat, prin 
depunerea unei contestații fără un motiv bine întemeiat, generând astfel 
întârzieri și pierderi pentru autoritatea contractantă. care vor fi pârghiile 
noii directive prin care se pot evita contestațiile nefondate?

Se știe că firmele mai mari sunt adesea avantajate, preferate de 
autoritatea contractantă, în detrimentul IMM-urilor. cum vor putea IMM-urile 
să concureze pe aceeași poziție de egalitate cu companiile mari atunci când este 
vorba de obținerea unor contracte de achiziții publice?”

răspuns oferit către comisarul Bieńkowska
Data: 31.08.2015

”Directiva 2014/24/ue(1) privind achizițiile publice prevede în mod 
explicit că, la cererea subcontractantului și atunci când natura contractului 
permite acest lucru, statele membre pot prevedea posibilitatea ca autoritatea 
contractantă să transfere plățile direct subcontractantului respectiv. 
relațiile dintre contractanți și subcontractanți și plățile nu sunt incluse, în 
mod normal, în sfera de aplicare a directivei menționate. Directiva 2011/7/
ue(2) privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile 
comerciale reglementează plățile între autoritățile publice și întreprinderi 
și plățile între întreprinderi.

noua directivă privind concesiunile extinde domeniul de aplicare a căilor 
de atac în domeniul achizițiilor publice tuturor concesiunilor. cu toate acestea, 
normele de fond ale directivelor privind căile de atac, care încearcă să găsească 
un echilibru între dreptul la despăgubiri pretinse pentru încălcări ale normelor 
ue privind achizițiile publice de către autoritățile contractante și interesul 
public în ceea ce privește controlarea litigiilor abuzive, au rămas neschimbate. 



O VOce PrOeurOPeană

171

comisia evaluează în prezent regimul căilor de atac existente în materie de 
achiziții publice, inclusiv prin intermediul unei consultări publice. concluziile 
vor fi integrate într-o evaluare reFIT și într-un raport către Parlamentul 
european și consiliu privind eficacitatea Directivei 2007/66/ce(3). 

este necesar ca autoritățile contractante să desfășoare proceduri 
competitive de atribuire a contractelor în conformitate cu normele și principiile 
ue privind achizițiile publice, inclusiv obligația de a trata toți operatorii 
economici în mod egal și fără discriminare. reforma achizițiilor publice din ue 
aduce îmbunătățiri pentru sporirea accesului IMM-urilor (întreprinderi mici și 
mijlocii) la contractele de achiziții publice, inclusiv în ceea ce privește împărțirea 
contractelor în loturi, limitarea cifrei de afaceri necesare a ofertanților, noi 
norme privind consorțiile și subcontractanții, precum și reducerea cerințelor 
de documentare.”

Includerea româniei în PDM 
Data: 03-03-2015 

”Deciziile ce prezentate de domnul comisar Moscovici legate de 
includerea româniei alături de alte 15 țări în procedura de monitorizare pe 
motive de dezechilibru macroeconomic sunt, din punctul meu de vedere, de 
neînțeles.

românia este în al patrulea an de creștere economică, este țara cu încadrare 
în unul din cele mai mici deficite. Mai mult, există reforme instituționale ample 
în derulare și nici nu au existat falimente bancare. aplicarea PDM implică, 
potrivit legislației ue, depășirea unor praguri critice în ceea ce privește: balanța 
contului curent; poziția financiară externă; variația efectivă a cursului de schimb; 
variația cotei de piață a exporturilor; datoria consolidată a sectorului privat și 
public; rata șomajului; variația pasivelor sectorului financiar. Datele prezentate 
reflectă faptul că românia nu era afectată la sfârșitul anului 2014 de riscuri 
majore în ceea ce privește acumularea unor dezechilibre macroeconomice care 
să implice impunerea de către ce a PDM.

astfel, consider încadrarea româniei pe lista PDM drept o încălcare a 
legislației ue. argumentele domnului Moscovici cu privire la acest demers 
sunt foarte vagi, și anume capacitatea redusă de export pe termen mediu și 
vulnerabilitățile externe si interne ale sectorului bancar. În acest context, 
doresc să vă întreb, pe baza căror criterii a fost românia inclusă pe lista țărilor 
cărora li se aplică PDM?”
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răspuns oferit către comisarul Moscovici 
Data: 05.05.2015

”Procedura privind dezechilibrele macroeconomice, care are la bază 
articolul 121 alineatul (6) din Tratat și care este prevăzută în regulamentul (ue) 
nr. 1176/2011 din 16 noiembrie 2011, este o procedură de supraveghere periodică 
a tuturor statelor membre, menită să prevină acumularea dezechilibrelor 
macroeconomice. Indicatorii menționați de către distinsa deputată fac parte 
din tabloul de bord, care reprezintă un mecanism de alertă timpurie. cu toate 
acestea, concluziile nu sunt elaborate în urma unei citiri mecanice a acestor 
indicatori; aceștia sunt completați de o evaluare economică.

În cazul româniei, poziția investițională internațională netă negativă se 
situează cu mult peste prag. În plus, comisia a luat în considerare următoarele 
elemente: (i) investițiile străine directe rămân sub nivelurile dinaintea crizei, 
(ii) costurile unitare cu forța de muncă au crescut din nou în 2013, (iii) presiunile 
continue în ceea ce privește procesul de deleveraging al băncilor străine și 
nivelul ridicat al creditelor neperformante afectează încă expansiunea creditului 
pentru sectorul privat și (iv) discrepanțele de pe piața forței de muncă și ratele 
ridicate ale sărăciei persistă. Pe baza acestor elemente, cumulate cu expirarea, 
prevăzută a avea loc în septembrie 2015, a programului de asistență preventivă 
pentru balanța de plăți, precum și cu întârzierile în finalizarea evaluărilor 
semestriale, s-a considerat justificată efectuarea unei analize aprofundate, în 
conformitate cu procedura privind dezechilibrele macroeconomice. acești 
factori au fost evidențiați în raportul privind mecanismul de alertă, publicat la 
28 noiembrie 2014(1). 

În conformitate cu raportul privind mecanismul de alertă, raportul de 
țară publicat la 26 februarie a inclus o analiză aprofundată, prin care se evaluau 
dezechilibrele economice cu care se confruntă românia. Pe baza acestui raport, 
comisia a concluzionat că românia se confruntă cu dezechilibre care necesită 
măsuri de politică și monitorizare.” 

Munca nedeclarată 
Data: 08-01-2015 

”Munca nedeclarată are implicații bugetare grave prin venituri fiscale și 
asigurări sociale reduse. aceasta are un impact negativ asupra ocupării forței 
de muncă, asupra productivității și condițiilor de muncă, asupra dezvoltării 
competențelor și învățării pe tot parcursul vieții. Munca nedeclarată conduce 
la drepturi de pensie mai scăzute și un acces mai redus la asistență medicală. 
aceasta determină o concurență neloială între întreprinderi. Trecerea de la 
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munca informală sau nedeclarată la munca legală poate contribui, de asemenea, 
la atingerea obiectivului de ocupare a forței de muncă, ca parte a Strategiei 
europa 2020.

În calitate de raportor din umbră din partea comisiei IMcO pe dosarul 
„Decizie a Parlamentului și a consiliului privind instituirea unei platforme 
europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare 
a muncii nedeclarate” am observat că participarea nu este obligatorie pentru 
toate statele membre ci doar pentru cele interesate. astfel țările în care munca 
nedeclarată se practică la un nivel mai scăzut nu vor avea interes să participe 
și nu vor putea împărți din bunele practici cu țările în care munca nedeclarată 
reprezintă o adevărată problemă.

În acest context, doresc să vă întreb de ce nu susține comisia participarea 
obligatorie a tuturor statelor membre la această platformă?”

răspuns oferit către comisarul Thyssen 
Data: 26.03.2015

”Propunerea de decizie a comisiei privind o platformă europeană 
referitoare la munca nedeclarată, publicată în aprilie 2014, prevede participarea 
obligatorie a tuturor statelor membre.

Dorim să vă atragem atenția în special în ceea ce privește articolul 1 
alineatul (2) litera (a) și articolul 5 alineatul  din propunerea de decizie, pagina 
7 din expunerea de motive și punctul 7 din evaluarea impactului și rezumatul 
acesteia.”

Pachetul privind siguranța produselor și supravegherea pieței 
Data: 08-01-2015 

”Libera circulație a produselor de consum sigure și conforme este unul 
dintre principiile fundamentale ale uniunii europene. Piața internă a ue ar 
trebui să permită libera circulație a produselor sigure. În vederea unei aplicări 
eficace a principiului liberei circulații în domeniul siguranței produselor, este 
necesar ca evaluarea menită să stabilească dacă un produs este sigur sau nu și, 
prin urmare, dacă ar trebui sau nu să rămână pe piață să fie efectuată în același 
mod în toate statele membre. Libera circulație a produselor sigure ar trebui să 
fie promovată și produsele nesigure ar trebui să fie detectate în mod eficient 
și retrase de pe piața unică a uniunii europene. Pachetul privind siguranța 
produselor și supravegherea pieței ar putea fi o soluție la aceste probleme. este 
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cunoscut faptul că Parlamentul, comisia și un grup de state membre susțin 
etichetarea obligatorie a originii produsului pe când un alt grup de state 
membre consideră că această dispoziție nu este justificată și ar fi împovărătoare 
pentru operatorii economici.

În acest context, doresc să vă întreb cum intenționează comisia să susțină 
această dispoziție și cum va convinge statele membre să o adopte?”

răspuns oferit către comisarul Jourová 
Data: 23.02.2015

”astfel cum s-a subliniat în întrebare și în scopul îmbunătățirii siguranței 
produselor care circulă pe piața ue, printr-o mai bună coerență și prin asigurarea 
respectării normelor privind siguranța produselor și supravegherea pieței, 
propunerea comisiei de regulament privind siguranța produselor de consum 
cuprinde obligativitatea indicării originii produselor. Pozițiile statelor membre 
în ceea ce privește această dispoziție sunt divergente, fapt care a împiedicat 
consiliul să adopte o poziție oficială cu privire la propunerea comisiei.

La solicitarea grupului de lucru al consiliului, serviciile comisiei au 
comandat un studiu tehnic care să evalueze mai atent costurile și beneficiile, 
pentru consumatori, întreprinderi și autorități, aferente obligativității indicării 
pe etichetă a țării de origine. Studiul este realizat în prezent de un contractant 
extern. Se preconizează că rezultatele studiului vor contribui la soluționarea 
preocupărilor exprimate de diferite state membre și la relansarea discuțiilor 
constructive în cadrul consiliului, facilitând, în final, găsirea unei soluții cu 
privire la obligativitatea menționării pe etichetă a originii produselor.”

Măsuri abuzive luate în domeniul transporturilor de Franța, Belgia și Germania 
Data: 07-01-2015 

”După cum bine știți, începând cu data de 1 ianuarie 2015, Germania 
introduce un salariu minim legal în valoare brută de 8,50 euro pe oră, care 
se va aplica și șoferilor profesioniști străini care efectuează operațiuni de 
transport internațional de marfă și persoane către și din Germania, cabotaj 
sau tranzit pe teritoriul Germaniei. Prin impunerea acestor noi reglementări, 
statele dezvoltate din europa de Vest, precum Franța și Germania, urmăresc 
ridicarea de bariere în fața competitorilor străini, în special a celor din europa 
de est, pe care îi acuză de dumping social — termen tot mai des folosit pentru 
a justifica recentele măsuri protecționiste ale Vestului. Termenul de „dumping 
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social” este însă greșit utilizat, pentru că diferențele salariale între europa 
de Vest și cea de est nu sunt o practică anticoncurențială, ci o consecință a 
standardelor sociale și de viață diferite între est și Vest. noile reglementări 
anticoncurențiale și antieuropene din Franța și Belgia privind introducerea 
de sancțiuni drastice dacă perioada de repaus săptămânal normală a șoferilor 
profesioniști se efectuează în cabina vehiculului este, de asemenea, o măsură 
abuzivă și discriminatorie.

aș vrea să vă întreb care este poziția comisiei în această privință și cum 
își propune să rezolve aceste probleme?”

răspuns oferit către comisarul Bulc
Data: 24.02.2015

”comisia îl invită pe distinsul deputat să consulte răspunsul său(1) la 
întrebările scrise e-010081/2014, P-010809/2014 și e-010749/2014.”

Măsuri de apărare comercială 
Data: 07-01-2015 

”Obiectivul comunității europene în domeniul instrumentelor de apărare 
comercială este ca, prin măsuri antidumping, antisubvenție și compensatorii, 
să remedieze distorsiunile pieței uniunii europene (ue) generate de practicile 
neloiale ale țărilor terțe, cum sunt dumpingul și subvențiile, iar, prin măsuri 
de salvgardare, să remedieze deteriorarea serioasă a situației producătorilor 
comunitari ca rezultat al creșterii imprevizibile, masive și bruște a importurilor.

Taxele antidumping și antisubvenții sunt adesea singura modalitate 
prin care ue poate proteja industriile producătoare de daunele cauzate de 
practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor din țări terțe. este necesar 
să se garanteze că sistemul de apărare comercială al ue — în mare măsură 
neschimbat din 1995 — continuă să facă față noilor dificultăți care apar în urma 
evoluției peisajului economic. astfel, as vrea sa vă întreb: cum vă propuneți să 
îmbunătățiți normele ue în materie de apărare comercială?”

răspuns oferit către comisarul Malmström 
Data: 23.02.2015

”comisia s-a angajat să instituie instrumente de apărare comercială 
eficiente și eficace, care să ofere industriei ue protecția specifică necesară 
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împotriva practicilor comerciale neloiale, atunci când această protecție este 
justificată. activitatea comisiei în domeniul instrumentelor de apărare 
comercială a arătat că actualul cadru juridic, în special regulamentul 
antidumping de bază [regulamentul (ce) nr. 1225/2009 al consiliului] și 
regulamentul antisubvenții de bază [regulamentul (ce) nr. 597/2009 al 
consiliului], prevăd un sistem funcțional și capabil să răspundă practicilor 
de dumping și de subvenții prejudiciabile în mediul economic af lat în 
evoluție rapidă.

cu toate acestea, în scopul de a îmbunătăți și mai mult eficiența și 
eficacitatea sistemului actual, în aprilie 2013 comisia a adoptat o propunere 
legislativă de modernizare a instrumentelor sale de apărare comercială(1). 
Principalele elemente vizează îmbunătățiri în ceea ce privește transparența 
și previzibilitatea, combaterea retorsiunii, eficacitatea și asigurarea aplicării 
legii, facilitarea cooperării, optimizarea practicilor de reexaminare, precum 
și codificarea hotărârilor pronunțate de curtea de Justiție și de Organizația 
Mondială a comerțului.

această propunere este discutată în cadrul Parlamentului european și al 
consiliului. Parlamentul a votat o rezoluție legislativă în aprilie 2014, încheind 
astfel prima sa lectură. consiliul nu și-a finalizat încă poziția cu privire la 
propunere. comisia sprijină eforturile de deblocare a acestui proces în cadrul 
consiliului, astfel încât instituțiile să ajungă la un acord cu privire la această 
propunere.”

Surse de finanțare pentru întreprinderi mici și mijlocii și accesul acestora 
la achiziții publice 

Data: 07-01-2015
”accesul la finanțare este vital pentru a demara sau extinde o afacere, iar 

ue oferă finanțare firmelor mici, sub diferite forme — subvenții, împrumuturi 
și, în unele cazuri, garanții. aceste măsuri însă s-au dovedit a fi ineficiente în 
ultimii ani. avem nevoie de surse noi și inovative de finanțare pentru a putea 
revigora economia europeană. astfel, doresc să întreb ce surse noi de finanțare 
are de gând comisia să introducă pe lângă cele deja existente (i.e. subvenții și 
împrumuturi bancare)?

În altă ordine de idei, IMM-urile sunt adesea depășite de către firmele mai 
mari atunci când este vorba despre obținerea de contracte publice. avem deja 
o directivă reînnoită privind achizițiile publice care ar putea rezolva această 
problemă, însă cum vă propuneți să asigurați și să urmăriți transpunerea 
corectă a acestei directive în legislațiile naționale pentru a putea facilita accesul 
întreprinderilor mici și mijlocii la achizițiile publice?”
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răspuns oferit către comisarul Bieńkowska 
Data: 27.02.2015

”comisia este puternic angajată în sprijinirea accesului la finanțare 
pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). În perioada 2007-2014, 
comisia a permis deja finanțarea unui număr de peste 350 000 de IMM-uri 
din întreaga europă cu ajutorul instrumentelor financiare. un raport recent(1) 
arată că împrumuturile bancare rămân opțiunea preferată a IMM-urilor (62 
% din întreprinderi) care caută o soluție de finanțare externă. 15 % din IMM-
uri preferă alte surse de finanțare prin împrumut, 7 % din IMM-uri preferă 
investițiile de capital și numai 10 % preferă alte tipuri de finanțare.

În climatul economic actual, instituțiile financiare nu doresc să își 
asume riscuri și consideră adesea că IMM-urile prezintă un nivel de risc 
mai ridicat. Prin urmare, comisia a conceput programe de susținere a 
finanțării IMM-urilor, precum programul cOSMe, programul ue pentru 
ocuparea forței de muncă și inovare socială și programul InnovFin, axat pe 
garanții de împrumut și securitizare, care ar trebui să permită instituțiilor 
financiare să genereze noi împrumuturi pentru IMM-uri, dar și sub formă 
de capitaluri proprii(2). După cum s-a anunțat prin Planul de Investiții(3), 
viitorul Fond european pentru investiții strategice va sprijini finanțarea de 
risc pentru IMM-uri și întreprinderile cu capitalizare medie (mid-caps). 

recenta reformă a directivelor ue privind achizițiile publice(4) va aduce 
numeroase îmbunătățiri pentru sporirea accesului IMM-urilor la contractele 
de achiziții publice, inclusiv posibilitatea de împărțire a contractelor în loturi, 
limitarea cifrei de afaceri necesare a ofertanților, noi norme privind consorțiile 
și subcontractanții, precum și reducerea cerințelor de documentare. În plus, 
noile directive au introdus o obligație pentru statele membre de a raporta cu 
privire la nivelul de participare a IMM-urilor la achizițiile publice. Statele 
membre au obligația să transpună directiva până la 18 aprilie 2016. La fel ca 
în cazul tuturor directivelor, comisia va monitoriza îndeaproape punerea în 
aplicare a noilor norme de către statele membre.”
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6.2 Întrebări orale 

Tutela pentru persoanele cu dizabilități intelectuale 
Data: 31-10-2017

”În ue trăiesc aproximativ 80 de milioane de persoane cu dizabilități. 
Multe dintre aceste persoane, în special persoanele cu dizabilități intelectuale 
sau psihosociale, sunt parțial sau integral private de capacitatea lor juridică și, 
prin urmare, de dreptul de a trăi independent și de a lua decizii cu privire la 
viața lor. cetățenii europeni aflați în această situație nu pot alege unde și cu 
cine doresc să trăiască, nu pot vota sau candida la alegeri (inclusiv la alegerile 
europene), nu se pot căsători și nu pot semna contracte de muncă. convenția 
Onu privind drepturile persoanelor cu handicap, ratificată de ue și de aproape 
toate statele sale membre, promovează o abordare bazată pe drepturile omului 
și recunoaște că toate persoanele cu dizabilități au drepturi și ar trebui să se 
bucure de capacitatea juridică la fel ca ceilalți cetățeni. această abordare în ceea 
ce privește dizabilitățile are implicații profunde privind legislația în domeniul 
capacității juridice și impune trecerea de la a atribui cuiva competențele juridice 
pentru a lua decizii în locul persoanelor cu dizabilități (proces decizional prin 
substituție) la sprijinirea persoanelor pentru a lua propriile decizii (proces 
decizional asistat). Deși aproape toate țările ue au ratificat convenția Onu 
privind drepturile persoanelor cu handicap, legislațiile din toate statele membre 
oferă încă legitimitate negării capacității juridice pe baza dizabilității, aceasta 
fiind o abordare discriminatorie. cu toate acestea, există modele eficiente de 
procese decizionale asistate și acestea ar trebui dezvoltate în continuare pentru 
a oferi un sprijin adecvat care să capaciteze toate persoanele să ia decizii și 
să se bucure de drepturile lor pe deplin, ca orice alt cetățean european. 
eforturile ue în acest domeniu au fost evaluate de comitetul Onu pentru 
drepturile persoanelor cu handicap în 2015. cu toate acestea, potrivit raportului 
intermediar al comisiei privind Strategia europeană pentru persoanele cu 
handicap, s-au realizat foarte puține progrese în ceea ce privește capacitatea 
juridică și drepturile ue.

cum poate fi îmbunătățit rolul instituțiilor ue, în limitele competențelor 
lor în acest domeniu, pentru a încuraja mai activ statele membre să-și modifice 
legislația privind capacitatea juridică? ce măsuri pot fi luate de ue pentru a 
asigura faptul că persoanele private de capacitatea lor juridică își pot exercita 
drepturile prevăzute de legislația europeană în cea mai mare măsură posibilă, 
inclusiv dreptul de a vota la viitoarele alegeri pentru Parlamentul european?”
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neutralitatea sistemelor de rezervare a biletelor de avion (SDG) și restricțiile de 
acces la informații privind zborurile 

Data: 27-09-2017

”De la 1 septembrie 2015, un grup de companii aeriene a adăugat o taxă 
pentru costurile de distribuție (TcD) de 16 eur la biletele cumpărate prin 
sistemele de distribuție globală (SDG). TcD nu se aplică atunci când biletele 
sunt cumpărate printr-un sistem de rezervare controlat de acest grup de 
companii aeriene. În plus, alte companii aeriene și-au anunțat deja intenția de a 
urma acest exemplu și multe altele au în vedere să facă acest lucru.

comisia a primit deja patru plângeri împotriva introducerii TcD în 
paralel cu lansarea platformei companiei aeriene.

În mod similar transportatori din țările terțe au introdus măsuri care 
îngreunează capacitatea site-urilor internet de comparare a prețurilor din 
europa de a prezenta informații privind zborurile și prețuri. acest lucru 
limitează expunerea la concurență a companiilor aeriene din țările terțe. 

ambele inițiative pun în pericol capacitatea consumatorilor europeni de 
a face alegeri în cunoștință de cauză. Într-adevăr, reduc opțiunile disponibile în 
ceea ce privește compararea prețurilor, informațiile despre zboruri și rezervarea 
unor legături aeriene cu mai multe companii aeriene. În final, consumatorii vor 
plăti mai mult pentru un număr limitat de legături aeriene.

1. este comisia conștientă de faptul că atât sistemele informatizate de 
rezervare (SIr) nou-înființate, cât și cele neutre sunt reglementate de 
regulamentul (ce) nr. 80/2009(1)? 

2. este comisia de acord că această suprataxă încalcă drepturile 
pasagerilor de a compara liber și de a utiliza diferite canale de 
distribuție și intenționează comisia să ia măsuri?

3. Va lua comisia măsuri împotriva companiilor aeriene din țări terțe 
care practică astfel de activități?”

4. răspuns din partea domnului christos Stylianides, membru al 
comisiei

”Dle Președinte, în primul rând aș dori să le mulțumesc onorabililor 
deputați care au prezentat aceste întrebări. eu iau cuvântul în numele colegei 
mele, comisarul Bulc, care, din păcate, a trebuit să se întoarcă la Bruxelles.

există trei întrebări importante cu privire la distribuția biletelor în 
sectorul aerian și la tarifele care pot fi suportate de publicul călător. aceste 
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întrebări se referă la preocupările legate de accesul consumatorilor la informații 
imparțiale privind călătoriile și de posibilitatea de a compara și de a utiliza 
în mod liber diferite canale de distribuție. comisia este conștientă de faptul 
că Grupul Lufthansa a adăugat o așa-numită “taxă de distribuție” pentru 
biletele achiziționate prin intermediul sistemelor de rezervare computerizate, 
permițând în același timp agențiilor de turism să rezerveze bilete pentru mai 
multe companii aeriene care au cooperat direct pe platforma proprie a grupului 
aerian. Știm, de asemenea, că alte companii aeriene au anunțat că intenționează 
să facă același lucru.

comisia a primit patru plângeri împotriva introducerii acestor taxe 
de distribuție. reclamanții consideră platforma proprie a companiei aeriene 
ca fiind un sistem de rezervare central (crS) și susține că, în consecință, ar 
trebui să respecte regulamentul nr. 80/2009. acesta este un caz complex, iar 
investigațiile comisiei sunt încă în curs de desfășurare pe baza regulamentului.

În strategia aviatică adoptată în decembrie 2015 la inițiativa comisarului 
Bulc, comisia a considerat că normele ue care reglementează distribuirea 
biletelor de avion nu ar putea reflecta în întregime realitatea pieței și că ar trebui 
luate în considerare mai multe evoluții atunci când se analizează dacă legislația 
rămâne adecvată: în primul rând, implicarea proprietarilor de aeronave în SIr; 
în al doilea rând, creșterea accesului la internet; în al treilea rând, dezvoltarea 
unor canale de distribuție alternative; al patrulea, reglementarea SIr pe alte 
piețe geografice.

comisia efectuează o evaluare cuprinzătoare a unui regulament privind 
normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în ue. regulamentul 
include dispoziții privind transparența prețurilor. De asemenea, am lansat o 
evaluare a regulamentului de stabilire a unui cod de conduită pentru sistemele 
SIr. rezultatele acestor două evaluări sunt așteptate anul viitor. ei nu numai 
că vor evalua performanța și efectele furnizării sale, ci vor acorda o atenție 
specială schimbărilor tehnologice și provocărilor de pe piață. aceste evaluări 
vor permite comisiei să determine dacă este necesară o acțiune a ue pentru a 
garanta în continuare că consumatorii din ue au acces adecvat la serviciile de 
călătorie și la informații imparțiale de călătorie.

Vă mulțumim încă o dată pentru întrebările dvs. și aștept cu nerăbdare 
următoarele observații.”
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returnarea unor cetățeni turci de către autoritățile elene 
Data: 26-06-2017 

”La 6 iunie 2017, Federația Internațională pentru Drepturile Omului 
(FIDH) a emis o declarație în care denunța returnarea unor cetățeni turci de 
către autoritățile elene. conform informațiilor pe care FIDH le are la dispoziție, 
un grup de cetățeni turci care doreau să solicite protecție internațională în 
Grecia pentru a scăpa de persecutare în Turcia a fost predat la 2 iunie 2017 la 
evros de poliția elenă unei unități de bărbați înarmați și mascați pentru a fi 
trimiși înapoi în Turcia. 

Principalul element al statutului de azilant și refugiat este protecția 
împotriva returnării într-o țară în care persoana respectivă are motive pentru 
a se teme de persecutare. această protecție ia formă oficială în principiul 
nereturnării, definit la articolul 33 alineatul (1) din convenția din 1951 privind 
statutul refugiaților (sau convenția de la Geneva) după cum urmează: „niciun 
stat contractant nu va expulza sau returna în niciun fel un refugiat peste 
frontierele teritoriilor unde viața sau libertatea sa ar fi amenințate pe motive 
de rasă, religie, naționalitate, apartenență la un anumit grup social sau opinii 
politice.” această dimensiune apare și în Directiva 2013/32/ue din 26 iunie 2013 
privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale. 
Grecia este parte la convenția de la Geneva și este obligată să respecte directiva 
menționată anterior. 

Prin urmare, se pun o serie de întrebări:

• Intenționează comisia să contacteze autoritățile elene cu privire la 
această chestiune?

• Dacă se dovedește că este adevărat, cum intenționează comisia să 
procedeze? 

• Poate comisia să garanteze respectarea deplină a principiului 
nereturnării astfel cum este definit în convenția de la Geneva?”

recunoașterea perioadelor de studiu în școli în străinătate 
Data: 02-06-2017 

”Datorită statutului de rezident al familiilor lor și programelor de schimb 
din învățământul secundar, elevii pot beneficia de mobilitate în ue. cu toate 
acestea, dreptul la libera circulație a elevilor și familiilor lor nu este recunoscut 
în mod oficial, ceea ce îngreunează mobilitatea acestora. În realitate, perioadele 
de studiu în străinătate ale elevilor sunt recunoscute doar: 1) în cazul în care 
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acestea sunt finanțate prin programele erasmus + și 2) într-un număr redus 
de state membre, în funcție de legislațiile naționale. exemplul pozitiv oferit de 
către aceste state membre ar trebui să fie luat drept model de urmat.

această situație îngreunează mobilitatea forței de muncă a părinților 
și indică faptul că potențialul enorm al mobilității în scop educațional la o 
vârstă fragedă cu scopul de a promova cetățenia europeană și de a contribui la 
dobândirea competențelor interculturale este utilizată în mod insuficient. 

cum intenționează comisia să se asigure că statele membre garantează 
libera circulație a familiilor care își schimbă locul de reședință, împreună cu 
copiii lor de vârstă școlară, precum și pentru elevii care doresc să petreacă o 
perioadă de studiu în străinătate? 

cum intenționează comisia să utilizeze inițiativele aflate în derulare, cum 
ar fi noua agendă pentru competențe în europa și recomandarea consiliului 
privind validarea învățării non-formale și informale, în vederea îndeplinirii 
acestui obiectiv?”

Interdicția ue privind circulația animalelor sălbatice de circ 
Data: 16-05-2017 

”controalele de sănătate privind circulația animalelor de circ ar trebui 
efectuate prin intermediul regulamentului (ce) nr. 1739/2005 al comisiei din 21 
octombrie 2005 de stabilire a condițiilor de sănătate animală privind circulația 
animalelor de circ între statele membre.

În ue, convenția privind comerțul internațional cu specii pe cale de 
dispariție (cITeS) este pusă în aplicare printr-o serie de regulamente privind 
comerțul cu specii sălbatice, în special regulamentul (ce) nr. 338/97 al 
consiliului din 9 decembrie 1996, care depășesc prevederile cITeS în anumite 
aspecte.

cu toate acestea, există studii care au demonstrat că verificările și 
controalele de sănătate privind comerțul și deținerea de animale sălbatice sunt 
dificil de efectuat, deoarece circurile se află majoritatea timpului în mișcare și 
își schimbă denumirea utilizată și spectacolele prezentate.

De asemenea, utilizarea animalelor sălbatice în circuri se soldează 
deseori cu accidente ale căror victime sunt dresorii, angajații circului și 
persoane din public.

În ultimii ani, au apărut din ce în ce mai multe preocupări privind etica 
și siguranța utilizării animalelor sălbatice în circuri, iar acest lucru a dus la 
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modificarea legislației aferente în anumite state membre, 18 dintre acestea 
interzicând deja total sau parțial utilizarea acestor animale.

Își va folosi comisia noile sale puteri în temeiul Legii privind 
sănătatea animală pentru a introduce o interdicție privind circulația 
animalelor sălbatice de circ pe teritoriul uniunii, pentru a asigura o 
reducere armonizată în statele membre a expunerii la riscuri legate de 
sănătatea și siguranța publice și de comerțul ilegal cu animale sălbatice și 
va acorda asistență pentru asigurarea respectării interdicțiilor naționale 
deja în vigoare într-o majoritate a statelor membre?”

Scoaterea din Dunăre a navelor scufundate 

Data: 21-03-2017 

”Dunărea, care traversează 10 țări, este al doilea cel mai mare fluviu 
din europa. Din punctul de vedere al intereselor de pe scena europeană și al 
obiectivelor politice, este unul dintre coridoarele paneuropene.

Pe cursul Dunării din Serbia, românia, Bulgaria și Slovacia, nivelul apei 
este adeseori scăzut din cauza secetelor, navele fiind obligate să navigheze 
printre epave scufundate.

ranfluarea epavelor din Dunăre este o operațiune foarte costisitoare. 
conform experților, epavele scufundate conțin cantități importate de carburant 
și de alte substanțe care poluează în mod constant apele, în vreme ce ruginirea 
metalului din nave provoacă o poluare permanentă, care are consecințe grave. 

epavele scufundate din Dunăre și cele eșuate în Delta Dunării au 
reprezentat întotdeauna o problemă nu doar pentru autoritățile din domeniul 
mediului, ci și pentru ministerele din domeniul transporturilor.

este comisia dispusă să aloce fonduri pentru scoaterea din Dunăre a 
navelor scufundate, în condițiile în care țările pe care aceasta le traversează 
nu dispun de suficiente fonduri pentru aceste operațiuni costisitoare 
și ținând seama de faptul că intensificarea navigației pe acest f luviu și 
dezvoltarea transportului f luvial în cadrul pieței interne ar putea stimula 
dezvoltarea regională?”

Interdicția ue privind circulația animalelor sălbatice de circ 
Data: 14-02-2017 

”controalele de sănătate privind circulația animalelor de circ ar trebui 
efectuate prin intermediul regulamentului (ce) nr. 1739/2005 al comisiei din 21 
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octombrie 2005 de stabilire a condițiilor de sănătate animală privind circulația 
animalelor de circ între statele membre.

În ue, convenția privind comerțul internațional cu specii pe cale de 
dispariție (cITeS) este pusă în aplicare printr-o serie de regulamente privind 
comerțul cu specii sălbatice, în special regulamentul (ce) nr. 338/97 al consiliului 
din 9 decembrie 1996, care depășesc prevederile cITeS în anumite aspecte. 

cu toate acestea, există studii care au demonstrat că verificările și 
controalele de sănătate privind comerțul și deținerea de animale sălbatice sunt 
dificil de efectuat, deoarece circurile se află majoritatea timpului în mișcare și 
își schimbă denumirea utilizată și spectacolele prezentate.

De asemenea, utilizarea animalelor sălbatice în circuri se soldează deseori 
cu accidente ale căror victime sunt dresorii, angajații circului și persoane din 
public.

În ultimii ani, au apărut din ce în ce mai multe preocupări privind etica 
și siguranța utilizării animalelor sălbatice în circuri, iar acest lucru a dus la 
modificarea legislației aferente în anumite state membre, 18 dintre acestea 
interzicând deja total sau parțial utilizarea acestor animale.

Își va folosi comisia noile sale puteri în temeiul Legii privind sănătatea 
animală pentru a introduce o interdicție privind circulația animalelor sălbatice 
de circ pe teritoriul uniunii, pentru a asigura o reducere armonizată în statele 
membre a expunerii la riscuri legate de sănătatea și siguranța publice și de 
comerț ilegal cu animale sălbatice și va acorda asistență pentru asigurarea 
respectării interdicțiilor naționale deja în vigoare într-o majoritate a statelor 
membre?”

combaterea problemei legate de dispariția copiilor migranți în europa 
Data: 03-02-2017 

”În ianuarie 2016, europol a precizat că cel puțin 10 000 de copii migranți 
și refugiați au dispărut în europa, o situație care rămâne neschimbată până 
astăzi. cercetările efectuate de Missing children europe și cofinanțate de 
comisie au constatat că aceste dispariții de copii sunt legate de problemele de 
protecție de fond, printre care condițiile precare de primire, lipsa de informații, 
reîntregirea familiei și procedurile de desemnare a unui tutore îndelungate și 
complexe, precum și temerile de a fi deținut, trimis înapoi în țara de origine 
sau transferat în țara de sosire inițială. Dispariția de copii migranți nu este 
raportată sistematic. Potrivit europol, riscurile de introducere ilegală, de trafic 
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și exploatare aferentă sunt în creștere, dată fiind lipsa cronică de coordonare la 
nivel național și transfrontalier. 

comisia a propus deja o reformă a Sistemului european comun de azi 
(ceaS), inclusiv măsuri specifice pentru a preveni dispariția de copii în cadrul 
migrației. Totuși, având în vedere gravitatea și caracterul urgent al acestei 
probleme, adoptarea imediată de măsuri este imperativă.

1. când va prezenta comisia o strategie cuprinzătoare pentru protecția 
tuturor copiilor din cadrul migrației, astfel cum a anunțat în agenda 
europeană pentru migrație în mai anul trecut? cum va aborda 
comisia concluziile și recomandările clare prezentate cu ocazia 
celui de-al 10-lea Forum european privind drepturile copilului și a 
conferinței „Lost in Migration” din Malta? 

2. care sunt acțiunile întreprinse de comisie pentru a sprijini statele 
membre în vederea transferării mai multor copii din Grecia și Italia? 

3. În ce mod intenționează comisia să asigure că copiii vor fi o prioritate 
în cadrul actualului ceaS? care sunt măsurile pe care le va lua 
comisia pentru a asigura că copiii migranți nu dispar din sistemul de 
azil din cauza temerilor legate de returnarea migranților în situație 
nereglementară? 

4. care sunt măsurile pe care le va lua comisia pentru a îmbunătăți 
raportarea disparițiilor de copii către organismele de asigurare a 
respectării legii și linia telefonică de asistență 116 000?”

Legislația Germaniei privind salariul minim 
Data: 24-05-2016 

”Începând cu 1 ianuarie 2015, Legea germană privind salariul minim 
(cunoscută și sub denumirea de MiLoG), care stabilește un tarif minim de 8,50 
eur pe oră, a început să fie aplicabilă și tuturor angajaților care-și desfășoară 
activitatea pe teritoriul Germaniei doar temporar, precum și șoferilor de autocare 
aflați în tranzit, indiferent de locul unde angajatorii lor își au sediul permanent. 
noi considerăm că aceste dispoziții ale MiLoG determină ca întreprinderile de 
transport să se afle în imposibilitatea de a beneficia de libertățile de pe piața 
internă a ue. 

În mai 2015, comisia a declarat că aplicarea salariului minim potrivit 
MiLoG nu este justificată în ceea ce privește transporturile aflate în tranzit și 
„anumite operațiuni de transport internațional” și a lansat împotriva Germaniei 
o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. 
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Totuși, procedura amintită este în derulare de peste un an, iar societățile, 
în special IMM-urile, încă nu au primit răspunsuri detaliate privind normele 
care ar trebui să se aplice. acest lucru conduce la insecuritate juridică și la o lipsă 
de claritate în ceea ce privește continuarea activităților economice în cadrul ue. 

Ținând seama de cele de mai sus și de răspunsurile comisiei la întrebările 
cu solicitare de răspuns scris e-010081/14, e-010749/14 și P-010809/14 transmise 
de diverși deputați în Parlamentul european, dorim să adresăm comisiei 
următoarele întrebări:

1. a primit deja comisia clarificări precise și justificări satisfăcătoare 
din partea guvernului Germaniei cu privire la MiLoG și la măsura în 
care aceasta respectă legislația ue?

2. care este situația curentă a procedurii de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor în această privință?

3. Intenționează comisia să trateze această chestiune în cadrul 
următorului pachet rutier, ținând cont în special de faptul 
că insecuritatea juridică creată poate conduce la denaturări 
suplimentare ale pieței interne în cazul în care alte state membre 
introduc măsuri similare?”

Diplomația economică a ue 
Data: 02-05-2016 

”agenda Președintelui Juncker stabilește, printre cele mai importante 
zece priorități, necesitatea ca ue „[să fie] un actor mai puternic pe plan mondial”. 
Pentru atingerea acestui obiectiv, ue ar trebui să continue să își promoveze, la 
nivel mondial, competitivitatea și rolul de lider în sectoare strategice precum cel 
industrial și cel energetic. În acest context, trebuie abordate provocări importante 
în vederea menținerii competitivității economiei ue la nivel mondial. acestea 
includ, printre altele, o cerere tot mai mare de energie și materii prime critice 
care provin din resurse foarte limitate, ceea ce ridică posibile probleme în ceea 
ce privește siguranța aprovizionării și sustenabilitatea. 

În plus, există un enorm potențial neexploatat pentru economia ue 
în piețele emergente ale țărilor terțe. În acest sens, comisia a elaborat deja 
instrumente care au avut succes, cum ar fi „misiunile pentru creștere”, care au 
fost efectuate în aproximativ 30 de regiuni și țări și s-au dovedit a fi foarte utile 
pentru a facilita extinderea activităților în țările terțe în cazul întreprinderilor 
din ue, în special al IMM-urilor.

Îmbunătățirea acestor instrumente de diplomație economică la nivelul 
uniunii ar putea fi esențială pentru eforturile de abordare a provocărilor și 
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oportunităților economice la nivel mondial. analizează comisia posibilitatea 
de a elabora astfel de instrumente de tip diplomatic în sectorul economic și 
comercial și, în cazul unui răspuns afirmativ, ce măsuri intenționează să ia 
comisia pentru a realiza acest obiectiv?”

Suspiciuni întemeiate privind posibile abuzuri din partea Serviciului norvegian 
de protecție a copilului - Barnevernet 

Data: 21-01-2016 

”Măsurile luate de Serviciul norvegian de protecție a copilului, 
Barnevernet, limitează dreptul unor părinți, cetățeni ai ue, de a intra în contact 
cu propriii lor copii, iar separarea copiilor de familiile lor în regim de urgență 
creează factori de stres, care riscă să le afecteze ulterior evoluția. 

există informații referitoare la cazuri în care serviciul Barnevernet a 
luat aceste măsuri în urma unor constatări bazate pe declarațiile educatorilor 
și copiilor, fără a confirma faptul că aceste declarații au fost luate în fața unui 
psiholog, fără a dezvălui procedura în conformitate cu care au fost luate aceste 
declarații și în lipsa unui avocat sau reprezentant din partea părinților pentru a 
se asigura respectarea procedurilor de audiere a minorilor.

În situația în care în norvegia locuiesc peste 150 000 de cetățeni ai 
ue, reprezentând 3,5 % din totalul populației, persoane integrate social și 
profesional, care aduc valoare adăugată societății în care trăiesc, acțiunile 
serviciului Barnevernet riscă să pună sub presiune viața multor familii de 
cetățeni europeni:

este în măsură comisia să solicite clarificări autorităților norvegiene cu 
privire la procedurile serviciului Barnevernet? 

Ia în calcul comisia posibilitatea de a extinde domeniul de aplicare a 
înțelegerilor bilaterale cu țările terțe și asupra protejării drepturilor familiilor 
în care cel puțin unul dintre membri este cetățean european?

ce modalități are comisia să intervină atunci când constată că aceste 
proceduri pot crea traumatisme psihoemoționale minorilor sau părinților?”

Măsuri pentru a spori securitatea feroviară în europa 
Data: 21-12-2015 

”În ultima perioadă, europa s-a confruntat cu mai multe atacuri 
teroriste sau tentative de atacuri în diverse state membre. La 29 august 2015, 
miniștrii din Germania, Italia, Spania, Luxemburg, Belgia, Țările de Jos, 
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regatul unit și elveția, comisarii europeni pentru transport și afaceri interne 
și coordonatorul ue pentru lupta împotriva terorismului s-au reunit pentru 
a discuta despre posibile inițiative destinate să consolideze și să sporească 
securitatea transportului feroviar: echipe multinaționale de poliție pentru a 
asigura securitatea la bordul trenurilor, efectuarea unor controale vizuale și 
ale bagajelor, generalizarea biletelor nominale pentru călătoriile în trenurile 
internaționale, utilizarea sistematică a supravegherii video etc. Până în prezent, 
aceste consultări nu au dus la nicio măsură concretă la nivel european.

Între timp, autoritățile franceze au decis să aplice diverse măsuri pentru 
a răspunde nevoii urgente de securitate sporită la bordul trenurilor Thalys, 
demonstrând că astfel de măsuri pot fi puse în aplicare: instalarea porților 
de securitate, acordarea unor competențe sporite agenților de securitate ai 
SncF (SuGe) și efectuarea controalelor aleatorii ale identității. aceste măsuri 
reprezintă doar un punct de plecare și nu vor deveni pe deplin eficiente decât 
atunci când vor fi puse în aplicare la nivel transnațional.

Pentru moment, în ceea ce privește securitatea transportului feroviar, 
comisia are în vedere vandalismul și infracțiunile obișnuite. când va propune 
comisia un pachet cuprinzător de măsuri de securitate pentru a aborda și 
amenințările teroriste?

este evident că transportul este internațional prin natura sa, prin urmare, 
este esențial să se asigure o abordare coordonată la nivelul ue în ceea ce privește 
standardele de securitate. De asemenea, este important să se profite pe deplin 
de potențialul instrumentelor existente, precum rețeaua europeană a forțelor 
de poliție din domeniul feroviar (raILPOL), care este un sistem foarte util. 
cum poate deveni activitatea raILPOL baza unei abordări europene comune 
în domeniul securității? Se pare că grupul de experți privind securitatea 
transportului terestru (LanDSec) nu este atât de eficient pe cât ar putea fi: 
este dispusă comisia să ia măsurile corespunzătoare pentru ca acest grup de 
experți să se reunească mai periodic și să se concentreze asupra securității 
transporturilor feroviare? cum intenționează comisia să stabilească și să pună 
în aplicare standarde armonizate de securitate feroviară în ue? În acest context, 
are în vedere comisia să creeze o agenție specializată în acest domeniu?”
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7. EVENIMENTE ORGANIZATE

7.1 Evenimente organizate în Parlamentul 
European și în România

Vernisaj pentru promovarea 
artei românești contemporane - Decembrie 2014

În perioada 8-11 decembrie, 10 artiști timișoreni împreună cu un grup 
de presă din Timișoara au mers într-o vizită la Parlamentul european de la 
Bruxelles, unde au susținut vernisajul cu tema “SPecIFIcuL rOMÂneSc În 
cuLTură eurOPeană”. Fiecare dintre artiștii prezenți au expus câte două 
lucrări de pictură sau grafică, însă nu au lipsit nici țesăturile și costumele 
populare tradiționale. evenimentul a fost foarte apreciat și s-a bucurat de 
participarea membrilor Parlamentului european, excelența Sa domnul 
ambasador al republicii Moldova, ambasadorul româniei în Belgia – Ștefan 
Tinca și eurodependenți din 12 țări, reprezentanți ai reprezentanței Permanente 
a româniei la Bruxelles, europarlamentari, peronalității ale vieții politice și 
culturale românești. 

activitate de promovare a tradiției românești de “Mărțișor” în strânsă 
legătură cu promovarea drepturilor femeii - Februarie 2015

Împreună cu mai multe eurodeputate din grupul politic S&D din 
Parlamentul european am reușit să promovăm o temă prioritară la nivelul 
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uniunii europene, respectiv dezbaterea privind drepturile femeilor, și să atragem 
atenția asupra demersurilor care se impun în acest sens. Intenția noastră a fost 
de a folosi prilejul sărbătorii Mărțișorului pentru a relansa dezbaterea despre 
drepturile femeilor. Prin intermediul evenimentului „Mărțișor Modern”, am tras 
un semnal de alarmă cu privire la nevoia intensificării dezbaterilor referitoare 
la drepturile femeilor și nevoia de a veni cu mai multe propuneri legislative 
menite să repare o realitate inegală, reușind, în același timp, să promovăm în 
Parlamentul european o parte din bogata moștenire folclorică a româniei.

Sub același cer, culturi diferite 29 iunie - 2 iulie 2015
evenimentul a constat într-o conferință susținută de renumitul actor, 

scriitor și regizor Dan Puric și expoziția marelui caricaturist Ștefan Popa 
Popas, căruia i s-au alăturat Marian avramescu și Leonida năstase.a fost 
un eveniment de înaltă ținută care a arătat faptul că românia are valori 
umane de talie internațională. conferința și vernisajul s-au bucurat de un 
real succes, iar sute de persoane au stat, de la ora 10.00 până la ora 22.00, 
la rând pentru a primi un portret realizat de cei trei artiști români. au 
vizitat expoziția personalității europene, ambasadori, înalți funcționari 
publici, europarlamentari din toate statele membre, români din diaspora, 
reprezentați ai presei. Până și Martin Schulz a venit pentru a-i fi făcut 
portretul de marele caricaturist Ștefan Popa Popas.
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Eveniment la București ,,Viitorul IMM-urilor în contextul 
globalizării - Impactul TTIP asupra producătorilor şi consumatorilor din 
UE”-29 mai 2015

Prin acest eveniment s-a dorit aducerea în dezbatere în românia a două 
subiecte importante: IMM-urile și Parteneriatul Transatlantic pentru comerț 
și Investiții (TTIP) între ue și Sua. Întreprinzători, patronate și organizații 
profesionale, guvern, parlamentul național și Parlamentul european au fost puși 
față în față. La conferință au participat Peter Faross, Secretarul General al uniunii 
patronale pentru IMM-uri și artizanat din europa, Ministrul Finanțelor Publice 
eugen Teodorovici, Secretarul de Stat din Ministerul energiei, Întreprinderilor 
Mici și Mijlocii și Mediului de afaceri anca Laura Ionescu, și Secretarul de Stat 
din Ministerul economiei, comerțului și Turismului Bogdan Pandalică. Din 
Parlamentul european au fost prezenți europarlamentarii: Theresa Griffin din 
Marea Britanie, Viorica Dăncilă, Victor negrescu și emilian Pavel.

Eveniment la Bruxelles ,,Procesul de internaționalizare al IMM din 
UE” - 3 Martie 2016
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europarlamentarul Maria Grapini, în calitate de co-președinte al 
Intergrupului pentru IMM-uri din Parlamentul european, a organizat 
și a moderat dezbaterea ”Procesul de internaționalizare a IMM-urilor 
europene”. La dezbatere au participat europarlamentari, reprezentanți ai 
comisiei europene, ai Serviciului european de acțiune externă (Seae), 
ai organizațiilor de afaceri și ai reprezentanței Permanente a româniei pe 
lângă ue.S-au dezbătut principalele bariere care îngreunează acest proces, iar 
ulterior găsirea de soluții. reprezentanții comisiei europene au pus accentul 
pe nevoia de finanțare și de coerență în politici, pe deschiderea de noi piețe, 
pe importanța acordurilor comerciale și a faptului că întreprinderile trebuie 
să fie active și să meargă spre informație. Întrebările la care s-a dorit să se 
răspundă după această dezbatere au fost: 1) avem măsuri adecvate de sprijin 
pentru a aborda barierele identificate? 2) cât de bine se pliază abordarea 
noastră pe cele mai bune practici internaționale? 3) ce acțiuni sunt necesare 
pentru a îmbunătăți gradul de conștientizare și utilitatea programelor noastre 
de sprijin pentru internaționalizarea IMM-urilor?

Eveniment la Sibiu ̀ `Planul de investiţii european, sursă de finanţare 
pentru proiectele româneşti`̀  - 5 Martie 2016  

evenimentul organizat de europarlamentarul Maria Grapini în Sibiu 
a avut ca și subiect Planul de investiții Junker. Scopul acestei dezbateri a 
fost informarea cetățenilor români și mediului de afaceri despre sursele de 
finanțare pe care le au la dispoziție și despre modul în care se pot realiza 
proiecte de succes.
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Delegatie Femei de Afaceri, Bruxelles - 14 -17 Martie 2016
un grup de 12 femei antreprenor din românia, membre ale Patronatului 

național al Femeilor de afaceri din IMM-uri, au venit la Bruxelles la invitația 
europarlamentarului Maria Grapini. acestea au participat la discuții în cadrul 
ambasadei româniei în regatul Belgiei și al reprezentanței permanente a 
româniei la ue. De asemenea, au avut întâlniri cu DG GrOW din comisia 
europeană și cu asociația europeană a întreprinderilor mici și mijlocii.

Eveniment la Bruxelles ”Hoteluri Aproape Zero Energie” - 17 
martie 2016

Dezbaterea a facilitat punerea 
față în față a tuturor factorilor de decizie 
care pot schimba viitorul în turism: 
comisia europeană, Parlamentul 
european, Organizația Mondială a 
Turismului, operatori și organizații 
profesionale din domeniul hotelier. 
concluzia conferinței a fost aceea că 
turismul este o industrie importantă 
care creează locuri de muncă, creează 
plus valoare, și de aceea autoritățile 
naționale și europene nu trebuie să o 
neglijeze.
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Eveniment în Timișoara: „Politici Sociale Europene -Politici de 
Coeziune” - 26 Martie 2016

Dezbaterea pe subiectul politicilor de coeziune s-a bucurat 
de un real succes la Timișoara, unde au participat peste 150 de 
invitaţi. evenimentul a avut ca și scop informarea personalului din 
administrația locală, a cetățenilor și a mediului de afaceri despre 
politicile europene și despre posibilitățile de implicare în acțiuni civice.

Eveniment Serată culturală organizată împreună cu Casa Arthis 
Casa de Cultură Belgo-Română, Bruxelles- 27 mai 2016

La Serată au participat ansamblul folcloric al românilor stabiliți la Graz 
,,Dor călător’’ și Grupul de dans popular Zamfira format din românii care 
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locuiesc în Belgia. Prin intermediul acestui eveniment s-a dorit realizarea unui 
dialog cultural și promovarea culturii și a tradițiilor românești la Bruxelles.

Eveniment Combaterea consumului de alcool în Europa: abordare 
multi-sistemică (organizat împreună cu MEP Isabella De Monte)- 1 
iunie 2016

conferința a dezbătut oportunități de finanțare europene pentru a 
încuraja adoptarea și dezvoltarea unor inițiative care susțin reabilitarea printr-o 
abordare multi-sistemică. Metoda Hudolin explorează beneficiile eforturilor 
individuale ale subiecților, în cadrul lor familial, cu scopul menținerii abstinenței 
pe termen lung. La eveniment au participat experți și voluntari din domeniu, 
dar și o familie ai cărei membri au fost tratați cu succes (asociația acar din 
Iași (asociația cluburilor alcoolicilor români în recuperare, rețeaua europeană 
pentru ajutor reciproc pe Problemele Legate de alcool (eMna) coordonator al 
regiunilor Italiene și al Provinciilor autonome cu privire la probleme legate de 
alcool, Școala europeană de alcoologie).
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Eveniment Cină Dezbatere despre Politicile de inovare în UE și 
Coreea de Sud ( co-host) - 21 iunie 2016 
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europarlamentarul Maria Grapini, în calitate de membru al grupului de 
prietenie ue-republica Democratică coreea și  al Delegației pentru relații cu 
peninsula coreeană, a co-gazduit o cina-dezbatere despre colaborarea dintre 
ue și coreea de Sud pe tema inovării și cercetării. La eveniment au participat 
de la centrele de cercetare din coreea de Sud și de la companiile coreene de top. 

Eveniment la Timișoara ,,Fondul European pentru Investiții 
Strategice (FEIS) și fondurile structurale, mijloace de dezvoltare regională 
a IMM-urilor” - 9 iulie 2016

La dezbaterea de la Timișoara cu tema ‘Fondul european pentru Investiții 
Strategice (FeIS) și fondurile structurale, mijloace de dezvoltare regională 
a IMM-urilor, au participat aproape 200 de invitați, din medii de activitate 
diferite, interesați de accesarea banilor europeni. În cadrul acestei conferințe 
s-au analizat problemele în accesarea fondului și elaborarea de proiecte, dar și 
necesitatea de a revizui criteriile FeIS. La eveniment a participat Peter Faross, 
Secretarul General al ueaPMe.
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Eveniment la Timișoara ,,Oportunități de dezvoltare regională prin 
transport și turism” - 21 octombrie 2016

europarlamentarul Maria Grapini a invitat la Timișoara colegi 
europarlamentari consacrați, reprezentanți ai mediului de afaceri, îndeosebi din 
domeniile vizate, Transport și Turism, reprezentanți ai camerelor de comerț 
din euroregiune, românia, Serbia, ungaria, lideri ai administrațiilor locale, 
regionale, euroregionale, numeroși specialiști. La eveniment au participat și 
comisia europeană, prin Direcția Generală pentru Dezvoltare regională. Printre 



O VOce PrOeurOPeană

199

personalitățile prezente menționăm: 
europarlamentarul Michael cramer, 
președintele comisiei pentru 
Transport și Turism din Parlamentul 
european, europarlamentarul Giorgi 
Pirinski, membru în comisia Tran, 
reprezentanți ai primăriilor din 
județ, dar și din țările vecine, consuli 
și reprezentanți diplomatici. 

europarlamentarul Maria 
Grapini a organizat și o vizită la 
Muzeul revoluției din Timișoara și 
la cramele recaș care au impresionat 
oaspeții străini. De asemenea, a fost 
organizat și un tur al Timișoarei 
pe bicicletă la care au participat 
Președintele comisiei pentru 
Transport și Turism din Parlamentul 
european, Michael cramer, și mulți 
timișoreni pasionați de pedalat. 

Eveniment din cadrul celui de-al 8-lea Summit European pentru 
Inovare - ,,Educație astăzi, inovare mâine” (co-host) - 15 noiembrie 2016

La evenimentul privind educația din domeniile exacte s-au dezbătut 
provocările pe care le întâmpină elevii, profesorii, dar și piața muncii din 
acest sector. elevi câștigători ai concursului european de dezbateri pentru 
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tineret au mărturisit așteptările lor de la sistemele de învățământ europene. 
europarlamentarul Maria Grapini a co-găzduit evenimentul împreună cu 
europarlamentarul emilian Pavel.

Conferință la nivel înalt ,,Industria Hotelieră și Produsele 
Tradiționale Meșteșugărești-Mijloace de Dezvoltare a Turismului” și 
expoziție de produse meșteșugărești și de artizanat 5-8 Decembrie 2016

Scopul acestui eveniment a fost acela de a sprijini, promova și reprezenta 
interesele întregii comunități de afaceri românești într-un mod unitar și 
coerent, dar și de a crește vizibilitatea produselor artizanale și ale IMM-urilor 
românești din domeniul hotelier. Deschiderea expoziției a fost precedată de o 
conferință la nivel înalt care a avut rolul de a informa antreprenorii români cu 
privire la ajutorul de care pot beneficia la nivel european, în vederea dezvoltării 
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activităților acestora. Spațiul expozițional a fost organizat pe mai multe zone de 
interes, cuprinzând elemente care țin de tradițiile specifice mai multor regiuni 
ale țării. expozanții au prezentat obiecte din ceramică, icoane și sculpturi, 
precum și alte produse definite de ingeniozitate și autenticitate. reprezentanții 
hotelieri au avut un stand dedicat promovării turismului românesc prin diverse 
materiale promoționale și pachete turistice. 

La eveniment au participat comisarul european pentru polică regională 
corina crețu, Justyna Morek, Membru al cabinetului doamnei Membru al 
cabinetului comisarului pentru Piata Interna, Industrie, antreprenoriat si IMM 
- elzbieta Bienkowska, christian de Barrin - ceO Hotrec și alți europarlamentari 
români și străini.

Eveniment la Timișoara – Întâlnire cu Dan Puric în cadrul Conferinței 
,,Românul și problemele lui” – 17 Decembrie 2016

europarlamentarul Maria Grapini a 
organizat la Timișoara conferința ,,românul și 
problemele lui” care l-a avut ca și invitat special 
pe Dan Puric. Prin intermediul acestei întâlniri, 
Maria Grapini le-a oferit celor 400 de oameni 
prezenți o hrană sufletească extraordinară, o 
lecție de reflecție, de românism autentic și emoție 
vizibilă, toate prilejuite de aducerea în mijlocul lor 
a lui Dan Puric!



MARIA GRAPINI

202

Dan Puric i-a reînvățat pe invitați, preț de câteva ore, să asculte și să 
vibreze, să ia seama la contemporaneitatea crudă, neuitând de istoria pilduitoare, 
să-și proiecteze și protejeze viitorul, fermi și drepți ca Horia, avram Iancu sau 
Petre Țuțea. a fost, poate, cea mai frumoasă declarație de dragoste a lui Dan 
Puric pentru românia, a Mariei Grapini pentru Timișoara! 

cei doi, pe care îi leagă o lungă și 
sinceră prietenie, au avut șansa unei zile 
pline și emoționante, cu ore bune petrecute 
alături de Mitropolitul Banatului, cu discuții 
lungi și grele despre dramele neamului, 
dar și despre lumina interioară a fiecăruia 
dintre noi, despre speranță și șansă, despre 
umbra dreaptă.  Dan Puric a venit pentru 
a doua oară în orașul simbol al revoluției 
române, la invitația europarlamentarului, 
cu același drag, cu același har, cu același 
șarm, cu același impact asupra audienței.  

Lumea sosită din întreaga zonă 
de vest a asistat la un curs de românism 
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impresionant, ținut cu o detașare incredibilă, cum doar sinceritatea ți-o poate 
oferi. cu candela aprinsă pe pupitru, în memoria morților revoluției, Dan Puric 
a vorbit despre istorie, trădări, a cerut, imperativ, să fim români, a invocat 
relicvele sufletești ce se transformă, fericit sau nefericit, în „feluri de-a fi”, a 
lăudat limba română pentru că „s-a scuturat de tot ce nu-i trebuie, deci va scăpa 
și de americanisme”, a preaslăvit creștinismul și faptul că „a fost firesc pentru 
români, ca o respirație”, ne-a reamintit tuturor că mila este „datul cel mai mare 
pe care ni l-a dat Hristos”. În aplauzele celor prezenți, Maria Grapini i-a conferit 
maestrului Dan Puric Premiul de excelență Titu Maiorescu.

Eveniment la Bruxelles, ”În Memoriam Traian Vuia. 111 ani”, 7 
martie 2017

În data de 07 martie 2017, în cadrul Parlamentului european, a avut loc 
conferința ”In Memoriam Traian Vuia. 111 ani”, organizată de europarlamentarul 
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Maria Grapini, în scopul marcării celor 111 ani scurși de la primul zbor cu un avion 
mai greu decât aerul, efectuat de marele inventator român, pionier al aviației 
mondiale, Traian Vuia. La eveniment au participat reprezentanții Muzeului 
Banatului din Timișoara, cei care administrează Muzeul Traian Vuia, istorici, 
specialiști în aviație, europarlamentari români și străini, mass-media internă 
și internațională. Invitatul de onoare al Mariei Grapini va fi Dumitru Prunariu, 
primul și singurul cosmonaut român care a zburat vreodată în spațiul cosmic. 
evenimentul se va bucura de prezența ambasadei româniei – reprezentanța 
Permanentă și de cea a reprezentanței naTO la Bruxelles. 

Eveniment la Bruxelles, ”Femeia și cariera”, 8 martie 2017

Eveniment la Bruxelles, ”Strategia Europeană pentru Dezvoltarea 
Comerțului cu Țările Terțe”, 25 aprilie 2017

copreședinte al Intergrupului pentru IMM-uri din Pe, fost ministru 
și om de afaceri, europarlamentarul Maria Grapini a propus audienței 
discutarea actualei Strategii a comisiei, cu privire la acordurile comerciale, 
actuale și viitoare, măsuri de apărare comercială precum și propuneri pentru 
internaționalizarea IMM-urilor europene, respectiv asigurarea competitivității 
acestora la nivel global.
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La dezbatere au participat experți ai comisiei europene din partea 
Directoratelor Generale pentru Piața Internă, Industrie, antreprenoriat si 
IMM-uri (DG GrOW), respectiv de la  Directoratul General pentru comerț 
(DG TraDe), eurodeputați din austria și Slovacia, membri ai comisiei pentru 
comerț Internațional din Parlamentul european  și ai Intergrupului pentru 
IMM-uri și asociații profesionale din țară – asociația națională a  exportatorilor 
și Importatorilor din românia (aneIr) și FePaIuS – Federaţia Patronală a 
Textilelor, confecţiilor şi Pielăriei. 

Eveniment la București, ”Industria Românească vs. Industria 
Europeană”, 30 mai 2017
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„Industria românească versus industria europeană”, o conferință 
internațională organizată și moderată, de europarlamentarul Maria Grapini. 
În cadrul conferinței s-au aflat invitați importanți printre care îi amintim pe 
Ministrul pentru Mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, alexandru 
Petrescu, directorul general din Ministerul Fondurilor europene, Mihaela 
Toader, economistul șef al Bnr , Valentin Lazea, consilierul politic din partea 
comisiei europene, Marco Manfroni, Direcţia pentru Piaţa Internă, Industrie, 
antreprenoriat şi IMM-uri, directorul pentru politica întreprinderilor şi 
relaţiile externe ueaPMe al ue, Luc Hendricks, directorul general euraTeX, 
Francesco Marchi, preşedintele FePaIuS, Mihai Păsculescu.

Acțiunea europarlamentarului Maria Grapini de sprijinire a 
renovării casei scriitorului Marin Preda, 12 iunie 2017

Comemorarea a 128 de ani de la moartea poetului Mihai Eminescu, 
15 iunie 2017, Timișoara
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Eveniment la Timișoara, „Ziua Internațională a Iei„, 24 iunie 2017
În data de  24 iunie 2017, odată cu Sărbătoarea Sânzienelor, 

europarlamentarul Maria Grapini, preşedinte fondator al aFar şi al asociaţiei 
Seniorilor, a organizat pentru timișoreni un eveniment cultural de Ziua 
Internațională a Iei. evenimentul vine să întărească demersurile pro tradiţii 
româneşti ale umanistei Maria Grapini, care a iniţiat o lege privind instituirea 
Zilei naționale a costumului Popular din românia, care se sărbătorește în a 
doua duminică a lunii mai.

Eveniment la Timișoara, Ediţia a doua a ”Paradei Pălăriilor”, 8 
septembrie 2017

În data de 8 septembrie europarlamentarul Maria Grapini alături de 
asociaţia Femeilor de afaceri din românia a organizat pe platoul din fața Operei 
din Timişoara, un eveniment pe măsură: ediţia a doua a ”Paradei Pălăriilor”. 

”Parada Pălăriilor” a fost gândită pentru a readuce la viaţă nu doar 
un accesoriu al vremurilor frumoase de odinioară, ci un spirit! arta de a 
purta pălărie, fie că vorbim de “reginele” ei, femeile, fie că în cauză sunt 
bărbaţii. Timișoara, viitoarea capitală culturală europeană a avut prilejul 
să fie gazda unui eveniment inedit, punerea în valoare a oamenilor frumoşi 
şi a ideilor generoase.
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Eveniment la Timișoara, „Rolul femeilor în integrarea tinerilor pe 
piața muncii”, 10 septembrie 2017

reprezentante ale asociațiilor Femeilor de afaceri din Timișoara, 
cluj, București, Brașov, constanța și Vâlcea au strâns rândurile, la Timișoara, 
la invitația liderului caFa – coaliția asociațiilor Femeilor de afaceri, 
europarlamentarul Maria Grapini, pentru a discuta despre „rolul femeilor în 
integrarea tinerilor pe piața muncii”, unde a prezentat o situație a femeilor din 
europa cu perspective, părți bune și mai puțin pozitive.
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Eveniment la Orțișoara, ”Ediția a VI-a a Festivalului Doinelor”, 11 
septembrie 2017

Oaspetele special al evenimentului a fost europarlamentarul PPu-sl, 
Maria Grapini, personalitate dedicată promovării românismului, inițiatoarea 
Legii costumului popular românesc, iubitoare de tradiții. Îmbrăcată în ie, în 
aplauzele celor prezenți, europarlamentarul Maria Grapini a vorbit despre 
doină și frumos. ediția a VI-a a Festivalului Doinelor, de la Orțișoara, a intrat în 
tradiția locului și a județului, pentru că există păstrători ambițioși și dedicați ai 
celor mai sfinte lucruri pe care le are poporul român. români din Timișoara și 
Serbia, celebrele Bunicuțe de la uzdin, ansamblul casei armatei din Timișoara, 
fanfară, soliști ai cântului popular, doinitori din frunză, cu toții s-au întâlnit, 
sub cupola a două asociații sufletiste, asociația culturală constantin Brâncuși 
și casa Doinelor.

Eveniment la Bruxelles, S&D ” Diferentele de calitate ale produselor” 
- 27 septembrie 2017

Miercuri, 27 septembrie 2017, europarlamentarul Maria Grapini, împreună 
cu trei colegi, nicola Danti, Olga Sehnalova și Biljana Borzan, a organizat, într-o 
companie importantă, conferința ”calitatea Diferită a Produselor pe Piața 
unică”, eveniment în deschiderea căruia a luat cuvântul comisarul european 
pentru Justiție, consumatori și egalitate de Gen, Věra Jourová. De altfel, 
comisarul european a confirmat importanța evenimentului, încă de la început. 
europarlamentarul Maria Grapini a pledat, din nou, cauza româniei.
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La dezbaterea din Pe, Slovacia a fost reprezentată la nivel înalt, de către 
ministrul agriculturii si Dezvoltării rurale, precum și de autoritatea pentru 
Protecția consumatorului, respectiv autoritatea de Siguranță a alimentelor. La 
eveniment au mai fost prezenți eurodeputați, reprezentanți ai asociației pentru 
alimente din croația, ai asociației consumatorilor din Slovenia, profesori 
universitari, reprezentanți ai comisiei europene DG Justice și ai asociațiilor 
de producători. Din partea româniei, a participat Sorin Mierlea, Președinte 
Infocons. au fost prezenți din partea reprezentanței permanente a româniei 
la Bruxelles, domnul ambasador cosmin Boiangiu- reprezentant Permanent 
adjunct și cosmina Miu, Ministru consilier, care au venit împreună cu 
specialiști în domeniul protecției consumatorilor, din cadrul reprezentanței.

10 noembrie 2017 - inaugurarea noului sediu de europarlamentar la 
Pitești, Județul argeș

11 noiembrie 2017 - conferința ”Meseria, brățară de aur!”

Sâmbătă, 11 noiembrie, la Timișoara, Maria Grapini a moderat prima sa 
dezbatere, sub genericul „Meseria – brățară de aur”, dintr-o serie de multe altele, 
care vor fi organizate de către umanistă în toată țara. cunoscând îndeaproape 
problemele cu care se confruntă piața românească, fiind un fost întreprinzător 
de top, într-un domeniu cu o criză majoră de specialiști – cel al industriei 
textile – ca fost ministru, dar și ca europarlamentar umanist, Maria Grapini a 
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pus, la aceeași masă, reprezentanți ai aJOFM și ITM Timiș, patroni ai firmelor 
din diverse domenii de activitate, școli de meserii, elevi ai acestora, profesori, 
psihologi, seniori și șomeri. Scopul a fost evident: preocuparea pentru oameni, 
găsirea de soluții pentru mediul neprietenos, chiar ostil, în care românii 
încearcă să supraviețuiască. Sala de conferințe a fost plină, interesul major! 
au lipsit doar reprezentanții Inspectoratului Școlar Timiș…pe care Grapini n-a 
ezitat să-i taxeze pentru dezinteres.

17 noiembrie 2017 - inaugurarea noului sediu de europarlamentar din 
cluj-napoca
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7.2 EVENIMENTE IN CADRUL INTERGRUP-ULUI 
pentru IMM-uri din PARLAMENTUL EUROPEAN

Finanțarea economiei reale: asigurarea împrumuturilor pentru IMM-uri 
- 15 Septembrie 2015

Strategia pentru piața internă: revizuire și perspective pentru IMM-uri - 
23 Septembrie 2015

Diplomația economică europeană: posibile beneficii pentru IMM-uri - 13 
Octombrie 2015

economia bunurilor comune și IMM-urile - 20 Octombrie 2015

Digitalizarea industriei cu asigurarea că IMM-urile o fructifică - 17 
noiembrie 2015

Viitorul politicii pentru IMM-uri - 26 Ianuarie 2016

efectele regulamentelor europene pentru bănci mici și medii - 23 
Februarie 2016

Imbunătățirea pieței unice: mai multe oportunități pentru IMM-uri - 2 
Martie 2016

accesul la finanțare al IMM-urilor: oportunități și provocări - 15 Martie 
2016
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IMM-urile și pachetul 
privind economia circulară: 
oportunități și provocări - 20 
aprilie 2016

eFSI și IMM-urile - 15 Iunie 
2016

12. noul cadru pentru 
contractele online și garanțiile 
pentru consumatori - 27 septembrie 
2016

13. Geoblocarea: risc sau 
oportunitate? - 11 octombrie 2016

14. cum și de ce să se implice IMM-urile în programele de ucenicie - 6 
decembrie 2016

15. Geoblocarea - 24 ianuarie 2017

16. cccTB: Bine pentru IMM-uri? - 22 martie 2017

accesibilitatea web pentru IMM-uri: Provocări și oportunități 25 aprilie 
2017

cum să se construiască economia de date în europa? 20 iunie 2017

energie curată pentru IMM-uri - 21 iunie 2017

eLITe: Sprijinirea dezvoltării ecosistemelor piețelor de capital ale IMM-
urilor - 28 iunie 2017

Testele de proporționalitate și alte aspecte ale pachetului de servicii 
privind profesiile liberale - 5 septembrie 2017

Stimularea IMM-urilor prin scutirea de certificatul Suplimentar de 
Protecție (SPc) - 27 Septembrie 2017

Miercuri, 27 Septembrie 2017, în calitate de Vice-Președinte al Intergrup-
ului pentru IMM-uri, europarlamentarul Maria Grapini a fost gazdă a micului 
dejun de lucru ” Stimularea IMM-urilor prin scutirea de certificatul Suplimentar 
de Protecție (SPc)”. 

evenimentul a fost organizat de Intergrup-ul pentru IMM-uri împreună 
cu asociația Medicines for europe, cu participarea Directorului General 
DG GrOW al comisiei europene, Lowri eVanS și a Directorului General al 
asociației Medicines for europe, adrian Van Den HOVen.
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Micul dejun de lucru a dezbătut problematica certificatului suplimentar 
de protecție pentru medicamente și produse de uz fitosanitar în contextul 
stimulării IMM-urilor prin scutirea de SPc. acest subiect este crucial pentru 
stimularea creșterii întreprinderilor europene mici și mijlocii iar exonerarea 
de fabricație a SPc ar fi un instrument important pentru a remedia efectele 
secundare nedorite. În acest fel se va permite industriei medicamentelor să 
înceapă producția în ue în perioada de protecție suplimentară acordată de 
SPc produselor originare, pentru a se exporta pe piețele neprotejate. Prin 
intermediul exonerării legislația europeană va stimula în ue ocuparea forței 
de muncă, investițiile în cercetare, creșterea economică, competitivitatea 
europeană la nivel mondial și va sprijini IMM-urile, fără a schimba echilibrul 
european actual.

Serviciile e-card - 17 octombrie 2017
Pe 17 Octombrie 2017, europarlamentarul Maria Grapini a fost gazdă, în 

calitate de Vice-Președinte al Intergrupului pentru IMM-uri, a micului dejun 
de lucru ”Serviciile e-card: o unealtă digitală pentru providerii de servicii ai 
IMM-urilor”.

Propunerea privind e-cardul a provocat o mare confuzie între factorii 
de decizie și părțile interesate, ceea ce i-a determinat pe raportori să încerce să 
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ofere mai multă claritate cu privire la ceea ce ar trebui să fie cartela electronică 
și ce face și nu face.

În esență, cartea electronică ar trebui să devină un instrument valoros 
pentru IMM-uri, astfel încât acestea să poată respecta mai ușor cerințele legale 
din străinătate. 

Într-un sondaj eurOcHaMBreS, întreprinderile din diferite sectoare 
au indicat proceduri administrative complexe ca cel mai important obstacol 
în calea comerțului transfrontalier în cadrul ue. e-cardul ar ajuta furnizorii 
de servicii să-și îndeplinească obligațiile existente într-un mod mai rațional. 
Întreprinderile ar dori ca aceasta să abordeze o gamă mai largă de obligații, 
dar este clar că aceasta se va limita la domeniul de aplicare al directivei privind 
serviciile. chiar și aici, necesitatea unei cărți electronice arată că statele 
membre nu se conformează integral directivei privind serviciile. Prin urmare, 
este extrem de important ca e-cardul să fie implementat corect și că autoritățile 
transfrontaliere colaborează.

comisia europeană a subliniat că propunerile lor vizează în mod specific 
IMM-urile ca viitori utilizatori ai cărții electronice și că se referă atât la 
înființarea secundară, cât și la prestarea temporară de servicii transfrontaliere.

22 noiembrie 2017 - ”cum să se creeze o Poartă unică Digitală pentru a 
ajuta business-urile și cetățenii să culeagă beneficiile Pieței unice?”
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Pe 22 noiembrie 2017, europarlamentarul Maria Grapini a fost gazdă, în 
calitate de Vice-Președinte al Intergrupului pentru IMM-uri, a micului dejun de 
lucru ”cum să se creeze o Poartă unică Digitală pentru a ajuta business-urile și 
cetățenii să culeagă beneficiile Pieței unice?”
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8. PARTICIPAREA LA EVENIMENTE ÎN ROMÂNIA

12 Octombrie 2014 -  Participare la Festivalul papricasului in stațiunea 
balneo-climaterica Buzias, eveniment care promovează bucătăria din Banat. 

17 Octombrie 2014 – Participare la Dezbaterea “Dezvoltarea sectorului 
cresterii porcinelor” la care s-au abordat si teme legate de activitatea IMM-urilor 
si turism -  universitatea de Științe agricole si Medicină Veterinară a Banatului.

18 Octombrie 2014: Vizită la cea mai mare asociație a producătorilor de 
fructe Sin Frutta din Sânicolau Mare, unde am discutat problemele grave din 
cercetarea pomicolă.

11 noiembrie 2014 -  Participare la o sesiune de informare privind 
măsurile luate de Guvernul româniei în vederea sprijinirii dezvoltării mediului 
de afaceri din românia, eveniment organizat de către universitatea “TIBIScuS” 
din Timişoara şi Departamentul pentru IMM, Mediul de afaceri şi Turism.

12 noiembrie 2014 – Participare la o campanie de conştientizare a 
procesului de internaţionalizare a IMM-urilor, organizată de DHL express 
românia în parteneriat cu asociația națională pentru Turism.

28 noiembrie 2014 – Participare la evenimentul “noua legislatura a 
Parlamentului european 2014 – 2019: provocari si oportunitati pentru romania” 
organizat de Biroul de Informare al Parlamentului european in romania.  

24 Ianuarie 2015 - Impreună cu Organizația de Tineret a Partidului 
conservator - conferința pe tema unirii. La finalul conferinței a avut loc un 
concurs pe tema “cele mai inedite informații din istoria româniei legate de 
actul unirii”, Timișoara.

06 Martie 2015 - Participare la dezbaterea “Prin educație către 
performanță”, Bucureşti

13 Martie 2015 – Participare ca speaker la conferința din cadrul proiectului 
“rețeaua națională a Mentorilor”
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24 aprilie 2015 - eveniment Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale, 
Bucureşti

8-9 mai 2015 conferința Internațională privind concurența în domeniul 
transporturilor, București

19 octombrie 2015 Intâlnire de lucru cu coaliția națională pentru 
Modernizarea româniei

13 noiembrie 2015 - conferința - ,,Importanța și conștientizarea de a avea 
probleme alcool-corelate”, Iași

14 noiembrie 2015 conferința națională “Optimizarea, Performanță și 
calitatea în Sănătate”, Poiana Brașov

15 Ianuarie 2016 – Ziua culturii naționale – Premierea copiilor de la 
asociația Fusion of the arts, Lugoj
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5 Februarie 2016 - Forumul Dezvoltării Durabile a Județelor Moldovei, Iași
Participare la Forumul Dezvoltării Durabile a Județelor Moldovei 

26 Februarie 2016 - conferința de management modern în Turism, ediția 
I, București
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13 Mai 2016 - conferința Suprataxare, Subfinanțare, Importuri, Poiana Brașov

27 Mai 2016 - conferința organizată de uniunea națională a 
Transportatorilor din românia, București

14 Iunie 2016 – evenimentul ,,Berea face româniei, românii fac cinste 
europei”

28 Octombrie 2016 - conferința ,,Fabricat în românia”, București
18 noiembrie 2016 - conferința ,,Management în Turism” ediția a 2-a, 

București
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22 martie 2017 la Bruxelles - conferința ”Viitorul Politicilor europene de 
coeziune”

7 aprilie 2017 la Timișoara - evenimentul ”Viața și activitatea lui Traian 
Vuia -145 de ani de la naștere Viața și activitatea lui Traian Vuia -145 de ani de 
la naștere”

Vineri, 7 aprilie, a avut loc la academia română Filiala Timișoara al 
doilea mare eveniment din acest an dedicat inventatorului de geniu, Traian 
Vuia, după ce, în martie, Maria Grapini a marcat, la Parlamentul european, 
printr-o conferință și o expoziție, 111 ani de la primul zbor al lui Vuia cu un 
avion mai greu decât aerul.

Simpozionul de la Timișoara a fost moderat de către prof. dr. Ioan 
Păun Otiman, președintele academiei române Timișoara, și s-a numit Viața 
și activitatea lui Traian Vuia -145 de ani de la naștere. Dumitru Prunariu, 
membru al academiei române, a fost prezent la amândouă evenimente, alături 
de europarlamentarul Grapini. amintim că la simpozion au fost prezente 
personalități ale vieții economice, sociale, militare și cultural inclusiv din 
străinătate, printre care prof. univ. dr. Horia Gligor, prof. dr. Dumitru Tomoni, 
generalul Iosif rus, Sebastiano Stoppa, directorul emiliana Vest rom sau prof. 
univ. dr. Doru Petanec.
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4 mai 2017 la Timișoara - congresul de Medicină Dentară 

Joi, 4 mai, în prezenţa rectorului uMF, a reprezentantului Ministerului 
Sănătăţii respectiv a reprezentantului consiliului Judeţean Timiş, a avut loc 
deschiderea oficială a congresului de Medicină Dentară. Invitat de onoare al 
congresului a fost europarlamentarul Maria Grapini.

În cuvântul adresat invitaţilor, Maria Grapini a insistat pe câteva 
aspecte cheie din domeniul pe care, tangenţial sau direct, îl ştim cu toţii. 
europarlamentarul a precizat din start că stomatologia este ramura medicinei 
care, de departe, stârneşte un interes major în rândul tinerilor, statisticile fiind 
edificatoare: în românia, la nivelul anului 2011, spre exemplu, la suta de mii de 
locuitori, erau 36 de absolvenţi de stomatologie, comparativ cu Sua – 6,5 sau 
Marea Britanie – 9,3 absolvenţi. Grapini a insistat pe nevoia de conştientizare 
a importanţei pe care stomatologia o are, până la urmă, în viaţa noastră, dar şi 
pe prevenţie.

5 mai 2017 la Timișoara - eveniment al Forumului economic Mexican din 
românia

europarlamentarul Maria Grapini a participat joi, 5 mai 2017, la 
evenimentul extraordinar, dedicat Mexicului, în fapt primul Forum economic 
Mexican din românia în cadrul căruia a ținut o cuvântare în debutul programului. 
Timişoara a scris astfel, o nouă premieră în colaborarea internaţională cu 
diverse ţări care pot contribui, economic, la relaţii bilaterale deopotrivă 
avantajoase. evenimentul s-a bucurat de o prezenţă la cel mai înalt nivel:  e.S.  
ambasadorul Mexicului în românia, arturo Trejo, consilierul economic Oscar 
Javier camacho Ortega, reprezentantul ProMéxico Trade commissioner din 
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Milano, prefectul judeţului, preşedintele consiliului Judeţean Timiş, primarul 
Timişoarei, rectorul uVT, conducerea ccIaT, reprezentanţi ai companiilor de 
top din oraş şi judeţ.

3 iunie 2017 la Soultsmatt-Franţa - ceremonia oficială și slujba de 
pomenire din Soultsmatt unde sunt înmormântaţi 678 eroi români morți în 
alsacia, după ce au fost luați prizonieri.

9 iunie 2017 la Timișoara - “uniunea europeană, de la 28 la 27 de state 
membre: provocări și oportunități”, organizat de Biroul de Informare al 
Parlamentului european în românia

Biroul de Informare al Parlamentului european a organizat, vineri, 9 
iunie, la Timișoara, un maraton de evenimente referitoare, pe de o parte, la 
drumul uniunii europene post Brexit, respectiv la oportunitățile Timișoarei 
ca viitoare capitală culturală europeană . Ziua a fost împărțită în două, prima 
parte desfășurându-se la universitatea de Vest, iar a doua, într-un spațiu 
neconvențional și-anume Sala 2 a Teatrului național Timișoara.

Participarea a fost una de excepție și a fost dată nu doar de pozițiile 
profesionale ale invitaților, cât prin prestația de înaltă clasă. europarlamentarii 
Maria Grapini, Victor negrescu și Iuliu Winkler i-au captat, categoric, pe 
invitații primei părți a evenimentului, când, de dimineață, într-un amfiteatru 
plin, au purtat ore de discuții, au răspuns la întrebări și au comentat ultimele știri 
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sosite din Marea Britanie. Întâlnirea a fost moderată de lect. dr. corina Turșie, 
prodecan al Facultății de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Știinţe ale comunicării din 
cadrul universității de Vest Timișoara.

16 iunie 2017 la Drobeta Turnu Severin - Festivalul Transfrontalier de 
Poezie ”Mihai eminescu”

europarlamentatul Maria Grapini a primit, vineri, la Drobeta Turnu 
Severin ,,Premiul eminescu” pentru ,,contribuţia adusă la promovarea culturii 
române în europa”. Vicepreşedintele Fundaţiei culturale Lumina, prof. Titu 
Dinuţ, a declarat că ,,distinţia ’eminescu’ i-a fost conferită doamnei Maria 
Grapini pentru susţinerea proiectelor culturale promovate de diverse entităţi 
din localităţi din sud-vestul româniei, republicii Moldova şi Serbia în scopul 
conservării identităţii naţionale româneşti”. Înmânarea ,,Premiului eminescu” 
a avut loc în cadrul ediţiei a VI-a a Festivalului transfrontalier de literatură 
,,Mihai eminescu”, la care au participat aproximativ 150 de oameni de cultură 
din românia şi Serbia, manifestare organizată de autorităţile publice locale şi 
culturale şi Fundaţia culturală Lumina din judeţul Mehedinţi.

3 august 2017 la Timișoara - Ziua Timișoarei

Ziua de 3 august a devenit oficial Ziua Timișoarei, prin Hotărârea 
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consiliului Local nr. 217 din 1999, zi care marchează momentul intrării trupelor 
româneşti în Timişoara, la 3 august 1919, respectiv instaurarea administraţiei 
româneşti în oraș.

unirea Banatului cu românia a fost proclamată pe 1 decembrie 1918 la 
Marea adunare națională de la alba Iulia, dar, de facto, preluarea administrației 
Banatului de către autoritățile românești s-a desfășurat cu întârziere și cu 
mare greutate, din cauza prezenței în regiune a trupelor sârbe și franceze. 
administrația românească s-a instalat în Banat abia un an mai târziu, unirea 
fiind consfințită de intrarea trupelor românești în Timișoara pe 3 august 1919. 

europarlamentarul Maria Grapini a luat parte la evenimentele ce 
marchează Ziua Timişoarei, a depus o o coroană la bustul Generalului Virgil 
economu şi a asistat la ceremonia publică de marcare a intrării trupelor 
româneşti în oraş. 

12 august 2017 la curtea de argeș - Ziua revistei curtea de argeș

europarlamentarul Maria Grapini a participat la “Ziua revistei curtea 
de la argeș”, eveniment inițiat de către academicianul George Păun, părinte 
al revistei. evenimentul a reunit, la centrul de cultură și artă “George 
Topârceanu”, poeți, scriitori, oameni de cultură din cele două țări, devenind 
un loc de pelerinaj cultural, cu un moment aparte, în care a fost prezentat și 
bustul din bronz al marelui Mihai eminescu. La curtea de argeș a fost prezent 
și academicianul nicolae Dabija, din republica Moldova, scriitor, istoric 
literar și om politic, membru de onoare al academiei române și membru 
corespondent al academiei de Științe a Moldovei. europarlamentarul a lansat, 
la rându-i, în cadrul evenimentului, ultimul număr al revistei literare ”Vorba 
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noastră”, publicată, finanțată, și coordonată de Maria Grapini, în scopul 
susținerii culturii românești.

13 august 2017 la nucșoara - vizită la atelierul meșterului popular Ioan 
rodoș, din comuna luptătoarei erou elizabeta rizea
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13 august 2017 la Băile călacea - vizită la tabăra de pictură organizată de 
pictorul Victor acatrinei

Tabăra de creaţie artistică de la Băile călacea a ajuns la ambițioasa ediție 
cu numărul 14, fiind o tradiție culturală reper pentru județul Timiș. evenimentul 
este inițiat și organizat de Filiala Timişoara a uniunii artiștilor Plastici din 
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românia. În această vară, tabăra i-a avut ca invitaţi, pentru a lucra împreună 
timp de 10 zile, pe Maria acatrinei, Victor acatrinei, rodica Banciu regep, Petru 
Galiş, emil Grama, Ioan Iovan, Lucia Moise, ecaterina neagu, Sorin nicodim, 
Ilinca rogojinaru, ecaterina Schiwago, Pavel Torony şi Mihai Vornicu, artiști 
plastici profesioniști din Timișoara.

coordonatorul taberei este, încă din debutul ei, pictorul Victor acatrinei, 
iar tema propusă de către organizatori, în această ediție, a fost „Peisajul de 
câmpie”. creatorii de frumos au stat împreună, între 7 și 16 august, într-un 
cadru perfect pentru talentul și inspirația lor, respectiv pentru viitoarele opere 
de artă ce-și vor găsi locul meritat, în februarie 2018, pe simezele Galeriei de 
artă Helios din Timișoara.

Tabăra de creație artistică de la Băile călacea nu se poate desfășura în 
condiții ideale, fără sprijin financiar, pentru că materialele necesare artiștilor, 
dar și șederea efectivă costă.

unul dintre susținătorii permanenți ai evenimentului este 
europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, motivația fiind evidentă, în opinia sa: 
„am dorit să sprijin financiar tabăra, si anul acesta, pentru că eu cred în nevoia 
de susținere a culturii, a artiștilor, a oamenilor talentați care ne fac viața mai 
frumoasă. am discutat cu reprezentanții uniunii artiștilor Plastici despre noi 
proiecte de promovare și i-am asigurat de toată încrederea și susținerea mea, și 
pe viitor. Mă bucură faptul că, la Băile călacea, au fost reprezentanții oficiali ai 
uniunii. Tabăra a fost un succes și îi felicit pe organizatori!”, a declarat umanista 
Maria Grapini, prezentă miercuri la închiderea oficială a taberei. Grapini i-a 
mai vizitat pe artiști, în urmă cu câteva zile, când le-a oferit un inedit material 
de studiu al meșterului popular Ioan rodoș, ce locuiește în vârful munților, în 
comuna luptătoarei-erou elisabeta rizea, nucșoara, și-anume floarea de colt, 
sculptată pe diverse vaze din lemn.

03 noiembrie 2017 la cluj-napoca -  participare la aniversarea a 15 ani de 
la înființarea ”asociației Tipografilor Transilvania”
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9. Participarea În Delegațiile
Parlamentului European

26-27 Ianuarie 2014 - Praga, Polonia
Membru al delegației Parlamentului european, la Forumul ‘Let My 

People Live!’
16-18 Martie 2015 - Yerevan, armenia
Membru al delegației Parlamentului european la cea de-a patra adunare 

Parlamentară eurOneST
19-20 Martie 2015 - Trieste, Italia
Membru al delegatiei Parlamentului european, la conferinţa de experţi 

Ire (Institut der regionen europas) pe tema Mobilitate Verde - Oraşe durabile 
și interconectate în europa (Green Mobility –Sustainable and Interconnected 
cities in europe)

26 Martie 2015 - riga, Letonia
Membru al delegatiei comisiei IMcO, la conferința de încheiere a 

Forumului privind Piaţa unică 
21 aprilie 2015 – Flandra, Belgia
Membru al juriului, la misiunea de evaluare a juriului eer (european 

entrepreneurial region). Misiunea a avut ca scop evaluarea unor proiecte 
din regiunea Flanda, Belgia - regiune care a fost desemnată european 
entrepreneurial region 2014.

15-20 Iunie 2015 - Seoul, coreea de Sud
Membru al delegației Parlamentului european (Delegația pentru relațiile 

cu Peninsula coreea) la misiune în coreea de Sud
12-17 Septembrie 2015 - Medelin, columbia
Membru al delegației Parlamentului european la adunarea Generală a 

OMT 2015 cu numărul 21
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23-25 Septembrie 2015 - 
chișinău, republica Moldova

Membru al delegației 
Parlamentului european și al 
comitetului de asociere ue-
Moldova
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29 Septembrie 2015 - Paris, Franța 
Intervenție conferința Schimbări climatice-Oportunități pentru IMMuri

21-23 Ianuarie 2016 Madrid, Spania
Membru al delegației Parlamentului european la FITur, organizat de 

Organizația Mondială a Turismului
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12-13 Februarie 2016 -nuremberg, Germania 
Participare la cel mai mare târg de produse bio

29 Martie 2016- 3 aprlie 2016 -china (Taiwan) 
Membru al delegației Parlamentului european la invitația ambasadei 

Taiwanului la ue

19 aprilie 2016 - Vizită la agenția Spațială europeană
Membru al delegației comisiei pentru Transport și Turism
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22-24 august 2016 Delegația comisie Tran la Paris, Franța 
Membru al delegației comisiei pentru Transport și Turism 
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15-17 Septembrie 2016 - Madrid, Spania
Participare la evenimentul de deschidere a expoziției ,,arta românească 

la Madrid” pentru a susține artiștii români și pentru a contibui la promovarea 
artei românești în străinătate

21-24 Septembrie 2016 Delegația comisiei IMcO în regatul unit al Marii 
Britanii și al Irlandei de nord

Membru al delegației comisiei pentru Piața Internă și Protecția 
consumatorilor
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30 Octombrie-1 noiembrie 2016 Delegație la Kiev, ucraina
Membru al delegației la adunarea Parlamentară euronest

12-14 noiembrie 2016 Delegație în republica Moldova în calitate de 
observator al alegerilor prezidențiale

Membru al delegației la comitetul parlamentar de asociere ue-Moldova
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30-02 aprilie 2017 - Misiunea 
Internațională de Observare a alegerilor Din 
republica armeniei 

19- 21 aprilie 2017 - Delegația comisiei 
IMcO în Tallinn, estonia pe probleme de 
natură informatică, exemple de bune practici 
în mediul digital

12-14 mai 2017 - reprezentantul 
româniei la Forumul Internațional ”Marea 
neagră. confruntare sau cooperare?”, Varna, 
Bulgaria

22 -24 mai 2017 - Delegația comisiei 
Tran în Ţările Baltice, estonia şi Lituania 

pe tema reglementărilor ue în domeniu, condițiile speciale pentru destinații 
mici, indicele de conectivitate, transport aerian versus transport terestru în 
regiune, concurență sau complementaritate, impactul Brexit asupra aviației și 
asupra regiunii.
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17 - 19 iunie 2017 - vizită în calitate de membru al comisiei LIBe la două 
penitenciare din românia, Penitenciarul Timișoara și Penitenciarul de Femei 
Târgșor

16- 22 septembrie 2017 - Delegația  Parlamentară  pentru relații cu 
Peninsula coreea

Membră a delegației parlamentare pentru relațiile cu Peninsula coreea, 
din partea Pe, europarlamentarul Maria Grapini s-a aflat într-o vizită oficială, 
între 16 și 22 septembrie, la Seoul, cu o agendă plină de întrevederi cu oficiali 
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coreeni, reprezentanți ai organismelor internaționale și ai companiilor de top 
din Peninsulă. 

20 Octombrie - Forumul Transfrontalier de dezbateri românia-Bulgaria 
-Președinția consiliului

ruse a găzduit, vineri, 20 octombrie, un important Forum transfrontalier 
românia-Bulgaria, intitulat “De zece ani în ue. calea de urmat”. centrul 
Kaneff  din cadrul prestigioasei universități din ruse a fost loc de discuții și 
dezbateri foarte interesante, moderate de către jurnalistul, prezentatorul și 
producătorul bulgar, Martina Gancheva, vorbitoare fluentă de limba română. 
Forumul a reunit nume importante din cele două țări, europarlamentari, 
experți, profesori universitari.

Discuțiile au fost organizate pe două paneluri, centrate pe subiecte 
fierbinți ale momentului prezent pe care îl traversează ue, dar și detalierea 
particularităților specifice relației româniei și Bulgariei cu uniunea europeană:  
Zece ani de la aderarea Bulgariei și româniei la ue: avantaje, lecții învățate 
și perspective de viitor, care este impactul aderării la ue asupra Bulgariei și 
româniei?, care au fost beneficiile și punctele nevralgice ale aderării?, care sunt 
principalele provocări cu care se confruntă ue?, cum se pot folosi instrumentele 
președinției consiliului pentru a influența cursul evenimentelor? și multe altele.

românia și Bulgaria se pregătesc să preia, în scurt timp, președinția 
rotativă a consiliului ue (Bulgaria – de la 1 ianuarie la 30 iunie 2018, românia 
– de la 1 ianuarie 2019 la 30 iunie 2019), perspective care, de asemenea, au fost 
bine punctate la ruse.

Maria Grapini a oferit, în oglindă cu Bulgaria, cifrele ascensiunii categorice 
a româniei, economic, social și instituțional, în cei zece ani de apartenență 
europeană, de la PIB, la rata inflației și până la salarizare.
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29 Octombrie-1 noiembrie 2017 Delegație la Kiev, ucraina
Membru al delegației la adunarea Parlamentară euronest

11 noiembrie - Prima ediție a evenimentului interactiv „Meseria – brățară 
de aur”  

Din cerința acută a pieței autohtone, văduvită de buni meseriași și 
preaplină de posesori de diplome universitare…dar șomeri, europarlamentarul 
PPu-sl, Maria Grapini, a decis să organizeze o serie de conferințe aplicate, cu 
invitați din toate părțile implicate în subiectul deloc ușor de gestionat: stat, 
patronate, angajați, foști angajați.

astfel, sâmbătă, 11 noiembrie, la Timișoara, Maria Grapini a moderat 
prima sa dezbatere, sub genericul „Meseria – brățară de aur”, dintr-o serie de 
multe altele, care vor fi organizate de către umanistă în toată țara. cunoscând 
îndeaproape problemele cu care se confruntă piața românească, fiind un fost 
întreprinzător de top, într-un domeniu cu o criză majoră de specialiști – cel al 
industriei textile – ca fost ministru, dar și ca europarlamentar umanist, Maria 
Grapini a pus, la aceeași masă, reprezentanți ai aJOFM și ITM Timiș, patroni 
ai firmelor din diverse domenii de activitate, școli de meserii, elevi ai acestora, 
profesori, psihologi, seniori și șomeri. Scopul a fost evident: preocuparea pentru 
oameni, găsirea de soluții pentru mediul neprietenos, chiar ostil, în care românii 
încearcă să supraviețuiască. Sala de conferințe a fost plină, interesul major! au 
lipsit doar reprezentanții Inspectoratului Școlar Timiș...pe care Grapini n-a 
ezitat să-i taxeze pentru dezinteres.

umanista a declarat, din start, că evenimentul este unul obligatoriu 
interactiv, căci de teorii e sătulă toată lumea, astfel că, preț de două ore, s-au 
dezbătut frenetic nevoia pieței, dar și eroarea vizibilă de gândire a multor 
părinți, care preferă să țină acasă un șomer...intelectual, cu una, două sau chiar 
trei facultăți, masterate și de ce nu? doctorate, în defavoarea unui învățământ 
vocațional, spre exemplu. 

„Pe mine m-au învățat părinții că meseria chiar este brățară de aur! 
Mama îmi spunea așa: știi să faci ceva foarte bine, te descurci oriunde, dar chiar 
oriunde! În vremurile astea, observ, frecvent, n-o să-i spun repulsie, dar oricum 
o reținere majoră, în ceea ce privește meseriile. Toți vor să fie studenți! nu 
contează că termină, după trei sau patru ani, facultăți care nu au corespondent 
în piață, au diplome! e un raționament profund greșit! ne confruntăm cu o 
criză majoră de buni specialiști, meseriași, în foarte multe domenii, cei care 
mai sunt pe piață aleg lumea largă, astfel că avem o reală dificultate națională! 
atitudinea noastră față de muncă e proastă, ceea ce în alte țări nu există: nu 
e rușine să muncești, să ai o meserie, să fii calificat într-un domeniu! Dacă nu 



MARIA GRAPINI

242

facem ceva, concret și rapid, vom rămâne o țară în derivă, fără forță de muncă, 
fără perspectivă!”, a declarat, la Timișoara, Maria Grapini.

umanista a avut în sală foarte multă presă și a salutat interesul acesteia 
pentru eveniment. au vorbit mult patronii de firme, dar și elevii școlilor de 
meserii, precum și psihologii sau profesorii, sosiți, cu toții, la prima ediție a 
conferinței “Meseria – brățară de aur”. 

concluziile, formulate de Maria Grapini, în urma întâlnirii, sunt 
logice, pertinente, de bun simț: schimbarea opticii ministeriale în privința 
învățământului vocațional, transformarea unor licee în școli profesionale, 
adaptarea programei la cerințele actuale ale pieței, certificarea meseriilor, 
înăsprirea regulilor privitoare la ajutorul de șomaj, certificarea calificării pentru 
meseriașii în cauză, direct de firma la care au lucrat, fără alți intermediari.

“Suntem cei mai generoși, aici, în românia, dar toată lumea trăiește prost! 
Trebuie să orientăm educația spre vocație!”, a spus, în final, europarlamentarul 
PPu-sl.

Toți cei prezenți, sâmbătă, la Timișoara, au primit diplome de participare 
la prima ediție a evenimentului inițiat de umanistă. Maria Grapini va continua 
acțiunea si în alte județe ale româniei, după un program ce va fi anunțat.

europarlamentarul Maria Grapini va transmite concluziile primei ediții 
a evenimentului „Meseria – brățară de aur” Ministerelor educației și Muncii și 
va face presiuni pentru ca acestea să se transforme în legi, norme și prevederi 
pentru piața muncii din românia.
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10. Apariții În Presă

apariții în presă în 2016

Luna Ianuarie
”europarlamentarul Maria Grapini il someaza pe Prim – Ministrul 

norvegiei”

De Live Timisoara
La 13 Ianuarie 2016
europarlamentarul Maria Grapini, co-președinte al Partidului Puterii 

umaniste – Social Liberal, a transmis o scrisoare Prim – Ministrului norvegiei 
prin care solicită rezolvarea cazului care a pus toată europa pe jar: 

„Stimată doamnă Prim Ministru,

Vă scriu în calitate de Membru al Parlamentului European, reprezentând 
Romania, în legătură cu o petiție pe care am primit-o la cabinetul meu privind 
cazul Familiei Bodnariu. Familia Bodnariu compusă din Marius – cetățean român, 
Ruth Bodnariu – cetățean norvegian  și cei 5 copii (dintre care cel mai mic având 
doar 3 luni), locuiesc în Norvegia de 10 ani  și au depus toate eforturile pentru 
a și întemeia o familie. Pe 16 noiembrie 2015, Protecția Copilului din Norvegia a 
ridicat băieții cei mari ai familiei Bodnariu din fața școlii fără  știrea părinților. 
Ulterior, au luat  și ceilalți doi băieți din casa părinților cu forța. Pe 17 noiembrie, 
fără niciun ordin judecătoresc sau alte documente, Protecția copilului din 
Norvegia a luat  și bebelușul de numai 3 luni pe motiv ca mama ar fi reprezentat 
un pericol pentru acesta. Pe 18 Noiembrie, aceștia au notificat familia Bodnariu 
despre separarea celor 5 copii în două familii diferite  și despre faptul că aceștia 
au început să se obișnuiască cu noul lor stil de viață.Din documentele care mi-au 
fost puse la dispoziție am putut observa faptul ca Marius si Ruth au construit o 
familie normală conform moravurilor creștine. În plus, acești părinți își iubesc 
copiii  și suferă acum din cauza separării. Acest caz a înspăimântat media si 
ONG-urile are sprijină drepturile copilului.Vă rog respectuos  și vă mulțumesc 
în avans, doamna Prim Ministru, să luați măsurile necesare pentru că Protecția 
copilului din Norvegia să înapoieze copiii familiei Bodnariu.”

europarlamentarul român consideră că „este inadmisibil să existe atâta 
cruzime în modul de acțiune al unui stat în viața unor copii, care pot rămâne 
cu sechele pe viață.” În plus, doamna Maria Grapini și-a exprimat regretul față 
de intervenția târzie a oficialilor români și consider că  obligația constituțională 
este de a  apăra drepturile românilor oriunde s-ar afla.

http://livetimisoara.ro/europarlamentarul-maria-grapini-il-someaza-
pe-prim-ministrul-norvegiei/
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”Maria Grapini cere comisiei europene sa sprijine reintregirea familiei 
Bodnariu”

De adrian Panduru
La 20 Ianuarie 2016

europarlamentarul Maria Grapini, copreședinte al Partidului Puterii 
umaniste – Social Liberal, a solicitat comisiei europene să apere drepturile 
familiilor europene care au ales să trăiască în altă țară din lume, față de cea 
de origine.

„În țara mea, familia este foarte importantă! atât cazul familiei Bodnariu, 
cât și alte cazuri similare ale altor familii din românia care trăiesc în norvegia 
au făcut înconjurul lumii, stârnind revolta a milioane de oameni datorită 
modului în care au acționat autoritățile norvegiene”, a spus Grapini.

europarlamentarul a cerut comisiei să apere cetățenii europeni în 
conformitate cu tratatul și interesul superior al copilului, așa cum este prevăzut 
în carta Drepturilor Fundamentale ale copilului, să solicite autorităților 
norvegiene explicații și să sprijine reîntregirea familiei Bodnariu.

„autoritățile norvegiene au recurs la măsura finală, au luat copiii fără o 
anchetă socială, supraveghere, evaluare. Familia Bodnariu are cinci copii, cum 
de nu a existat nicio atenționare la primul copil, la al doilea, până la al cincilea, 
privind modul de creștere?”, se întreabă europarlamentarul.

Maria Grapini a arătat că modul în care au fost luați copiii le-a creat o 
dublă traumă atât prin despărțirea de părinți, cât și prin separarea copiilor în 
mai multe familii.

„Sunt mamă și nu pot crede că cineva poate iubi mai mult copiii decât 
părinții naturali. Din acest motiv solicit comisarului responsabil să se implice 
pentru reîntregirea familiei Bodnariu”, a precizat Grapini.

Marius și ruth Bodnariu sunt o familie mixtă româno-norvegiană ce 
locuiește în norvegia de 10 ani. Familia are cinci copii: Juditte eliana (9 ani), 
naomi Daniela (7 ani), Matthew Samuel (5 ani), John Daniel (2 ani) și Levi 
ezekiel (3 luni). Marius este licențiat în Ingineria Sistemelor și Informatică 
aplicată la universitatea Politehnică București, cu experiență la romanian 
air Traffic Services administration (rOMaTSa), angajat al primăriei redal, 
naustdal, iar ruth este asistentă medicală de specialitate pediatrică la spitalul 
din orașul Forde.

În data de 16 noiembrie 2015, statul norvegian, prin instituția de 
protecție a copilului, Barnevernet, le-a confiscat copiii și i-a dat în plasament 
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în trei familii diferite. Procedura de confiscare a copiilor familiei a fost 
declanșată în urma unui denunț telefonic a directoarei școlii din orașul 
Vevring, unde fetițele eliana și naomi sunt eleve. În denunț, conform unor 
surse, directoarea școlii își exprimă îngrijorarea privind educația religioasă 
pe care fetițele o primesc acasă, faptul că ar putea fi disciplinate, menționând 
că părinții și bunica sunt creștini radicali, iar fetițele sunt învățate „că 
Dumnezeu pedepsește păcatul” și că acest fapt ar crea un handicap copiilor.

alte surse spun că motivul pentru care copiii ar fi fost luați de lângă 
părinți este „disciplinarea fizică” aplicată de aceștia celor mici, iar părinții ar fi 
recunoscut că i-ar mai fi tras de urechi.

În urma acestui denunț, fără a notifica familia în prealabil, în data de 16 
noiembrie, Barnevernet naustdal a mers la școală și le-a luat în custodie pe cele 
două fete, după care, împreună cu poliția, a mers acasă la familia Marius și ruth 
Bodnariu, de unde a luat în custodie și pe cei doi băieți, Matei și Ioan. Mama 
a fost arestată și dusă la sediul poliției locale, aceeași procedură de arestare 
aplicându-se și tatălui, care era la serviciu. După câteva ore de interogatoriu, 
în lipsa unui avocat, Marius și ruth Bodnariu au fost eliberați împreună cu 
bebelușul de 3 luni, nefiind considerați periculoși și li s-a comunicat faptul că în 
următoarea zi li se va explica despre ce este vorba.

În 17 noiembrie, Barnevernet ia în custodie și bebelușul ezekiel. În urma 
deciziei unei comisii locale de audiere, se stabilește că bebelușul poate fi văzut 
doar de două ori pe săptămână, că cei doi băieți pot fi văzuți doar de mamă o 
dată pe săptămână, iar că cele două fete mari nu pot fi văzute deloc de către 
părinți.

La acest moment, copiii sunt ținuți în trei familii surogat, iar în data 
de 15 decembrie 2015, în urma unei întâlniri cu Barnevernet, părinților li s-a 
comunicat că autoritatea de protecție a copilului vrea să îi cunoască mai bine 
și să-i consilieze abia în luna februarie 2016, dar că în același timp demarează 
procedura de adopție pentru toți cei cinci copii ai familie.

http://www.tion.ro/maria-grapini-cere-comisiei-europene-sa-sprijine-
reintregirea-familiei-bodnariu/1609173

”S-a incins Hora unirii la Gara de nord din Timisoara”
De adrian Panduru 
La 24 Ianuarie 2016
a sosit ziua în care românia sărbătorește unirea Principatelor române. 
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La ora 13, la Gara de nord din Timișoara au început acțiunile cu ocazia acestei 
zile. S-a putut participa fără bilet, doar cu aducere aminte și voie bună…

La manifestare a fost prezentă și Maria Grapini, europarlamentar, dar și 
un veteran de război de 94 de ani, pe numele său, Ioan Onofrei. S-au prins în 
horă și unii dintre pasagerii prezenți și chiar și un câine, îmbrăcat de iarnă, care 
a țopăit nevoie mare pe acordurile muzicale. nu a lipsit nici un porumbel, curios 
probabil de ce este atâta agitație în holul mare al Gării de nord din Timișoara, 
la casele de bilete, într-o zi de duminică…

Gara Timișoara s-a transformat practic într-o scenă aniversară pentru 
artiștii și copiii de la centrul de cultură și artă al Județului Timiș, care au 
celebrat unirea prin cântecul și dansul popular românesc.

unirea Principatelor române, cunoscută ca Mica unire (Marea unire 
fiind cea de la 1918), a avut loc 24 ianuarie 1859 și reprezintă unirea statelor 
Moldova și Țara românească. unirea este strâns legată de personalitatea lui 
alexandru Ioan cuza și de alegerea sa ca domnitor al ambelor principate la 5 
ianuarie 1859 în Moldova și la 24 ianuarie 1859 în Țara românească.

Procesul a început în 1848, odată cu realizarea uniunii vamale între 
Moldova și Țara românească, în timpul domniilor lui Mihail Sturdza, respectiv 
Gheorghe Bibescu. Votul popular favorabil unirii în ambele țări, rezultat în 
urma unor adunări ad-hoc în 1857, a dus la convenția de la Paris din 1858, o 
înțelegere între Marile Puteri prin care se accepta o uniune mai mult formală 
între cele două țări, cu guverne diferite și cu unele instituții comune.

La începutul anului următor, liderul unionist moldovean alexandru Ioan 
cuza a fost ales ca domnitor al Moldovei și Țării românești, aducându-le într-o 
uniune personală.

În 1862, cu ajutorul unioniștilor din cele două țări, cuza a unificat 
Parlamentul și Guvernul, realizând unirea politică. După înlăturarea sa de la 
putere în 1866, unirea a fost consolidată prin aducerea pe tron a principelui 
carol de Hohenzollern-Sigmaringen, iar constituția adoptată în acel an a 
denumit noul stat românia.

http://www.tion.ro/s-a-incins-hora-unirii-la-gara-de-nord-din-
timisoara/1610411

Luna Februarie 

”De ce se opune introducerii impozitului specific pentru spațiile de cazare, 
Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, domnul Gabriel 
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Biriș? – așa sună comunicatul de presă trimis de cabinetul europarlamentarului 
Maria Grapini către redacția LiveTimișoara.ro. Politicianul din Timișoara critică 
în termeni duri declarațiile făcute de controversatul Gabriel Biriș.”

De LiveTimisoara
La 01 Februarie

europarlamentarul Maria Grapini, cea care a inițiat impozitul specific 
(propunerea legislativă a fost făcută în parteneriat public cu specialiștii din 
domeniu) din funcția de Ministru Delegat pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, 
Mediul de afaceri și Turism, consideră afirmația făcută de domnul Biriș, ca fiind 
aberantă, neprofesionistă și total lipsită de fundamentare:

„acest lup moralist, Gabriel Biriș, afirmă că impozitul specific ar fi taxă 
de protecție. În primul rând, un asemenea impozit se plătește în multe state 
europene. În al doilea rând, impactul calculat asupra bugetului depus odată cu 
proiectul de lege este pozitiv – colectăm mai mult. În plus, prin acest impozit 
se consolidează concurența loială – toți deținătorii de spații de cazare intră în 
baza de impozitare și vor plăti sume fixe calculate în funcție de indicatori de 
influență reali, și anume: zona de amplasare, gradație, coeficient de acoperire a 
locurilor de cazare, coeficient sezonier, etc.”

europarlamentarul susține că prin introducerea acestui impozit specific 
putem să diminuăm corupția, care are loc prin organele de control, să stimulăm 
evidențierea profitului, pentru că nu se va mai plăti impozit pe profitul realizat 
și, evident, stimulăm dezvoltarea. În plus, finanțele ar putea să cunoască 
lichiditățile, încasările certe.

„Domnul Secretar de Stat Biriș face jocul marilor hoteluri străine, care 
s-au opus impozitului specific pentru că multe dintre ele nu au plătit statului 
român niciun leu impozit pe profit. este o lege bună și trebuie votată cu 
avizul sau fără avizul tehnocraților!” a conchis doamna Maria Grapini. acest 
proiect legislativ privind impozitul specific (forfetar) a fost semnat de 130 de 
parlamentari și a avut toate avizele legale, inclusiv cel al consiliului Legislativ. 
Dar, pe 22 decembrie 2015 proiectul a fost amânat la Senat pentru sesiunea 
parlamentară din 2016 din lipsă de cvorum.

http://livetimisoara.ro/grapini-sare-la-gatul-lui-biris-face-jocul-marilor-
hoteluri-straine/

”Mediul de afaceri din Timişoara, în dezbatere publică” 
De Gh. Miron
La 06 Februarie



MARIA GRAPINI

248

europarlamentarul Maria Grapini, în colaborare cu european Business 
club, organizează o dezbatere, la Timişoara, unde va fi analizată situaţia actual 
a mediului de afaceri.

Iată cele două teme: “Importanța cercetării și inovării în dezvoltarea 
mediului de afaceri” prezentată de către Dan Bedros şi “reglementări 
europene cu impact asupra mediului de afaceri” prezentată de către Maria 
Grapini. evenimentul va avea loc joi, 11 februarie, de la ora 16 la universitatea 
Politehnică Timişoara.

http://www.banatulmeu.ro/mediul-de-afaceri-din-timisoara-in-
dezbatere-publica/ 

”Maria Grapini nu e cu... Gasca de partid reclamata de cetateni! e om 
valoros si moral!...”

De alex neagoe
La 24 Februarie 

Maria Grapini europarlamentar:
”Pare straniu ca un guvern contestat de dreapta si de stanga 

politica,de mulţi cetaţeni,un guvern”tehnocrat”(tot la fel de tehnocrat ca si 
Presedintele Johanis),sa nu aiba nicio opoziţie politica.PnL este susţinator 
al guvernului,sperand alegerea in doua tururi si inlocuirea psd-istilor din 
prefecturi,agenţii,ministere,sa aiba ,nu-i aşa,oamenii lor in timpul alegerilor,iar 
PSD are o problema in a se inţelege pe sine-ba pune moţiune,ba nu pune!, in 
final liderul PSD anuntand ca susţine guvernul!

In aceste condiţii cred ca cei cca 50% de cetaţeni care ,in sondaje nu au 
optat pentru cele doua partide:pnl(PD-L) si PSD,total nereformate,au de ales 
candidaţi de la formaţiuni mici dar care propun oamenii de calitate.In fond aşa 
se poate pune capat acţiunilor de “Gaşca” de partid reclamata de cetaţeni!

cred ca anul 2016 poate fi anul in care se poate demonstra ca poporul 
este mai puternic decat oricare partid,este mai puternic decat clasa politica.
este anul cand democraţia poate face un salt calitativ! Democraţia nu inseamna 
doar libertatea de a arata cu degetul,de a critica,democraţia inseamna sa ne 
folosim dreptul de a acţiona si de a schimba politicienii indiferent carui partid 
aparţin,daca nu sunt buni.este anul in care se poate incepe plata de catre 
partidele care nu inţeleg sa-si reformeze propriul partid si nu propun oameni 
valoroşi si morali!”...

http://www.timisoaraexpress.ro/stiri-locale-timisoara/maria-grapini-
nu-e-cu-gasca-de-partid-reclamata-de-cetateni-e-om-valoros-si-moral_17343
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Luna Martie 

”Maria Grapini: Separarea funcțiilor înseamnă o întârziere a deciziilor”

De radio Timisoara

La 07 Martie 

Separarea funcţiilor de conducere în Societăţile române de radio şi 
Televiziune nu va avea un efect pozitiv asupra dezvoltării acestora şi indică, 
mai mult, un regres. aprecierea a fost făcută pentru radio Timişoara, de 
europarlamentarul Maria Grapini.

Fost director general al unei societăţi cu capital de stat, Grapini consideră 
că separarea funcţiilor înseamnă o întârziere a deciziilor, situaţie care poate 
afecta activitatea.

http://radiotimisoara.ro/2016/03/07/maria-grapini-separarea-functiilor-
inseamna-o-intarziere-a-deciziilor/

”Maria Grapini crede in minuni: PPu-SL schimba masa critica din 
institutiile statului”

De Gh. Miron 
La 12 Martie 

europarlamentrul Maria Grapini spune ca ştie cum poate fi schimbată 
masa critică existentă în instituţii, administraţia locală şi în cadrul clasei 
politice. Grapini care este si lider la partidul de buzunar PPu-SL a declarat: “azi 
am avut o întâlnire cu toţi liderii filialelor Partidului Puterii umaniste (social-
liberal). Doresc să-i felicit public pe colegii mei pentru seriozitatea de care dau 
dovadă, pentru implicare şi înţelegerea corectă a rolului unui partid umanist. 
Mulţumesc şi cetăţenilor care au decis să se implice în politică, chiar dacă nu au 
mai făcut politică şi şi-au asumat candidaturi la primari sau consilieri, pe lista 
PPu-SL sau cu susţinerea PPu-SL. Doar în acest mod, făcând un parteneriat cu 
cetăţenii, prin implicarea oamenilor de valoare, putem schimbă masa critică 
în instituţiile statului, în administraţia locală, în clasa politică. Vă doresc o 
primăvară frumoasă şi sper să înţelegeţi că schimbarea începe cu noi!”. Dar oare 
cine o fi masa critică?

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-europarlamentar-din-
timis-stie-cum-poate-fi-schimbata-masa-critica-existenta-in-primarii-si-in-
partidele-politice/
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”Femeile antreprenor din romania in vizita la Bruxelles”
De LiveTimisoara
La 16 Martie

În perioada 14 – 17 martie 2016, la invitația europarlamentarului Maria 
Grapini, 12 femei antreprenor din românia, reprezentante de referință ale 
Societății civile, vor merge într-o vizită la Parlamentul european de la Bruxelles.

Delegația femeilor antreprenor va avea ocazia să se întâlnească cu 
ambasadorul Ștefan Tinca, la ambasada româniei în Belgia, cu ambasadorul 
Luminița Odobescu, la reprezentanța Permanentă a româniei pe lângă ue, vor 
vizita Parlamentul european și vor participa la multe evenimente:

• „antreprenoriatul feminin român: dezvoltarea oportunităților 
din perspectivă europeană” la care vor mai participa doamna 
europarlamentar Viorica Dăncilă, domnul Philippe de Taxis Du Poet 
(DG GrOW), doamna anna Danti (DG GrOW) și domnul Didier 
Grohman (ueaPMe);

• „Femei din zonele urbane și rurale-povești de succes”, prânz de lucru 
organizat în Parlamentul european;

• Intergrupul pentru IMM-uri din Parlamentul european unde 
moderator este doamna Maria Grapini, în calitate de co – președinte 
al Intergrupului;

• ,,eficiența energetică în hoteluri – neZeH” – vor participa ca și 
speakeri domnul Vincent Berruto (eaSMe), doamna Paula rey Garcia 
(DG energy), domnul christian de Barrin (HOTrec), doamna reka 
csepeli (Departamentul de Turism, regiunea Pariziană), doamna 
Blanka Belošević (Ministerul de Turism al croației), domnul carlo 
corazza (DG GrOWTH), domnul Philippe Moseley (eaSMe).

În calitatea mea de europarlamentar am avut ocazia să organizez, până 
în acest moment, vizite la Parlamentul european în cadrul cărora au participat 
aproximativ 110 români, pe an. Îmi doresc ca, până la sfârșitul mandatului 
meu, să pot aduce cât mai mulți români la Bruxelles deoarece, în acest mod, 
aceștia pot înțelege mai ușor care este activitatea unui europarlamentar și pot 
conștientiza cât de important este rolul său în deciziile luate la nivel european. 
Pe de altă parte, acesta este și un mod de a promova românia la Bruxelles, pe 
lângă acțiunile de mare impact, pe care le-am organizat, precum evenimentul 
„Sub același cer, culturi diferite!”, conferința „Suflet de român”, susținută de 
actorul, regizorul și scriitorul Dan Puric. O expoziție realizată cu participarea 
marelui caricaturist-pictor Stefan Popa Popas căruia i s-au alăturat portretistii 
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Marius avramescu și nastase Leonte – a declarat Maria Grapini.

http://livetimisoara.ro/femeile-antreprenor-din-romania-in-vizita-la-
bruxelles/

”Peste 150 de invitaţi au participat la conferinţa Politici europene. Politici 
de coeziune Timişoara”

De Gh. Miron 
La 26 Martie 

Peste 150 de invitaţi au participat la “conferinţa Politici europene. Politici 
de coeziune” organizată de către europarlamentara Maria Grapini şi femeile 
antreprenor, sâmbătă, la Timişoara.

La eveniment a participat şi candidatul la primăria Timişoarei din partea 
Partidului Puterii umaniste – cosmin Trif. “Sunt încrezătoare că toţi participanţii 
se vor implică în acţiuni civice şi sociale şi vor mobiliza şi alţi cetăţeni în acţiuni 
civice. cred în nevoia de informare şi comunicare ! avem nevoie de oameni 
în administraţia locală, cu experienţă în activitatea economică privată, morali 
şi determinaţi în acţiunea de schimbarea în bine pentru cetăţeni. Multumesc 
timişorenilor şi timişenilor prezenţi azi la conferinţă Politici europene-Politici 
de coeziune socială”, a declarat Maria Grapini.

http://www.banatulmeu.ro/peste-150-de-invitati-au-participat-la-
conferinta-politici-europene-politici-de-coeziune-timisoara/

Luna Iunie 

”ce masuri cere Maria Grapini de la comisia europena!”
De Live Timisoara
La 7 Iunie 

Marţi, în Parlamentul european, s-a dezbătut un raport important 
privind propunerea de Directivă pentru stabilirea unor norme clare împotriva 
practicilor de evaziune fiscală care afectează direct funcţionarea pieţei interne.

Susţinătoare recunoscută a războiului împotriva evaziunii fiscale, 
Maria Grapini a vorbit, în Plenul forului european, pe tematica aceasta 
fierbinte, ce include şi mascarea câştigurilor practicată îndeosebi de 
companiile multinaţionale sau transferarea profiturilor în paradisuri fiscale. 
europarlamentarul român a adresat întrebări directe comisarului Pierre 
Moscovici.
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Domnule comisar, aţi spus că nu susţineţi amendamentele din raport 
privind paradisurile fiscale pentru că ar trebui să le tratam separat. Greșit, 
domnule comisar! Viteza cu care acţionează comisia lasă loc continuării 
evaziunii, discriminării IMM-urilor în raport cu marile companii şi nu trebuie 
să mai amânăm luarea unor decizii. Dacă vă doreaţi tratarea separată trebuia 
să acţionaţi deja! avem nevoie de o listă neagră a evazioniştilor din ue, avem 
nevoie de reguli  clare de impozitare a profiturilor în ţara în care ele sunt 
realizate. Toate acestea pentru a evita interacţiunea cu evazioniştii, mai ales a 
întreprinderilor mici, subcontractori de regulă ai marilor evazionisti – a cerut, 
ferm, Maria Grapini.

europarlamentarul român şi-a încheiat intervenţia solicitând comisiei să 
grăbească legiferarea acestui domeniu sensibil, pentru a da o şansă IMM-urilor 
şi pentru a opri sărăcirea bugetelor nationale, cu alte cuvinte pentru a stopa 
furtul din buzunarul cetăţenilor.

Solicit ca raportul de implementare a directivei să fie prezentat 
şi Parlamentului european, nu doar consiliului, așa cum este, acum, 
propunerea comisiei. Parlamentul european este forul cu cea mai mare 
reprezentativitate a cetăţenilor, deci este mai mult decât necesar acest 
demers! – a conchis Maria Grapini.

http://livetimisoara.ro/maria-grapini-cere-comisiei-europene-masuri-
nu-vorbe

”Bursa Maria Grapini la Timisoara! europarlamentarul ii asigura cristinei 
Balan un an de pregatire!”

De Live Timisoara 
La 23 Iunie 
Vineri, 24 iunie, la restaurantul Flora, de la ora 13, va avea loc festivitatea 

de decernare a bursei Maria Grapini.europarlamentarul continuă astfel 
iniţiativa lăudabilă, începută cu mulţi ani în urmă, de susţinere a tinerilor 
talentaţi din domeniile sportului şi artei, prin acordarea bursei, de data aceasta, 
unei atlete din Timişoara.

Maria Grapini îi va plăti sportivei cristina Bălan, lună de lună, timp de 
un an, 1800 de lei, bani cu care aceasta se poate antrena în condiţii decente. 
cristina Bălan este elevă la Liceul Sportiv din Timişoara, fiind legitimată la 
clubul Sportiv athletics Timişoara.

Palmaresul tinerei atlete este impresionant: locul I la campionatul 
naţional de Sală 400 de metri, locul I la campionatul naţional Şcolar 400 şi 800 
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de metri, locul II la campionatul naţional de Sală Tineret 400 de metri, locul VI 
la campionatul naţional de Sală Seniori, toate în 2016.

europarlamentarul Maria Grapini acordă bursa ce-i poartă numele, de 
pe vremea în care activa în domeniul afacerilor. Bursa a ajuns în posesia a trei 
designeri tineri din Timişoara, Bucureşti şi republica Moldova. ulterior, ca 
preşedinte al rotary ripensis, Grapini a oferit bursa unui student la Facultatea 
de cinematografie din Israel care şi-a epuizat resursele financiare şi a fost în 
imposibilitatea de a-şi mai continua studiile.

De-a lungul timpului, europarlamentarul Maria Grapini a acordat multe 
premii și burse copiilor olimpici la diverse materii, studenților sau artiștilor. 
numai în perioada 2015-2016 Maria Grapini a premiat copiii care au participat 
la Festivalul Internațional de pian clara Peia – a patra ediție din Lugoj, a acordat 
premiul de excelență campioanei Lavinia Miloșovici și l-a susținut pe gimnastul 
de numai noua ani, dar foarte talentat, Marcu: „cred ca trebuie sa susținem 
talentele, excelența și valorile. Doar așa putem avea o societate mai bună”!

am aflat de cristina Bălan chiar de la antrenorul ei. Mi-a povestit evoluţia 
ei, am cunoscut-o, e ambiţioasă şi serioasă, e o sportivă care merită susţinută, 
categoric! nu e o noutate faptul că încurajez sportul, că sunt fericită să pot 
ajuta oameni care au ceva frumos de oferit nouă până la urmă! Tenacitatea e… o 
pasăre rară în prezent şi merită protejată. Ofer bursa aceasta, cu toată bucuria! 
– a declarat Maria Grapini.

ht t p:// l i ve t i m i s o a ra . ro/ bu r s a-m a r i a - g rapi n i - l a - t i m i s o a ra-
europarlamentarul-ii-asigura-sportivei-cristina-balan-un-an-de-pregatire-
profesionista/

Luna Iulie 

”Firmele si autoritatile banatene au la dispozitie miliarde de euro, dar nu 
le acceseaza din lipsa de informatii”

De Marcel Hoster 
La 9 Iulie 
Milioane şi milioane de euro puse la dispoziţie de uniunea europeană 

stau nefolosite în cadrul unui program care este extrem de puţin cunoscut, 
punerea la dispoziţie a banilor făcâdu-se direct de la Bruxelles. românia este 
printre ţările care nu a beneficiat de banii din Fondul european pentru Investiții 
Strategice, acest proiect fiind prezentat sâmbătă la Timişoara. 

autorităţile româneşti nu au fost capabile, probabil din neştiinţă, 
să promoveze un fond de 21 de miliarde de euro, bani nerambursabili, pe 
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care uniunea europeană îi acordă prin intermediul unui program la care 
accesarea se face direct de la Bruxelles. este vorba de Fondul european 
pentru Investiții Strategice.

Deşi sunt mulţi bani care ar fi extrem de utili beneficiarilor, românii nu 
au fost capabil să-i acceseze. cu ocazia evaluării intermediare a FeIS (Fondul 
european pentru Investiții Strategice), comisarul responsabil pentru locuri de 
muncă, creștere, investiții și competitivitate, Jirki Kateinen, a reproșat Plenului 
unit al Parlamentului european faptul că autoritățile publice nu au fost suficient 
de active și nu au promovat oportunitățile FeIS, iar astfel unele state membre 
nu au beneficiat de acest program de investiții. Printre aceste state membre se 
numără și românia.

FeIS stă la baza Planului de investiții pentru europa. acesta își propune 
să corecteze disfuncționalitățile actuale ale pieței prin eliminarea lacunelor 
și mobilizarea investițiilor private. el sprijină investiții strategice în domenii-
cheie, cum ar fi infrastructura, educația, cercetarea şi inovarea, precum şi 
finanțarea de risc pentru întreprinderile mici.

Fondul, în valoare totală de 21 de miliarde de euro, este estimat să 
genereze un efect global de 1 la 15, generând astfel investiții noi totale de circa 
315 miliarde euro.

Pentru a se oferi informaţii legate de acest proiect de investiţii al ue, 
europarlamentarul Maria Grapini a organizat sâmbătă un eveniment de 
prezentare în cadrul mediului de afaceri cu privire la beneficiile și modalitatea 
de accesare a FeIS. conferinta „Fondul european pentru Investiții Strategice – 
FeIS și fondurile structurale, mijloace de dezvoltare regională și a IMM-urilor”, 
susţinut la Timişoara a atras atenţia a zeci de participanţi, specialişti în mediul 
de business şi ai autorităţilor.

cu această ocazie, la Timişoara a fost prezent şi Peter Faross, secretar 
general al asociaţiei europene a Întreprinderilor Meşteşugăreşti şi Mici şi 
Mijlocii. el a vorbit despre banii disponibili prin FeIS, un fond care chiar pune 
accent pe IMM.

Fondul european pentru Investiții Strategice reprezintă o oportunitate 
unică pe care uniunea europeană nu își permite să o irosească. Planul înseamnă 
mobilizarea a 240 de miliarde de euro pentru investiții și 75 de miliarde de euro 
pentru companii cu până la 3.000 de angajați, în special IMM-uri.

Fondul european pentru investiții strategice (FeIS) a fost creat pentru 
a susține proiecte viabile din punct de vedere economic, inclusiv proiecte cu 
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un anumit profil de risc. acesta se axează pe sectoare care sprijină creșterea 
economică durabilă și ocuparea forței de muncă în ue: infrastructuri strategice 
(digitală, de transporturi, energetică), proiecte durabile din punctul de vedere 
al protecției mediului (energie din surse regenerabile, utilizarea eficientă 
a resurselor), proiecte sociale și de dezvoltare urbană și rurală, educație și 
formare, cercetare, dezvoltare și inovare, investiții care stimulează ocuparea 
forței de muncă, în principal cele care sprijină întreprinderile mici și mijlocii și 
întreprinderile cu capitalizare medie.

Printre avantajele acestei iniţiative este faptul că nu este nevoie ca 
proiectul să aibă o componentă transfrontalieră. De asemenea, nu este nevoie 
să se apeleze la autorități naționale sau locale. FeIS oferă, de asemenea, 
instrumente de finanțare a riscurilor (fără granturi) prin intermediul Băncii 
europene de Investiții, fără cote geografice sau sectoriale, dar pe baza cererii de 
piață pentru finanțarea investițiilor.

Trebuie spus că proiectele se depun direct la Bruxelles.
http://www.tion.ro/firmele-si-autoritatile-banatene-au-la-dispozitie-

miliarde-de-euro-dar-nu-le-acceseaza-din-lipsa-de-informatii/1661257

Luna August
”Grapini da verdictul: culturalismul unei metropole precum Timisoara 

este si obiectiv umanist!”
De Live Timisoara
La 8 august 
europarlamentarul Maria Grapini susține, de ani buni, obținerea 

titulaturii de capitală culturală – aflăm din comunicatul de presă trimisă la 
adresa redacției LiveTimișoara.ro. Iată cum vede politicianul viitorul orașului 
Timișoara!

chiar dacă nu era, oficial, intitulată aşa, bătălia pentru obținerea 
supremației în domeniul cultural în favoarea oraşului de pe Bega a fost dusă, 
susținut, de unii oameni politici, dintotdeauna. Motivația este evidentă 
pentru orice iubitor al Timişoarei: are potențial şi perspectivă, este, cert, un 
oraş care merită!

europarlamentarul Maria Grapini se înscrie în galeria celor care şi-au 
pus şi îşi pun permanent influența şi poziția pentru a demonstra, intern şi 
internațional, că distincția de capitală culturală este sinonimă cu Timişoara! 
evenimentul de astăzi, 2 august, organizat la Primăria Timişoara, a venit, cel 
puțin pentru Maria Grapini, ca o reconfirmare a acțiunilor domniei sale.
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În fapt, astăzi, s-a semnat o declarație comună de susținere a proiectului 
Timişoara capitală culturală europeană de către formațiunile politice din 
Timiş. Semnatarii au mandatat, practic, consiliul Local Timişoara şi consiliul 
Județean Timiş, în perspectiva viitoarelor decizii ce privesc atingerea țelului 
comun şi a proiectelor de hotărâre ce vizează activitatea asociației aferente.

PPu-SL a Timiş a participat la momentul desfăşurat astăzi şi a semnat 
declarația, conceptele umaniste fiind în concordanță cu ideile promovate de 
asociația Timişoara capitală culturală.

europarlamentarul Maria Grapini, lider al formațiunii politice, s-a 
declarat convins că acțiunile comune de susținere a cauzelor importante pentru 
urbe au şanse mari de reuşită şi fac cinste unor comunități serioase şi implicate. 

„eu am susținut Timișoara, întotdeauna! am promovat cultura şi artiștii 
timișoreni. În anul 2014 am organizat o importantă expoziție cu artisti plastici 
timișoreni, care a fost un real succes. În 2015 am organizat mai multe conferințe 
în Parlamentul european, dar și o expoziție cu marele nostru timișorean, aflat 
în cartea recordurilor, Maestrul Ştefan Popa Popas. Voi continua să susțin 
Timişoara în demersul de obținere a titulaturii de capitală culturală, cu toții 
ar trebui să facem asta, să promovăm oraşul acesta minunat! autoritățile locale 
au, însă, obligația să gestioneze inteligent un astfel de program de promovare 
a Timişoarei şi s-o facă susținut!”, a spus cel mai activ susținător al cauzei 
culturale, Maria Grapini.

http://livetimisoara.ro/grapini-da-verdictul-culturalismul-unei-
metropole-precum-timisoara-este-si-obiectiv-umanist/

”Turcia & erdogan: Maria Grapini mizeaza pe „prudenta maximala” a 
liderilor europeni!”

De Live Timisoara
La 9 august 

Spiritele mai mult decât încinse, generate de noua criză post Brexit, 
derulată sub fanion turcesc, țin trează atenția întregii planete. cum altfel, 
din moment ce preşedintele turc, recep erdogan, dă emoții majore, cu 
predilecție europei.

Pe data de 8 august, reprezentantul numărul 1 al Semilunei a lansat, 
direct şi abrupt, o amenințare Bătrânului continent, în fapt liderilor acestuia. 
„acordul cu uniunea europeană privind refugiaţii nu va fi posibil dacă ue nu 
îşi respectă partea sa de obligaţii în ceea ce priveşte ridicarea obligativităţii 
vizelor pentru cetăţenii turci. uniunea europeană nu se comportă într-o 
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manieră sinceră cu Turcia”, a spus erdogan, amintind, deloc voalat, că ridicarea 
obligativităţii vizelor pentru cetăţenii turci care călătoresc în ue ar fi trebuit să 
intre în vigoare la data de 1 iunie, dată demult depăşită.

Deşi în concediu, europarlamentarul român Maria Grapini este 
un lider conectat la realități, provocări, tensiuni, îndeosebi în astfel 
de momente care pot schimba soarta politică, economică sau socială a 
geografiei comunitare şi nu numai.

În toate intervențiile avute în Parlamentul european, am accentuat 
sensibilitatea acestui subiect, al imigrației masive la care asistăm, şi le-am 
cerut colegilor mei prudență în acțiunile politice, în declarații, în acțiunile 
pe care le întreprind. europa modernă nu s-a mai confruntat cu o asemenea 
provocare niciodată. acum, în contextul noilor tensiuni apărute pe fondul 
crizei din Turcia, mizez pe prudența maximală a liderilor europeni! e nevoie, 
acum, mai mult ca niciodată, de inteligență, diplomație şi mult calm. Turcia nu 
e un stat oarecare, cu Turcia nu te joci! cred că ne aflăm în fața unei provocări 
majore, extrem de greu de gestionat!”, a declarat, la Timişoara, Maria Grapini. 
În virtutea acordului existent între Turcia şi ue, un solicitant de azil sirian aflat 
pe teritoriul turc va fi instalat într-o ţară membră a uniunii în schimbul fiecărui 
migrant ilegal retrimis în Turcia, în limita a 72.000 de locuri.

http://livetimisoara.ro/maria-grapini-mizeaza-pe-prudenta-maximala-
a-liderilor-europeni/

”Scandalul Sky news ajunge in Parlamentul european”
De Live Timisoara
La 22 august

ceea ce părea, în debut, un mega scandal cu ramificații periculoase, duse 
în sfere dubioase ale temutului trafic internațional de arme se transformă, în 
prezent, într-un circ urât al vănătorilor de senzațional. Surprinzător pentru 
neavizați, firesc, din păcate, pentru oamenii de televiziune transnaționali, şi 
fanionul britanic pică, încet dar sigur, în derizoriu. Sky news, cu toată faima 
din spate, a încercat să iasă…în față, periculos şi prost. aşa zisa exclusivitate 
a surprinderii unei vânzări de arme în românia se dovedeşte, pe zi ce trece, o 
înscenare a unor jurnalişti dornici de afirmare, în căutare de senzațional ieftin. 
Mai grav este că zona în care au acționat se numeşte siguranță națională, ori cu 
aşa ceva nu se glumeşte, nici în românia, nici în Marea Britanie.

recent, procurorii DIIcOT au solicitat, prin intermediul unei comisii 
rogatorii, audierea jurnaliştilor de la Sky news, actele urmând să ajungă 
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la autoritățile britanice în această săptămână. Scandalul se îngroaşă, iar 
consecințele se anunță a fi cât se poate de proaste.

revoltată de turnura pe care o iau evenimentele, Maria Grapini a decis 
ca, în calitatea sa de europarlamentar, să ia atitudine. nu oriunde, ci în forul nr 
1 al democrației comunitare.

„Voi interveni în plenul Parlamentului european pe această temă, cu 
prima ocazie!  Ştiți care este motto-ul monarhilor englezi, înscris pe stema 
regatului unit? Dieu et mon droit, adică Dumnezeu şi Dreptul Meu!  exact 
pentru asta voi pleda! acolo! aici, solicit autorităților române să fie ferme şi 
intransigente. Dacă pedepsim, cu închisoare, o mamă care a furat o pâine, 
biscuiți sau flori, pentru copii sau pentru ea, ce facem cu cei care atentează la 
securitatea româniei? acesta eSTe un atac la securitatea țării noastre! Dacă 
reuşea înscenarea, românia ar fi fost sancționată drastic de uniunea europeană, 
fiți convinşi, ştiți de altfel, căci există precedente! Invers, cu ce oca măsurăm?”, 
a declarat, la Timişoara, europarlamentarul român.

Maria Grapini aşteaptă rezultatul anchetei bilaterale şi concluzii ferme 
privitoare la acest scandal declanşat de jurnaliştii britanici pentru că, aşa cum 
susține, “nu avem voie să stăm liniştiți, atunci când suntem atacați murdar!”.

http://livetimisoara.ro/scandalul-sky-news-ajunge-in-parlamentul-
european/

”Oportunitatile europene din domeniul turismului pot ajuta din plin la 
dezvoltarea Timisoarei”

De Marcel Hoster 
La 21 Octombrie
„Oportunități de dezvoltare regională prin Transport și Turism” este 

numele conferinţei organizate de eurodeputatul Maria Grapini, la Timişoara, 
vineri, la Palatul administrativ. Invitaţii au fost din cele trei ţări componente 
ale euroregiunii din care face parte şi Timişul, specialiştii din românia, ungaria 
şi Serbia încercând să descopere cele mai bune modalităţi de colaborare şi de 
obţinere a fondurilor europene în domeniile vizate de eveniment, turismul şi 
transporturile.

Sectorul turistic va genera venituri considerabile în perioada următoare, 
iar oportunităţile oferite de acest sector nu pot fi evitate, a declarat Loredana 
von Buttlar, şef adjunct de unitate, în cadrul Direcţiei Generale pentru Politică 
urbană şi regională din cadrul comisiei europene. ea a mai declarat în cadrul 
conferinţei că numărul turiştilor europeni, estimat la un miliard de persoane în 
acest an se va dubla până în 2030, ajungând la două miliarde.
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românia beneficiază de numeroase atuuri în domeniul turistic, poate 
avea acces la fonduri europene importante, dar trebuie să ştie să le acceseze, 
spune Maria Grapini, europarlamentar.

„atuuri avem, dar depinde întotdeauna de cel care ştie să le folosească. 
Sunt ţări care pe domeniul Dezvoltare economică prin turism nu au atâtea 
oportunităţi naturale care să se poată dezvolta această industrie a turismului, 
dar totuşi au mai mult aport la produsul intern brut (PIB), mai multe locuri de 
muncă şi mai multă dezvoltare pe acest domeniu. noi nu am ştiut să ne folosim 
aceste atuuri”, a declarat Grapini.

Dar, pentru a putea folosi oportunităţile de finanţare existente, românia 
va trebui să realizeze proiecte de calitate.

„uniunea europeană nu dă banii dacă nu vii cu proiecte fezabile şi atunci, 
trebuie să învăţăm să le scriem, pentru că ţările care au această capacitate 
administrativă de a scrie proiecte fezabile au reuşit să şi ia banii”, a mai declarat 
Maria Grapini, organizatorul evenimentului.

La conferinţă au fost prezenţi şi reprezentanţi ai administraţiei locale din 
Serbia şi din ungaria, iar situarea în această zonă transfrontalieră a Timişoarei 
este şi motivul pentru care oraşul a fost ales în vederea susţinerii dezbaterii. De 
asemenea, au fost prezenţi şi oficiali din Bulgaria, aceştia fiind în postura de a 
da un bun exemplu de bune practici în domeniul succesului atunci când vine 
vorba de turism.

Viceprimarul Timişoarei, Dan Diaconu, prezent la întâlnire, a 
vorbit despre problemele de infrastructură care afectează oraşul, el s-a 
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referit mai ales la lipsa unei legături de calitate între capitala Banatului 
şi autostrada a1. această situaţie trebuie rezolvată în perspectivă, mai 
ales dacă ne gândim că Timişoara va fi capitală culturală europeană, în 
cursul anului 2021. Turismul şi transporturile, infrastructura, merg mână 
în mână. nu se poate face turism de calitate fără drumuri bune, este una 
dintre concluziile trase la dezbatere. astfel, Maria Grapini a dat ca exemplu 
situaţia de la cascada Bigăr, vizita la aceasta împreună cu oficialul european 
Michael cramer a fost anulată, chiar din cauza drumului prost de acces.

Germanul, mare amator de ciclism, a vorbit despre una dintre rutele 
turistice care apelează exact la deplasarea pe două roţi pentru vizitarea fostelor 
ţări din blocul estic. unul dintre punctele aflate în programul lui cramer este 
exact vizitarea Timişoarei, sâmbătă, pe două roţi. una dintre temele dezbătute 
la conferinţă a fost realizarea unei legături între reţeaua europeană de piste de 
biciclete, una extrem de bine pusă la punct, dar care, din păcate, se termină la 
Szeged, în ungaria. De acolo spre Timişoara nu există o legătură, iar realizarea 
acesteia i-a fost propusă şefului comisiei de Transport şi Turism a Parlamentului 
european, Michael cramer urmând să susţină un asemenea proiect. el a mai 
vorbit despre drumul ciclist existent de-a lungul Dunării, unul extrem de bine 
pus la punct.

Maria Grapini a mai propus aprobarea unui proiect pilot pe turism, 
iar românia va trebui să acceseze aceşti bani, dar totul va depinde de 
autorităţile române.

„Timişoara şi novi Sad vor fi capitale culturale europene în 2021 şi 
trebuie susţinute proiectele transfrontaliere comune, pentru că avem această 
oportunitate în plus”, a mai declarat Grapini.

http://www.tion.ro/oportunitatile-europene-din-domeniul-turismului-
pot-ajuta-din-plin-la-dezvoltarea-timisoarei/1718830

Luna Noiembrie

Maria Grapini: „23 noiembrie, miercurea neagră, pentru că în Parlamentul 
european se votează un raport inechitabil pentru românia !”

De Lucian ronkov
La 23 noiembrie 

europarlamentarul timişorean Maria Grapini atrage atenţia asupra unui 
raport adoptat astăzi în Parlamentul european, privind ţintele impuse fiecărei 
ţări privind nivelul emisiilor poluante, un raport pe care îl consideră profund 
inechitabil pentru românia. 
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În acelaşi context, Maria Grapini îşi exprimă şi amărăciunea că mulţi 
europarlamentari români au votat acest raport, precum şi pentru faptul că 
europarlamentarii români, îndiferent de opţiunea politică, nu sunt în stare să 
aibe o poziţie comună, şi un proiect de ţară pe care să-l apere.

Iată mai jos poziţia exprimată de europarlamentarul timişorean pe site-
ul propriu, mariagrapini.ro:

Discuţii aprinse pe tema emisiilor de poluanţi, în Pe. Maria Grapini s-a 
luptat, din nou, pentru românia!

Data de 23 noiembrie poate fi considerată, fără exagerări, miercurea 
neagră, pentru că în Parlamentul european se votează un raport inechitabil 
pentru românia şi pentru alte state, rude “sărace” ale familiei comunitare, 
privitor la reducerea emisiilor naţionale de poluanţi.

europarlamentarul român Maria Grapini a insistat, toate aceste zile, să 
atragă atenţia colegilor săi, dar şi opiniei publice, asupra consecinţelor majore 
pe care le vom suporta, ca ţară, dacă raportul trece.

Miercuri, Grapini s-a adresat comisarului pentru combaterea schimbărilor 
climatice și energie, Miguel arias cańete, direct, fără menajamente.

“Sunt o susținătoare a îmbunătățirii calității aerului. Grija faţă de mediu 
trebuie să fie permanentă, pentru că poate contribui la reducerea costurilor 
legate de sănătate şi salvează vieți. Totusi, eu cred că orice măsură pe care o luăm 
trebuie să țină cont de realitate. Trebuie să țină cont de corelarea ţintelor de 
reducere cu PIB al fiecărei ţări şi de posibilitățile de investiție, retehnologizare 
respectiv de ritmul cercetării în domeniu. am auzit colegi care reclamă o prea 
mare flexibilitate a acestui raport, eu reclam că nu există suficientă flexibilitate. 
am auzit aici că se vorbește despre 400.000 de morți pe an din cauza calității 
aerului. Da, dar știți câți oameni mor de sărăcie? câți oameni se îmbolnăvesc 
pentru că locuiesc în condiții precare? câți mor pentru că nu fac prevenție în 
sănătate, pentru că nu ştiu, nu pot, nu au bani?”, a spus europarlamentarul 
român.

Maria Grapini nu s-a ferit să insiste nici pe subiectul antidiplomaţiei de 
care a dat şi dă dovadă Olanda, ţară care are faţă de românia sentimente ce nu-
şi găsesc locul într-o lume a diplomaţiei şi a corectitudinii politice…

“aş fi votat acest raport dacă, domnule comisar, l-aţi fi convins pe 
preşedintele Junker să aloce Fondul Strategic de Investiții şi pe criterii 
geografice, nu pe principiul “primul venit, primul servit”, dacă aţi fi convins 
comisia să aloce fonduri pentru cercetare, investiții în țările care au un PIB mic 
pe cap de locuitor. nu pot vota un raport, atât timp cât Olanda a stabilit pentru 
românia, de exemplu, o țintă pentru dioxid de sulf de 77%, în timp ce Olanda 
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are doar 28%. Ştiu ca Olanda iubește românia, a dovedit-o şi în privința intrării 
româniei în zona Schengen! Iată de ce cred că trebuie să fim raționali când 
stabilim ceva ce aduce efecte asupra oamenilor, nu să stabilim indicatori ce nu 
pot fi îndepliniți”.

În finalul intervenţiei, Maria Grapini a reiterat nevoia stabilirii unor 
ţinte realiste şi nu îndoielnice, “care vor spulbera locuri de muncă în țările 
cu economii mai putin dezvoltate, care vor împinge sub pragul de sărăcie 
mii de oameni”.

http://www.banatulazi.ro/maria-grapini-23-noiembrie-miercurea-
neagra-pentru-ca-in-parlamentul-european-se-voteaza-un-raport-inechitabil-
pentru-romania/

apariții presă 2017
Ianuarie 2017

europarlamentarul Maria Grapini i-a trimis o scrisoare deschisă prim-
ministrului Sorin Grindeanu

Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu

La data de 11.01.2017

europarlamentarul de Timiș, Maria Grapini, președintele Partidului 
Puterii umaniste (social liberal), i-a trimis din Timișoara o scrisoare deschisă 
prim-minstrului Sorin Grindeanu, prin care îi înaintează șase propuneri pentru 
ca Guvernul româniei să vină în sprijinul IMM-urilor.

“Permiteți-mi în același timp să vă adresez rugămintea de a analiza 
câteva probleme pe care le-am propus spre soluționare atunci când am deținut 
funcția de Ministru pentru IMM-uri, Mediul de afaceri și Turism, dar și după 
ce am fost aleasă în Parlamentul european. Pe lângă comisiile din care fac 
parte: Piața internă, industrie, IMM-uri și Protecția consumatorilor, Transport 
și turism și LIBe (libertăți cetățenești, administrație internă), am fost aleasă și 
co-președinte a Intergrupului pentru IMM-uri al Parlamentului european. Din 
perspectiva europeană, dar cunoscând bine situația IMM-urilor din românia, 
doresc să vă propun să analizați următoarele”, se arată în scrisoare.

1. Dacă legea IMM-urilor votată în Parlament, în legislația trecută, 
respectă din punct de vedere a SBa (small business act), în aplicare, 
deciziile luate de către celelalte ministere (ex: orice sarcină 
administrativă nouă, trebuie aplicată doar cu avizul ministerului 
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responsabil și cu obligația eliminării altei sarcini).

2. am avut ca propunere în Programul de Guvernare 2012-2016 o măsură 
pentru stimularea dezvoltării IMM-urilor din domeniul producției 
– pentru a putea crește gradul de reindustrializare a româniei, în 
conformitate cu Strategia europeană de reindustralizare a europei.

Din păcate măsura nu a fost aplicată deși fundamentarea făcută de 
Grapini arată clar, un impact pozitiv asupra bugetului.

Sistemul de impozitare a IMM-urilor nou înființate cu coduri caen 
pentru producție, prevedea ca în primul an de la înființare, impozitul pe cifra 
de afaceri sau profit, să fie zero, în al doile an să fie 50% din cuantumul normal 
și în al treilea an, să intre în regim de impozitare de 100% din impozitele legale.

Măsura prevedea ca firma să aibă abligativitatea să funcționeze minimum 
3 ani după încheierea perioadei de acordare de facilități.

această măsură am fundamentat-o și prin comunicarea comisiei 
europeane din 9.01.2013 privind Planul de acțiuni antreprenorial 2020, care 
arată că 50% din noile întreprinderi dau faliment în primii 5 ani de activitate.

3. apreciez măsurile din programul de guvernare al PSD legat de 
microîntreprinderi și IMM și sper în aplicarea lor.

Vă propun însă, continuarea proiectului derulat – schema de minimis 
pentru IMM-uri având în vedere că a funcționat bine, există procedura 
electronică de calcul al punctajului acordat proiectelor de investiții.

4. Dezvoltarea activității meșteșugarilor, artizanilor, ale celor care 
produc produse tradiționale, este o preocupare la nivel european, 
fiind în lucru o directivă pentru acordarea etichetei de origine 
geografică controlată. De aceea vă propun domnule Prim-Ministru 
să inițiați o hotărăre de guvern pentru promulgarea noii legi a 
cooperației- meșteșugărești și artizanat.

5. apreciez existența unui minister specializat pentru IMM-uri și un 
Minister al Turismului, dar doresc să subliniez importanța politicilor 
și managementul celor două ministere.

Pentru turism, aș dori să vă propun să urmăriți ca „Legea turismului” – 
aflată de ani de zile în dezbatere, să fie promulgată, deasemenea, vă informez 
că încă din 2013 am propus și Guvernul Ponta a dat aviz favorabil, unei legi 
importante pentru reabilitarea stațiunilor de interes național.

Proiectul de lege, cunoscut public ca și „Legea paraginii” – de fapt este 
lege care prevede, așa cum se întâmplă în toată europa, ca deținătorii de spații 
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de cazare în stațiuni turistice și balneare de interes național să fie obligați 
să renoveze clădirile și spațiile verzi, după un plan urbanistic stabilit la nivel 
național și dacă în doi ani nu vor respecta prevederile legii, să fie penalizați 
până la preluarea clădirilor, dacă va fi cazul. În acest fel stațiunile turistice și 
balneare vor putea crește ca atractivitate.

6. Vă propun deasemenea, să analizați posibilitatea de îmbunătățire a 
procedurilor de participare a IMM-urilor la târgurile internaționale 
de profil, pentru creșterea exporturilor și promovarea brand-urilor 
românești.

Domnule Prim-Ministru, doresc să închei printr-o propunere de 
colaborare cu europarlamentarii români. am avut această propunere și la 
guvernul trecut dar din păcate nu s-a materializat. Vă propun să aveți o 
întâlnire lunară cu cei 32 de europarlamentari, iar miniștrii care vin la Bruxelles 
la ședințele de consiliu, să aibă o intâlnire informală cu europarlamentarii, 
pentru a putea face front comun de susținere a intereselor româniei. Doresc să 
propuneți miniștrilor să apeleze la eurodeputații care fac parte din comisiile 
Parlamentului european – corespondente portofoliilor lor, pentru a putea să 
facem politici comune și coerente precum și propuneri de modificare a legislației 
europene. În perspectiva anului 2019 – anul în care românia va prelua Preșidenția 
consiliului consider importantă colaborarea guvernului cu europarlamentarii 
români. consider domnule Prim-Ministru că trebuie să țineți cont de faptul că 
Timișoara a fost desemnată capitala culturală europeană pentru anul 2021 și să 
alocați resurse pentru infrastructură (centura), reabilitatea clădirilor istorice, 
construirea unei săli polivalente pentru evenimente, și alte proiecte ce pot duce 
la dezvoltarea regională în jurul capitalei culturale europene. Închei urându-
vă multă putere de muncă, inspirație și rezultate concrete în funcția primită”, 
scrie Maria Grapini – europarlamentar, președintele Partidul Puterii umaniste 
(social-liberal).

http://www.banatulmeu.ro/europarlamentarul-maria-grapini-i-a-
trimis-o-scrisoare-deschisa-trimisa-prim-ministrului-sorin-grindeanu/

”Ziua naţională a culturii marcată la bustul lui Mihai eminescu de lângă 
catedrala din Timişoara”

De Gh. Miron 
La 16.01.2017
Bustul lui Mihai eminescu de lângă catedrala Timişoara a fost, duminică, 

15 ianuarie, locul de întâlnire pentru cei care iubesc poezia, cultura şi neamul 
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românesc, pentru a marca Ziua naţională a culturii.
umaniștii Mariei Grapini au organizat, așa cum fac de ani de zile, un 

moment emoționant – chiar și pentru cei mai tineri – de cinstire a memoriei 
poetului nepereche, Mihai eminescu. Sosită de la o altă întâlnire plină de 
încărcătură emoțională avută cu mitropolitul Banatului, Grapini a avut surpriza 
să constate că o aștepta un grup numeros de oameni umaniști tineri, femei 
și copii, sosiți la eminescu. I-au fost alături, la depunerea de flori și coroane, 
scriitorul nicolae Danciu Petniceanu, profesorul universitar Viorica Bălteanu, 
profesorul rodica Pop, jurnaliști. “românia rezistă prin valori și cultură! Trebuie 
să credem în oamenii mari pe care îi avem, trebuie să-i prețuim și respectăm 
și să le cinstim memoria celor care nu mai sunt. Să avem grijă de ei, să avem 
grijă de noi, să ne promovăm valorile, aici, pe pământ românesc, să fim solidari 
și buni naționaliști! astăzi este și Ziua culturii, să nu uităm de ea! Prin voința 
noastră și a lui Dumnezeu, putem face din românia țara la care visăm cu toții”, 
a declarat Maria Grapini.

Depunerea de coroane a fost urmată de un moment inedit, la care au 
contribuit membrii asociației Seniorilor din Timișoara, care au cântat Mai am 
un singur dor și Pe lângă plopii fără soț, sub privirile pline de surprindere ale 
trecătorilor. Maria Grapini și-a invitat, ulterior, oaspeții la o cafenea literară, 
denumită, ad-hoc, cafeneaua umanistă, unde s-au recitat poezii, s-au oferit 
detalii inedite despre viața și opera marelui poet, au rezonat la unison, tineri și 
maturi, literați și nespecialiști. Maria Grapini a redeschis la cererea publicului 
cafeneaua umanistă, cu promisiunea că acțiunile vor fi periodice, dedicate 
și altor mari valori naționale.  Finalul zilei de 15 ianuarie a fost, deopotrivă, 
emoționant. europarlamentarul Maria Grapini i-a făcut cea mai frumoasă 
surpriză lui Gheorghe Jicăreanu, omul de 90 de ani, încărcat de talent și bun 
simț românesc – l-a anunțat că va sponsoriza editarea a 300 de albume de versuri 
pe care acesta le compune cu o incredibilă ușurință. Mai mult, recitatorul zilei a 
devenit de ziua lui eminescu membru de onoare al clubului umanist.

http://www.banatulmeu.ro/ziua-nationala-a-culturii-marcata-la-bustul-
lui-mihai-eminescu-de-langa-catedrala-din-timisoara/

Februarie 2017

”Starea democrației în românia, dezbătută în Parlamentul european: 
Fondurile europene alocate româniei pot fi afectate de noua legislație ”

De calea europeană
La 02.02.2017
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Parlamentul european a dezbătut în această dimineață, în sesiune 
plenară, situația democrației, a statului de drept și a justiției în românia, în 
urma unei solicitări venite din partea grupului PPe.

Dezbaterea pe românia a avut loc în cadrul sesiunii plenare a 
Parlamentului european din 2 februarie, cu începere de la ora 10.00 și a fost 
transmisă LIVe VIDeO&TeXT pe caleaeuropeana.ro

LIVe TeXT

Frans Timmermans, prim-vicepreședintele comisiei europene:
• evoluțiile din românia au fost spectaculoase;
• românia se află în ultima etapă spre consolidarea statului de drept;
• comisia își dorește ca procesul statului de drept să fie ireversibil;
• Ordonanțele de urgență sunt un pas înapoi față de evoluțiile din 

ultimii zece ani;
• Fondurile europene alocate româniei pot fi afectate de noua legislație
• Fac apel la adresa guvernului să nu se angajaze la acest drum;
• am văzut protestele din românia, am văzut îngrijorările;
• Dacă se adoptă legislația, aceasta poate afecta modul în care sunt 

distribuite fondurile europene în românia
• Transmit un mesaj politic guvernului român: nu întoarceți calea, toți 

românii merită să trăiască într-o țară fără corupție

Maria Grapini, S&D, românia:
• În primul rând, domnule comisar Timmermans, discuția de astăzi 

se desfășoară fără ca euroaleșii să fie informați cu adevărat asupra 
conținutului actelor normative discutate! 

• Știți că vă apreciez mult, dar, de data aceasta, m-ați dezamăgit. 
• ceea ce se întâmplă în românia se referă la altceva. 
• Vă rog să nu mai corelați subiectul acordării fondurilor europene cu 

criza politică existentă! 
• McV a fost, timp de zece ani, un mecanism de discriminare a 

românilor! acum, ce faceți? Impuneți, sau lăsați Guvernul să-și facă 
treaba?
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Maria Grapini îndeamnă la luciditate
De renașterea
La 09.02.2017

europarlamentarul Maria Grapini a luat poziţie faţă de 
ultimele evenimente din viaţa societăţii româneşti. Iată scrisoarea sa:

Zbaterile cumplite ale lumii politice și apolitice au atins limita 
suportabilității, dragi români! Sunt convinsă că simțiți asta, zi de zi, că vă 
strigați revolta, acolo unde puteți. am primit semnale îngrijorătoare, în toată 
această perioadă, de la rude, prieteni, necunoscuți.

nimeni nu mai este protejat, în aceste zile, de furia celor care au ajuns să 
facă politică peste tot: aflu că angajați ai instituțiilor statului român nu-și mai 
pot desfășura activitatea, din cauza bruiajelor, comentariilor, poziționărilor de 
o parte sau alta a baricadei, toate virulente, insistente, periculoase!

Discuții despre mitinguri, despre cine participă și cine nu, despre cine e 
cu…”noi” și cine e împotriva “noastră”. M-au revoltat și mă revoltă toate aceste 
fapte condamnabile, sunt decisă să iau atitudine și asta voi face!

Voi avea o luare de poziție și în Parlamentul european, așa cum am 
avut-o de curând. recent, i-am adresat o scrisoare deschisă președintelui Klaus 
Iohannis, încă aștept un răspuns. curtea constituțională a româniei a venit cu 
o primă decizie în problema OuG 13, cu tot ce presupune: toate contestațiile 
președintelui și ale cSM au fost respinse, contestații pe formă, fond, conflicte, 
instituții aflate în dezacord.

Dragi români, am ajuns să fim experți în drept, în coduri și ordonanțe, în 
legislație predată preț de cinci ani de facultate… căci aici ne-a adus lupta surdă 
a celor ce-ar trebui să administreze pașnic această țară, încăpățânarea celor ce-
ar trebui să accepte că au pierdut trenul spre “Guvernul meu”. avem însă trenul 
spre „românia noastră”. ce e rău în asta, cum ar putea fi?

Spun, deseori, că e obligatoriu să știi să pierzi, dacă te-ai înscris în 
politica mare, dacă te numești om de stat! Domnule președinte Iohannis, 
un alt președinte, de data aceasta al curţii constituţionale, Valer Dorneanu, 
a declarat, cu subiect și predicat, că nu există un conflict juridic de natură 
constituţională în privinţa OuG 13 de modificare a codurilor penale, deci că 
Guvernul Grindeanu a acţionat legal în sfera lui de competenţă. S-a ajuns mult 
prea departe și vă înțeleg disperarea, dragi români care mi-ați scris și telefonat.

Sper și eu ca luciditatea să ia locul discordiei, mizez pe înțelepciunea 
oamenilor politici, pe trezirea conștiinței acestora, pe conștientizarea răului 
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făcut, dar și a binelui ce-i poate urma. cât despre Klaus Iohannis, sper să-si 
ceară scuze poporului si să aibă curajul unui adevărat președinte al românilor – 
al tuturor românilor! – să spună comisiei europene si consiliului adevărul!>>.

http://renasterea.ro/maria-grapini-indeamna-la-luciditate/

europarlamentarul Maria Grapini se revoltă! a scris lui Klaus Iohannis şi 
ia atitudine în Parlamentul european

De Gheorghe Miron
La data de 10.02.2017
europarlamentarul Maria Grapini, preşedintele PPu(sl), este revoltată 

de situaţia din românia, de aceea a scris preşedintelui ţării, Klaus Iohannis, 
şi este decisă să ia atitudine şi în Parlamentul european.

Prezentăm argumentele Mariei Grapini: „Zbaterile cumplite ale lumii 
politice și apolitice au atins limita suportabilității, dragi români! Sunt convinsă că 
simțiți asta, zi de zi, că vă strigați revolta, acolo unde puteți. am primit semnale 
îngrijorătoare, în toată această perioadă, de la rude, prieteni, necunoscuți. 
nimeni nu mai este protejat, în aceste zile, de furia celor care au ajuns să facă 
politică peste tot: aflu că angajați ai instituțiilor statului român nu-și mai pot 
desfășura activitatea, din cauza bruiajelor, comentariilor, poziționărilor de o 
parte sau alta a baricadei, toate virulente, insistente, periculoase! Discuții 
despre mitinguri, despre cine participă și cine nu, despre cine e cu…”noi” și 
cine e împotriva “noastră”.  M-au revoltat și mă revoltă toate aceste fapte 
condamnabile, sunt decisă să iau atitudine și asta voi face! Voi avea o luare de 
poziție și în Parlamentul european, așa cum am avut-o de curând.

recent, i-am adresat o scrisoare deschisă președintelui Klaus 
Iohannis, încă aștept un răspuns. curtea constituțională a româniei a 
venit cu o primă decizie în problema OuG 13, cu tot ce presupune: toate 
contestațiile Președintelui și ale cSM – au fost respinse, contestații pe 
formă, fond, conf licte, instituții af late în dezacord.

Dragi români, am ajuns să fim experți în drept, în coduri și ordonanțe, în 
legislație predată preț de cinci ani de facultate…căci aici ne-a adus lupta surdă 
a celor ce ar trebui să administreze pașnic această țară, încăpățânarea celor ce 
ar trebui să accepte că au pierdut trenul spre “Guvernul meu”. avem însă trenul 
spre „românia noastră”. ce e rău în asta, cum ar putea fi? Spun, deseori, că e 
obligatoriu să știi să pierzi, dacă te-ai înscris în politica mare, dacă te numești 
om de stat!

Domnule președinte Iohannis, un alt președinte, de data aceasta al curţii 
constituţionale, Valer Dorneanu, a declarat, cu subiect și predicat, că nu există 
un conflict juridic de natură constituţională în privinţa OuG 13 de modificare 
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a codurilor penale, că guvernul Grindeanu a acţionat legal în sfera lui de 
competenţă. „În situaţia de fapt, noi am constatat că nu există un asemenea 
conflict nici între autoritatea judecătorească şi Guvern, nici între Parlament şi 
Guvern. este dreptul Guvernului să aprecieze şi urgenţa şi conţinutul ordonaţei, 
iar aceste lucruri pot fi verificate pe calea unui alt control constituţional”, a spus 
domnia sa.

ccr a mai decis că „cSM apreciază excesiv că textul din lege care se 
referă la avizarea acelor aspecte care privesc autoritatea judecătorească”. auziți 
domnule președinte al tuturor românilor? ce să fie asta? Ghinion cumva?… S-a 
ajuns mult prea departe și vă înțeleg disperarea, dragi români, care mi-ați scris 
și telefonat. Sper și eu ca luciditatea să ia locul discordiei, mizez pe înțelepciunea 
oamenilor politici, pe trezirea conștiinței acestora, pe conștientizarea răului 
făcut, dar și a binelui ce-i poate urma. cât despre Klaus Iohannis, sper să-si 
ceară scuze poporului si să aibă curajul unui adevărat președinte al românilor – 
al tuturor românilor! – să spună comisiei europene si consiliului aDeVăruL!”, 
scrie revoltată Maria Grapini.

http://www.banatulmeu.ro/europarlamentarul-maria-grapini-se-
revolta-a-scris-lui-klaus-iohannis-si-ia-atitudine-in-parlamentul-european/

”Împreună suntem bravi, singuri rămânem săraci!”: europarlamentarul 
Maria Grapini – scrisoare deschisă către 80 de academicieni”

Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu
La data de 12.02.2017

europarlamentarul timişorean Maria Grapini a trimis o scrisoare deschisă 
celor 80 de academicieni semnatari ai apelului pentru stabilitatea româniei, 
pe care îi felicită pentru acest demers şi atrage atenţia românilor că e nevoie 
de calm şi de reluarea negocierilor, fiindcă războiul fratricid ne zdruncină. 
“Împreună suntem bravi, singuri rămânem săraci”, scrie Grapini.

„excelenţelor Voastre,
noi, umaniştii, fideli principiilor conservatoare româneşti, vă felicităm 

pentru apelul la conştiinţă. Fără rădăcini, furtunile ne vor dărâma. cu o 
naţiune dezbinată, vom fi mai uşor de cucerit. Sărăcia, deznădejdea şi ura ne 
vor dărâma. avem resurse, deţinem capital, suntem puternici.

În Parlamentul european i-am cerut prim-vicepreședintelui comisiei 
europene, Frans Timmermans, dreptul la suveranitate, la fel ca cel al celorlalte 
state membre.
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”Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare” – avea să 
spună Mihail Kogălniceanu în anul de graţie 1877. astăzi, în anul 2017, odată cu 
înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții pentru administrarea 
și valorificarea eficientă a participațiilor statului, putem spune că de abia acum 
poate începe cu adevărat capitalismul românesc european.

În românia am făcut apel la calm şi la reluarea negocierilor. războiul 
fratricid ne zdruncină, apelul la stabilitate ne întăreşte.

”Trebuie să regândim problematica suveranităţii, dar să nu-i slăbim 
esenţa”, spunea nu demult Boutros Boutros-Ghali, fostul secretar general al 
Onu.

Făurarii construcţiei europene, excelenţele voastre, au înţeles – încă de 
la înfiinţarea comunităţii europene a cărbunelui și Oțelului din anul 1951 – că 
identitatea europeană nu trebuie să provoace distrugerea identităţii naţionale, 
ci să fundamenteze un concern de drept, economic şi social, stabil, pentru 
prosperitate.

Identitatea europeană se întemeiază pe unitatea de cultură şi civilizaţie, 
având profunde baze religioase.

“românia nu poate să renunțe la drepturile sale istorice, idealurile ei 
naționale, în sfârșit, la dreptul ei la viață”, avea să spună constantin Stere în 
martie 1918. Doar post-mortem i s-a conferit un loc printre figurile de legendă 
ale academiei române.

Îmi amintesc mereu vorbele lui marelui conservator român Petre P. carp: 
“Datoria omului de stat e să conducă el opinia publică, nu să se lase târât de 
ea.” Şi cred că actualul guvern poate şi deţine cheia deschiderii şantierului de 
reconstrucţie a ţării.

Suntem încredinţaţi că apelul dumneavoastră va da puteri corăbierilor, 
trecuţi printr-o vremelnică furtună.

Împreună suntem bravi, singuri rămânem săraci. 

e timpul să ne consolidăm şi să ne întărim statalitatea, independenţa 
şi proiectul de ţară, sub pavăza academiei române, din care cu nobleţe faceţi 
parte. Sănătate şi credinţă”, scrie europarlamentarul Maria Grapini, din 
Timişoara, preşedintele Partidului Puterii umaniste din românia.

http://www.banatulmeu.ro/impreuna-suntem-bravi-singuri-ramanem-
saraci-europarlamentarul-maria-grapini-scrisoare-deschisa-catre-lei-80-de-
academicieni/
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”europarlamentarul Maria Grapini îi apără pe pacienţii din românia în 
Parlamentul european”

De Gheorghe Miron 
La 13.02.2017

europarlamentarul Maria Grapini, şefa umaniştilor şi președintele 
onorific al asociației Pacienților din Timiș, ia atitudine în Parlamentul european 
în problema medicamentelor, pentru a-i apăra pe pacienţii din românia.

reducerea cu 35% a prețului medicamentelor inovative complică situaţia 
pentru ţara nostră, pentru că pune în poziții antagonice două forțe inegale 
economic: pacienți versus giganți farmaceutici. Puțini politicieni se încumetă 
să tranșeze public problema în condițiile în care mulţi dintre ei au legături 
oculte cu aceste companii. În debutul lui 2017, a început disputa între asociaţiile 
de pacienţi şi producătorii de medicamente, care se tem că profiturile le vor 
scădea cu 35%. Directorul executiv al asociației române a Producătorilor 
Internaționali de Medicamente, Dan Zaharescu, spunea că aproximativ 123 de 
produse farmaceutice vor dispărea de pe piață și peste 800.000 de pacienți vor 
fi afectați.

„Sistemul de asigurări de sănătate nu va face niciun fel de economie din 
acea scădere cu 35% a prețurilor medicamentelor care au ieșit de sub protecția 
brevetului. Singurii care sunt afectați sunt pacienții fiindcă multe din acele 
medicamente vor dispărea și bineînțeles și producătorii de medicamente 
fiindcă vor fi puși în situația să facă față la niște situații dificile. nu este ușor să 
ai pacienții care umblă după un medicament și să le spui că nu mai poți să le 
comercializezi din motive economice”, declara Zaharescu.

europarlamentarul Maria Grapini este de altă părere.

“Invocarea motivelor economice, atunci când vorbim de pacienți, mi se 
pare de neacceptat. Știu că vorbim de cifre de afaceri uriașe, la fel cum știu 
că vorbim de oameni care pot rămâne fără medicamente! Sunt copii care 
nu vor mai putea avea acces la vaccinuri, ori acest lucru se constituie într-o 
problemă majoră pentru orice țară, nu numai pentru românia. În calitatea 
mea de președinte onorific al asociației Pacienților din Timiș, eu voi interveni 
în Parlamentul european, pe această tematică, și voi solicita un punct de 
vedere. nu putem intra într-o criză de medicamente, pentru că unele companii 
multinaționale din domeniu sunt în pericolul de a-și reduce din profituri și așa 
uriașe. ue trebuie să audă că giganții industriei farmaceutice doresc să facă 
legea in românia!”, a declarat Grapini. Protestele din ultimele zile au făcut ca 
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o temă extrem de importantă pentru pacienții româniei să ajungă secundară. 
europarlamentarul Maria Grapini a decis să o aducă în actualitate, chiar în 
Parlamentul european.

http://www.banatulmeu.ro/europarlamentarul-maria-grapini-ii-apara-
pe-pacientii-din-romania-in-parlamentul-european/

”Maria Grapini nu renunţă la lupta pentru legea răspunderii magistraţilor 
europarlamentarul cere Pe urgenţă în decizia comunitară”

De Gh. Miron
La 14.02.2017

europarlamentarul Maria Grapini nu se dezminte: una dintre priorităţile 
majore ale sale vizează lupta declarativă şi nu numai, publică, oficială, în 
toate luările de poziţie din Parlamentului european, pe tema legii răspunderii 
magistraţilor, lege care, cel puţin în românia, se află, voit, într-un con de umbră.

Într-o interpelare recentă, Maria Grapini a solicitat şi primit răspuns 
pentru urgentarea procedurilor comunitare, în acest sens, cu atât mai mult 
cu cât ţara noastră este sub ameninţarea McV, de zece ani. Mai mult decât 
atât, românia pierde procese la ceDO, pe bandă rulantă, exclusiv din cauza 
deciziilor îndoielnice ale Justiţiei.

“În multe state membre ale ue, nu există o legislație specifică privind 
răspunderea magistraților, motiv pentru care multe țări pierd procese în fața 
curții europene a Drepturilor Omului. cetățenii, ale căror drepturi sunt 
frecvent încălcate de către magistrați, în special drepturile fundamentale la 
apărare sau dreptul la un proces echitabil, introduc acțiuni, pe care le și câștigă, 
la curtea europeană a Drepturilor Omului. Drept urmare, statele trebuie să 
plătească sume foarte mari de bani, cu titlu de sancțiuni și de despăgubiri, din 
banii publici, iar cetățenii suferă umilințe și le este afectată sănătatea. având 
în vedere cele expuse mai sus, are comisia în vedere o armonizare la nivelul 
uniunii a legislației privind răspunderea magistraților?”, a spus Grapini.

europarlamentarul nostru a primit răspuns din partea comisarului 
pentru Justiţie, Vera Jourova, în care se invocă Principiul răspunderii unui stat 
membru pentru prejudicii cauzate particularilor, prin încălcări ale dreptului 
uniunii, pentru care statul este responsabil.

“comisia nu are în vedere acțiuni la nivelul ue în vederea armonizării 
legislației privind răspunderea magistraților. comisia reamintește faptul 
că nu deține competențe generale de a interveni în funcționarea sistemelor 
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judiciare ale statelor membre. De asemenea, comisia reamintește faptul 
că recomandarea (2010)12 a consiliului europei abordează aspecte legate 
de răspunderea judecătorilor, stipulând, în special, faptul că interpretarea 
legii, aprecierea faptelor și evaluarea  probelor realizate de judecători 
pentru soluționarea cauzelor nu ar trebui să antreneze răspunderea  civilă 
sau disciplinară, cu excepția cazurilor de rea-credință și gravă neglijență. În 
sfârșit, comisia încurajează statele membre să îmbunătățească eficacitatea 
sistemelor naționale de justiție, inclusiv în contextul semestrului european”, 
se arată în răspuns.

Maria Grapini consideră concluzia ce se desprinde nesatisfăcătoare, 
cel puţin din perspectivă românească. “Pe de o parte, dacă nu există 
atribuţii la nivelul comisiei, privind răspunderea magistraţilor, nu se 
justifică McV; pe de altă parte, nu renunţ în a solicita Parlamentului să 
introducă în regim de urgenţă Legea răspunderii magistraţilor, pentru a nu 
mai avea încălcări ale drepturilor omului şi plăţi imense de la buget pentru 
procesele de la ceDO. Trebuie să ştiţi că românia este pe primul loc între 
ţările membre, la capitolul sume plătite! Logic, se justifică urgenţa! eu o 
voi invoca şi solicita, de câte ori voi avea ocazia!”, a conchis Maria Grapini.

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-nu-renunta-la-lupta-pentru-
legea-raspunderii-magistratilor-europarlamentarul-cere-pe-urgenta-in-
decizia-comunitara/

Maria Grapini în Parlamentrul european: „este nevoie de măsuri concrete 
în sensul protecției pasagerilor!”

De Gh. Miron pentru BanatulMeu
La 16.02.2017

Parlamentul european a discutat, joi, 16 februarie, la Strasbourg, un 
raport complex, privitor la domeniul aviaţiei, cu aplicabilitate evidentă în toate 
statele uniunii europene. acesta atinge toate detaliile economice, precum şi 
cele ale siguranţei pasagerilor.

europarlamentarul Maria Grapini, membru al comisiei Tran, a avut 
o luare de poziţie şi o concluzie: vot pozitiv pentru raport!

„Vreau să-i felicit pe raportori și pe toți colegii care și-au adus aportul la 
elaborarea acestui raport. ca membru al comisiei Tran, înțeleg importanța 
sectorului aviației în contextul strategiei de conectivitate, competitivitate, 
dar și de dezvoltare a turismului. cred că este nevoie ca și consiliul să 
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dea dovadă de voință politică, în sprijinul dezvoltării potențialului aviatic. 
Doamna comisar, sunt convinsă că știți foarte bine că dezvoltarea aviației 
influențează competitivitatea, mobilitatea, dar și dezvoltarea economică în 
piața unică. Însăşi comisia a explicat că se produc pierderi de aproximativ 5 
miliarde de euro pe an. În același timp, există încă probleme legate de calitatea 
și siguranța pasagerilor și cred că este nevoie să țineți cont de măsuri concrete 
în sensul protecției pasagerilor, dar și a îmbunătățirii calității serviciilor”, a 
declarat Grapini.

În finalul intervenţiei, europarlamentarul timi;orean a salutat 
comunicarea comisiei şi a precizat că o strategie în domeniul aviaţiei este 
necesară pentru europa.

“Trebuie eliminate barierele, strategia este importantă, însă o doresc 
aplicată şi în practică. Voi vota acest raport și sper ca propunerile pe care le 
primiți astăzi, doamna comisar, să le transformați în măsuri concrete”, a conchis 
Maria Grapini.

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-in-parlamentrul-european-
este-nevoie-de-masuri-concrete-in-sensul-protectiei-pasagerilor/

Maria Grapini: „eu nu sunt în opoziţie cu ţara. eu apăr românia în 
Parlamentul european pentru ca să nu fie pedepsită!”

De Gheorghe Miron 
La 18.02.2017

Maria Grapini, europarlamentarul timişorean, a fost invitată la antena3, 
vineri, 17 februarie, de la ora 20 pentru a discuta, împreună cu alţi participanţi, 
despre problemele fierbinţi ale momentului: dosarul Timişoara 2017, privind 
retrocedările de locuinţe, vizita premierului Sorin Grindeanu la Bruxelles şi 
celebra Ordonanţă 13, care a aruncat românia în aer.

Maria Grapini a spus că nu este de acord cu declaraţiile primarilor 
Timişoarei: „eu am lucrat în privat, dar şi în minister. cum să spui ca primar 
că mi-a dat documentul biroul nu ştiu care şi l-am semnat. Dar tu nu citeşti ca 
primar ce semnezi? Tu nu citeşti ca ministru apoi te prelevezi că cei de sub tine 
mi-au dat, de la direcţia juridică. eu nu sunt de acord cu declaraţiile domnilor 
robu şi ciuhandu de nicio culoare. acolo, au cumpărat apartamentele cei care 
nu erau chiriaşi. Mulţi chiriaşi au fost scoşi în stradă, deşi există legea care îi 
apără. apartamente nu au fost cumpărate de nişte oameni necăjiţi, cum a spus 
şi dl. nistorescu”.



O VOce PrOeurOPeană

275

Despre Ordonanţa 13 Grapini a precizat: „am spus un lucru care a fost 
trecut cu vederea. Faptul că ordonanţa a fost constituţională. Lumea îmi spunea 
că sunt o pesedistă, că apăr PSD, însă eu am candidat împotriva PSD la alegerile 
locale şi parlamentare, dar nu sunt în opoziţie cu ţara mea. eu apăr românia în 
Parlamentul european pentru ca ţara să nu fi pedepsită pe nedrept şi pentru ca 
cetăţenii să nu suporte consecinţele. Stilul meu nu este de a da înapoi. negociez 
şi vin cu subiectele pe masă, până când conving adversarul. a fost o problemă 
de comunicare în guvern în legătură cu ordonanţa”.

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-eu-nu-sunt-in-opozitie-
cu-tara-eu-apar-romania-in-parlamentul-european-pentru-ca-sa-nu-fie-
pedepsita/

”comunicat de presă - europarlamentar Maria Grapini”
De agerpres
La 23.02.2017

Felicitări judecătorilor !

am aflat, ca și dumneavoastră, astăzi, că instanța din Pitești, mai precis 
curtea de apel Pitești, l-a lăsat definitiv pe președintele Klaus Iohannis fără una 
dintre case. Magistrații au respins contestația în anulare, formulată de familia 
prezidențială, deci familia prezidențială a pierdut cea mai importantă investiție 
a sa, casa din centrul Sibiului. Decizia este irevocabilă și nu mai există nicio 
modalitate de a o ataca. cât despre cheltuieli de judecată, se menționează în 
aceeași decizie, că sunt de 1700 de lei, plus încă 1700 de lei către intimați. atât... 
Știm cu toții, noi, românii care gândim și citim, că imobilul aflat în litigiu de 
aproape 16 ani, închiriat fiind, nu oricui, ci unei bănci, a adus, în timp, familiei 
Iohannis un profit de peste 300.000 de euro !

În urma deciziei de azi rezultă că președintele Klaus Iohannis a mințit 
când a spus că a cumpărat cinstit toate casele !

În calitate de europarlamentar, îl întreb, public, pe presedintele 
româniei, cum se numește acest câștig ? După această sentință definitivă, unde 
se încadrează, juridic, suma de peste 300.000 de euro ? când va fi ea restituită, 
din moment ce a fost însușită pe bază de acte false ?

Mă bucur și felicit Justiția pentru că nu s-a lăsat intimidată nici inhibată 
în cazul acestui proces important, în care a fost implicat însuși președintele 
româniei ! Sunt convinsă că n-a fost ușor, tocmai de aceea merită salutată o 
astfel de poziție !
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Domnule președinte Klaus Iohannis, vă reamintesc declarația pe care 
ați făcut-o în piața publică, prin care ați aruncat românia în haos, care ne-a 
determinat să ne urâm unii pe alții, care ne-a pus într-o poziție critică, în ochii 
europei și ai lumii. ați invocat la acea vreme ‘o gașcă de oameni politici cu 
probleme penale, care vrea să slăbească statul de drept’.

astăzi, domnule președinte Klaus Iohannis, ați fost înfrânt.

Vă rog, măcar acum, reveniți la rolul constituțional. românia merită 
stabilitatea promisă și bunăstarea mult așteptată. Intrați-vă în rolul de 
mediator, lăsați ranchiuna deoparte, acceptați jocul democratic, lăsați Guvernul 
și Parlamentul să lucreze, oferiți-ne LInIȘTea promisă.

românii merită scuzele dumneavoastră !

http://www.agerpres.ro/comunicate/2017/02/23/comunicat-de-presa-
europarlamentar-maria-grapini-15-24-47

”Maria Grapini a avut aproape 300 de luări de cuvânt în Parlamentul 
european”

De Gh. Miron 
La data de 28.02.2017

europarlamentarul din Timișoara, super-activa Maria Grapini, 
președintele Partidului Puterii umaniste (social-liberal), este unul dintre cei 
mai activi membri ai Parlamentului european.

De la începutul mandatului, Grapini a avut 280 de luări de cuvânt în plen, 
pe diferite teme, atât naționale în interesul româniei, cât și pe teme europene 
sau internaționale.

„nu numai că am vorbit în plen, dar am multe rapoarte și amendamente, 
organizez acțiuni și sunt singura care întocmește raportul cu toate activitățile 
desfășurate, să se vadă clar ce fac și le dau prin țară. Se poate intra și pe pagina 
mea de europarlamentar unde se reflectă tot ceea ce am realizat. Pentru a vorbi 
în plen, trebuie să te înscrii la cuvânt, dar dacă nu, după ce au terminat lista dată 
de grup, ridici foaia albă că vrei să iei cuvântul. Sunt și șmecheri. nu prea vor 
să dea cuvântul  românilor. După ce se termină lista, dă dreptul la exprimare 
celor care au stat în sală. eu am stat în sală la toate ședințele de aceea și mi-au 
dat întotdeauna dreptul de a vorbi”, a explicat Grapini.

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-a-avut-aproape-300-de-luari-
de-cuvant-in-parlamentul-european/
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”anaLIZă FeMeILe la PuTere în eurOPa. cât de influente sunt 
femeile în ue? ”

De calea europeană
La 29.02.2017

În uniunea europeană trăiesc aproximativ 500 de milioane de locuitori, 
jumătate dintre aceștia fiind femei. caleaeuropeană.ro vă prezintă o analiză 
privind modul în care femeile sunt reprezentate la nivelul de vârf al uniunii 
europene, promovând totodată un rol mai activ al femeilor atât în instituțiile 
din românia, dar și nivelul blocului comunitar. 

În prezent, conducerea instituțiilor este asigurată de 3 bărbați și anume: 
Martin Schulz – Președinte al Parlamentului european, Jean-claude Juncker 
– președinte al comisiei europene, Donald Tusk – președinte al consiliului 
european. Totuși, diplomația europeană este condusă de o femeie, Federica 
Mogherini după ce anterior această funcție a fost ocupată de o altă femeie- 
catherine ashton.

PARLAMENTUL EUROPEAN – 37 % dintre eurodeputați sunt femei

Parlamentul european este constituit din 751 de deputați, dintre care  
37% sunt femei (277) și 63%  sunt bărbați (474).

Totuși, dacă avem în vedere cifrele din 1979, primul an în care au fost 
organizate alegeri pentru desemnarea europarlamentarilor, constatăm un trend 
ascendent. așadar, în anul 1979, numai 16% din numărul total era reprezentat 
de femei.

Europarlamentari
    Femei      Bărbați

37%

63%
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românia – sub media europeană

În ceea ce privește eurodeputații români, 28% dintre aceștia sunt femei 
(9), iar 72% sunt bărbați (23), situându-ne astfel sub media europeană.

Parlamentul României – femeile ocupă numai 11% dintre mandate, 
cu mult sub media Parlamentului European

Făcând o comparație cu Parlamentul național, putem observa că femeile 
sunt mult mai puțin reprezentate la nivel intern decât la nivel extern. așadar, 
în Parlamentul româniei numai 11% din numărul total este deținut de femei. 

un sfert dintre vicepreședinți sunt femei

Europarlamentari români
   Bărbați     Femei

Parlamentari români
   Bărbați     Femei

28%

11%

89%

72%
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Biroul președintelui Pe este format din 1 președinte și 14 vicepreședinți, 
5 locuri fiind ocupate de femei în cadrul acestui birou. este important de 
menționat faptul că 2 români sunt vicepreședinți, și anume adina-Ioana Vălean 
și Ioan Mircea Pașcu.

Comisiile PE – cea mai mare reprezentare a femeilor
La nivelul celor 20 de comisii și 2 subcomisii, 10 dintre acestea sunt 

conduse de femei, și anume: Subcomisia pentru drepturile omului, Subcomisia 
pentru securitate și apărare, comisia pentru dezvoltare, comisia pentru control 
bugetar, comisia pentru dezvoltare regională, comisia pentru piața internă și 
protecția consumatorilor, comisia pentru cultură și educație, comisia pentru 
afaceri constituționale, comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen, 
comisia pentru petiții.

Comisii și Subcomisii ale PE
   Bărbați     Femei

Vicepreședinți ai PE
   Bărbați     Femei

26%

74%

45%
55%
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cine sunt româncele din Parlamentul european? 
(ordonate alfabetic)

Maria Grapini – Grupul alianței Progresiste a 
Socialiștilor si Democraților din Parlamentul european 
(Membră); Partidul Puterii umaniste
• membră a comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor
• membră a delegației pentru relațiile cu Peninsula 
coreeană

cOMISIa eurOPeană – o treime dintre 
comisari sunt femei

28 de comisari– 9 femei 32% , 19 bărbați- 68%;

Funcția de președinte este deținută de un bărbat, și anume Jean-claude 
Juncker. acesta a făcut numeroase demersuri pentru ca statele membre să 
nominalizeze femei pentru portofoliile de comisari europeni.

Fiecărui stat membru îi este atribuit câte un portofoliu de comisar, 9 
dintre funcții fi nd ocupate de femei. acestea sunt:

Federica Mogherini – Înalt reprezentant al ue pentru afaceri externe și 
Politica de Securitate și vicepreședinte al comisiei

Kristalina Georgieva – Buget și resurse umane și Vicepreședinte

cecilia Malmstrom – comerț 

Marianne Thyssen – Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, 
competențe și mobilitate forței de muncă

Violeta Bulc – Transporturi

elzbieta Bienkowska – Piață internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri

Comisia Europarlamentară
   Bărbați     Femei   Bărbați     Femei

32%

68%
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Vera Jourova – Justiție, consumatori și egalitate de gen

corina crețu– Politică regională

Margrethe Vestager – concurență

cOnSILIuL eurOPean – doar trei femei la masa șefilor de stat și de guvern

Membrii consiliului european sunt șefii de stat sau de guvern ai celor 
28 de state membre ale ue, președintele consiliului european și președintele 
comisiei europene.

numai 3 femei reprezintă statele lor în cadrul acestei instituții directoare 
ale uniunii europene, și anume: angela Merkel, cancelarul Germaniei, Beata 
Szydlo, prim-ministrul Poloniei și Dalia Grybauskaite, președinta Lituaniei.

11%

89%

Consiliul European
   Bărbați     Femei
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De asemenea, Înaltul reprezentant al uniunii pentru afaceri externe și 
politica de securitate participă la reuniunile consiliului european atunci când 
se discută chestiuni din domeniul afacerilor externe. În prezent, această funcție 
este ocupată de o femeie, și anume de Federica Mogherini.

 Putem observa faptul că cea mai importantă economie europeană, 
Germania este reprezentată de o femeie în consiliul european, iar diplomația 
europeană se află tot în mâinile unei reprezentante de gen feminin, Federica 
Mogherini. cu toate acestea, președintele consiliului este Donald Tusk.

cOnSILIuL unIunII eurOPene – 27% dintre miniștrii statelor 
membre sunt femei

consiliul este un factor decizional esențial al ue. este format din miniștrii 
de resort ai statelor membre și coordonează politicile statelor membre. acesta 
se reunește în mai multe formațiuni, și anume:

consiliul afaceri Generale
consiliul afaceri externe – prezidat de Înaltul reprezentant, Federica 

Mogherini
consiliul afaceri economice și Financiare
consiliul Justiție și afaceri Interne
consiliul Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și 

consumatori
consiliul Transporturi, Telecomunicații și energie
consiliul educație, Tineret, cultură și Sport
consiliul competitivitate
consiliul Mediu
consiliul agricultură și Pescuit
cu excepția formațiunii afaceri externe a consiliului, toate celelalte 

reuniuni menționate mai sus sunt prezidate de miniștrii statului membru care 
deține președinția ue la momentul respectiv.

Președinția consiliului este rotativă între fiecare stat membru și 
mandatul fiecărei țări durează 6 luni, mandat care este deținut de ministerul 
relevant pentru fiecare întâlnire în parte.

Președinția acestuia poate fi deținută și de o femeie, în eventualitatea în 
care în fruntea guvernului se află o femeie în momentul în care un stat preia 
președinția consiliului. În prezent, aceasta este deținută de către Olanda, deci 
nu o femeie ocupă acel post.

Structura și repartizarea de gen în guvernele celor 28 de state este direct 
conectată de componența consiliului uniunii europene. am contorizat, așadar, 
procentul din fiecare stat. În total există 479 de miniștri, 27% fiind femei (132), 
și 73% bărbați (347).
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Stat Femei (procent) Bărbați (procent)
Suedia 50 50
Franța 48 52
Slovenia 47 53
Germania 38 62
Olanda 38 62
Italia 38 62
Finlanda 36 64
românia 35 65
Bulgaria 35 65
Marea Britanie 32 68
Belgia 29 71
Letonia 29 71
Danemarca 29 71
Spania 29 71
austria 29 71
Irlanda 27 73
Lituania 27 73
Luxmburg 27 73
Polonia 25 75
Portugalia 22 78
cehia 18 82
croația 14 86
estonia 13 87
cipru 8 92
Malta 7 93
Slovacia 0 100
ungaria 0 100
Grecia 0 100



MARIA GRAPINI

284

aceste date sunt furnizate de către eurostat în perioada 10-24 noiembrie 
2015, putând suferi modificări ulterioare. 

Dacă analizăm componența guvernelor, putem vedea că fruntașa 
clasamentului este SueDIa unde jumătate dintre miniștri sunt femei, urmată 
de FranȚa cu un procent de 48% și SLOVenIa (47%). În rOMÂnIa numai 35 
% din componența guvernului este formată din reprezentanți de gen feminin.

Top 3 state în care monopolul este deținut de bărbați: SLOVacIa, 
GrecIa, unGarIa. În acestea, nicio femeie nu ocupă funcția de ministru.

egalitatea dintre femei şi bărbaţi este una dintre valorile fundamentale 
ale uniunii europene. Istoria acesteia începe încă din 1957, când principiul 
plăţii egale a fost încorporat în Tratatul de la roma. Deși la nivelul uniunii s-au 
inițiat ample și numeroase dicuții privind reprezentarea echitabilă de gen, nici 
în prezent femeile nu ocupă jumătate dintre funcțiile de conducere.

În urma acestei analize, putem observa, așadar, că instituția uniunii 
europene în care femeile ocupă cele mai multe funcții este Parlamentul 
european, urmată apoi de comisia europeană, însă, după cum am precizat, în 
cadrul consilului european bărbații ocupă 25 din cele 28 de fotolii.

Martie 2017

europarlamentarul Maria Grapini, singurul român din comisia LIBe, 
participant la o dezbatere cheie despre azilanţi

De Ghe Miron La data de 01.03.2017

Parlamentul european a găzduit, marţi, 28 februarie, o reuniune 
interparlamentară, în cadrul comisiei pentru Libertăți civile, Justiție și afaceri 
Interne, cunoscută drept comisia LIBe.Tema propusă a fost “a treia reformă a 
sistemului european comun de azil – pregătiţi să răspundem acestei provocări”. 
Discuţiile vaste şi complexe au vizat provocările actuale cu care se confruntă 
europa, din acest punct de vedere, sistemul european comun de azil, asigurarea 
accesului la azil şi distribuirea echitabilă a solicitanţilor de azil în ue, ţările de 
origine sigure şi conceptul de ţară terţă sigură, prevenirea traficului de fiinţe 
umane, cooperarea administrativă dintre autorităţile din statele membre în 
temeiul regulamentului Dublin -ce funcţionează, ce nu, asistenţa juridică şi 
alternativele la detenţie în timpul procedurii de azil: schimb de bune practici 
între statele membre, protecţia copiilor migranţi – contribuţii ale experţilor şi 
ale statelor membre. 

europarlamentarul Maria Grapini a fost singurul român din comisia 
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LIBe care a participat la această reuniune. Grapini s-a întâlnit cu membri ai 
Parlamentului româniei prezenţi la această dezbatere, în ideea evidentă de 
a pune bazele unei bune colaborări între comisiile Parlamentului naţional şi 
comisia LIBe.

Din delegaţia română prezentă la Bruxelles au făcut parte deputaţi şi 
senatori, preşedintele şi vicepreşedintele  comisiei pentru constituţionalitate, 
reprezentanţi ai comisiilor de afaceri europene respectiv ai comisiei de 
apărare, Ordine Publică şi Securitate naţională.

“Discuţiile au fost tehnice şi aplicate. am spus cu toţii că, în prezent, 
sistemul legislativ european nu abordează toate nevoile actuale ale azilului, ca 
termen şi concept general. cert, avem nevoie de o agenţie funcţională pentru ca 
uniunea europeană să ofere sprijin şi să acţioneze unitar. Trebuie să  dovedim 
cetățenilor că europa poate face faţă unei noi provocări”, a declarat Maria 
Grapini.

http://www.banatulmeu.ro/europarlamentarul-maria-grapini-singurul-
roman-din-comisia-libe-participant-la-o-dezbatere-cheie-despre-azilanti/

”Mărțișoarele confecționate de copiii din Timiș au ajuns în pieptul 
româncelor din Parlamentul european”

De Ziua de Vest
La  02.03.2017
Mărțișorul a ajuns în pieptul româncelor prezente în Parlamentul 

european, miercuri, în prima zi din martie, prin europarlamentarul Maria 
Grapini, șeful PPusl. 

Mărțișoarele au fost făcute de copiii aflați în centrele de plasament din 
județul Timiș. “Felicitări Mirela Sas care s-a ocupat ca acești copii minunați 
să realizeze frumosul simbol al primăverii, anotimpul care tocmai începe 
să vă aducă bucurii, sănătate și vise împlinite. Vă dăruiesc cu drag Simbolul 
Primăverii, tradiționalul mărțisor!”, este mesajul Mariei Grapini.

http://ziuadevest.ro/actualitate/68013-martisoarele-confectionate-de-
copiii-din-timis-au-ajuns-in-pieptul-romancelor-din-parlamentul-european

Maria Grapini: „anunţul trecerii, din 2019, la zona euro ar fi sinucidere 
curată”
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europarlamentarul Maria Grapini spune că preşedintele româniei nu 
poate anunţa trecerea, din 2019, la zona euro, „cum vor politicienii globalişti şi 
susţinuţi de marile corporaţii internaţionale”, pentru că ar fi „sinucidere curată”.

De Timpolis
La 06.03.2017
Pe 25 martie, la roma, liderii celor 27 state membre ale uniunii europene 

vor participa la aniversarea a 60 de ani de la încheierea tratatelor de la roma. 
Ocazie cu care vor pune în discuție realizările și punctele forte ale ue, precum 
și domeniile în care sunt necesare îmbunătățiri.

Președintele comisiei europene, Jean-claude Juncker, a susținut 
săptămâna trecută un discurs în care a descris cinci opțiuni posibile privind 
reforma proiectului european post-Brexit. De la a “face mai mult împreună”, 
până la “a face mai puțin, dar într-un mod mai eficient”, e calea de la piaţa 
comună la grupul de la Vişegrad.

Guvernul româniei ar trebui să pregătească mapa de interes a 
româniei, spune europarlamentarul Maria Grapini, într-un comunicat 
trimis redacţiei. „a face mai mult împreună” se traduce, în opinia acesteia, 
prin trecerea la zona euro.

„având precedentul eşecului Greciei, preşedintele româniei nu poate 
anunţa trecerea, din 2019, la euro, cum vor politicienii globalişti şi susţinuţi 
de marile corporaţii internaţionale. un anunţ făcut fără un calcul preventiv şi 
fără consultări cu instituţiile specializate din domeniul financiar bancar ar fi 
o sinucidere curată”, declară Maria Grapini. În plus, estimează aceasta,  şocul 
psihologic asupra populaţiei ar fi extrem de mare: „cum se vor simţi românii 
când vor lua după prima lună doar 300 de euro leafă?”

https://timpolis.ro/maria-grapini-anuntul-trecerii-din-2019-la-zona-
euro-ar-fi-sinucidere-curata

„Putem consolida statul de drept doar printr-o administraţie performantă 
şi bine plătită. nu poţi cere rigoare dacă nu oferi. Mulţi dintre tinerii frumoşi 
şi liberi, nemulţumiţi de corpul de elită al administraţiei centrale şi locale, 
trebuie să înţeleagă mai întâi rostul lucrurilor şi apoi să protesteze. Dau ei un 
job din industria IT pe un acelaşi post din primării sau ministere, plătit de 
patru ori mai puţin? nu. Iată ipocrizia”, declară, într-un comunicat de presă, 
europarlamentarul Maria Grapini, membru PPu.

Invocând un studiu realizat de platforma de recrutare online eJobs, care 
arată că 52% dintre români aşteaptă sa le crească salariul, Maria Grapini spune 
că acest lucru trebuie corelat cu o predictibilitate a domeniului de business şi o 
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evidenţiere clară a surselor de finanţare.
Totodată, aceasta solicită Guvernului să pună în practică programul de 

guvernare. Motivând că zeci de mii de firme, atât PFa-uri, cât şi SrL-uri, aşteaptă 
reducerile fiscale promise, că administraţiile Fiscale nu comunică nimic, iar 
la Oficiile judeţene ale registrului comerţului sunt cozi interminabile, după 
intrarea în vigoare a Legii de reducere a 102 taxe.

aceasta mai spune că PPu cere ca măsurile enunţate în programul de 
guvernare, pentru susţinerea firmelor autohtone, să fie cât mai rapid supuse 
dezbaterilor publice şi promovate ca norme juridice, „aplicabile în acest an şi nu 
la calendele greceşti”.

https://timpolis.ro/maria-grapini-masurile-din-rogramul-de-guvernare-
pentru-sustinerea-firmelor-autohtone-sa-fie-aplicabile-in-acest-an-nu-la-
calendele-grecesti/

”Ziua Femeii, 8 martie, sărbătorită româneşte, la Bruxelles”
Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu
La data de 07.03.2017
chiar de 8 martie, la Bruxelles, Maria Grapini va fi gazda unei fastuoase 

manifestări „Femeia și cariera sa profesională”, care va cuprinde lansare de carte 
și vernisajul „Portrete de femei”. La eveniment vor participa artiste, pictorițe, 
scriitoare, alături de diplomate de carieră și europarlamentare. Vor fi prezente 
e.S. Luminița Teodora Odobescu, reprezentant permanent al româniei la ue, 
Viorica Dăncilă, europarlamentar, carmen Zamfirescu, angela Baciu, ana 
caia – scriitoare, carmen Hopârtean, director arthis – casa de cultură Belgo-
română, precum şi numeroase doamne din românia şi alte țări europene.

“Ziua de 8 martie are semnificații extraordinare: femeia ca mamă, soră, 
bunică, fiică, nepoată sau pur și simplu prietenă! e un prilej de bucurie și 
recunoștință, o zi de mare sărbătoare pentru toate femeile, din lumea-ntreagă! 
ca româncă, pot spune că am simțit, an de an, importanța conferită acestei 
zile, că femeile din românia au știut să și-o asume și să o impună, elegant, 
bărbaților drept una dintre cele mai frumoase și importante zile dedicate lor! 
Prin evenimentul pe care îl organizez la Bruxelles doresc să promovez, din nou, 
talentul românesc, fie artistic, fie scriitoricesc, cu care au fost și sunt înzestrate 
femeile noastre! Veți putea sta de vorbă cu persoane speciale, inteligente și 
sensibile, femei de litere, pictorițe, artiste complete care fac cinste româniei!”, 
a declarat Maria Grapini.

numele artistelor care vor expune în cadrul expozitiei „Portrete de femei” 
merită toată atenția: Georgeta Tecucianu, cezara Kolesnik, clara Tanasie, 
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Béatrice anghelache, Doina-roxana avram, Stella ciobanasu. expozitia, 
vernisată chiar de 8 martie, va fi deschisă la arthis – casa de cultură Belgo-
română, până la finele lunii.

cu acest prilej vor fi lansate mai multe cărţi. una va fi semnată de angela 
Baciu, poetă, prozatoare, publicistă, membră a uniunii Scriitorilor din românia, 
Filiala Iaşi. angela Baciu a publicat 16 cărţi și a primit premii la sectiunile poezie 
şi publicistică din partea uniunii Scriitorilor din romania, Filialele Iasi, alba 
si Bacau. În anul 2016, a primit Marele Premiu la Festivalul Internaţional de 
Literatură „Lucian Blaga” şi Premiul BaLcanIca pentru poezie românească la  
„Festivalul Poeţilor din Balcani”.

La rându-i, scriitoarea carmen Zamfirescu va prezenta  proiectul 100 de 
femei pentru cultura   româniei, Povești   de   viață   a   100   de   doamne   
din   istoria   româniei – prezentarea personalității Mariei Tănase. „Promovarea 
femeii este un obiectiv personal prioritar, pentru că știu cât suntem de 
importante, fie acasă, fie la slujbă, fie în afacerea personală!”, a mai spus Maria 
Grapini. În premieră, în cadrul acestui eveniment, europarlamentarul român va 
acorda Premiul şi Placheta de excelență – Femeia și cariera sa doamnei angela 
Baciu din Galați, premiu ce va consfinți continuarea demersului, odată cu o 
primă ediție ce se vrea și se anunță deja de succes!

http://w w w.banatulmeu.ro/ziua-femei i-8 -mart ie-sarbator ita-
romaneste-la-bruxelles/

Personalitatea şi invenţiile realizate de bănăţeanul Traian Vuia au fost în 
aceste zile prezentate europei în cadrul unei conferinţe şi a unei expoziţii de 
fotografie şi grafică susţinute la Bruxelles. cunoscut mai ales pentru efectuarea 
primului zbor din lume cu un aparat autopropulsat, în urmă cu 111 ani, Vuia a 
fost un inventator în mai multe domenii, dar şi un om politic activ în vremea sa, 
contribuind la realizarea unirii româniei.

Publicat de Gheorghe Miron pentru Tion
La data de 08.03.2017
În organizarea europarlamentarului român Maria Grapini şi a Muzeului 

naţional al Banatului Timişoara, la Parlamentul european a avut loc conferinţa 
„In memoriam Traian Vuia – 111 ani”, prilejuită de aniversarea primului zbor 
autopropulsat cu un aparat mai greu decât aerul. cu această ocazie a fost 
evocată personalitatea extrem de complexă a cunoscutului bănăţean. Deşi 
este cunoscut mai ales pentru activitatea sa în domeniul aviaţiei, fiind primul 
om din lume care a reuşit să se ridice de la sol cu un aparat autopropulsat, 
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el a fost autorul a numeroase invenţii în domenii tehnice, atât în domeniul 
cazanelor cu aburi, dar a creat chiar şi un prim elicopter. De asemenea, el a 
fost un activ om politic al vremii, care a contribuit extrem de mult la realizarea 
unirii Transilvaniei şi Banatului cu românia.

„Valorile pe care le avem în istorie, dar și valorile contemporane, pot să 
schimbe imaginea țării noastre, să o aducă la realitate. noi, românia, putem să 
arătăm lumii că în toate domeniile țara noastră a avut valori. Traian Vuia este 
un exemplu pentru noi toţi, a reuşit să depăşească toate obstacolele apărute 
în faţa punerii în funcţiune a invenţiilor sale şi a reuşit să-şi realizeze visul de 
a zbura”, a declarat Maria Grapini, în cadrul conferinţei. realizările lui Traian 
Vuia în domeniul aviaţiei au fost enumerate de cunoscutul Dumitru Prunariu, 
primul şi, deocamdată, singurul român care a călătorit în spaţiu.

„este un eveniment necesar de promovare a aviației românești și nu 
numai, dar și a geniului românesc care s-a manifestat în secolul trecut, 
care a adus în premieră o invenție în domeniul zborului care acum este 
generalizată și care a reprezentat ceva deosebit nu numai pentru românia, 
ci și pentru Franța. Dacă el nu ar fi existat poate că nici noi nu am fi zburat 
acum”, a declarat Prunariu.

conferinţa de la Parlamentul european a fost dublată de o expoziţie 
de fotografii şi grafică, desfăşurată tot la Bruxelles, la arthis, casa de cultură 
Belgo-română. claudiu Ilaş, directorul Muzeului naţional al Banatului, a 
vorbit oaspeţilor despre muzeul deschis în cinstea lui Traian Vuia în localitatea 
sa natală, Surducu Mic, care în prezent poartă numele cunoscutului inventator.

„ne bucurăm că am fost co-organizatori ai evenimentului. Începând cu 
anul 2012, când a fost inaugurat Muzeul «Traian Vuia» din localitatea sa natală, 
în judeţul Timiş, geniul acestui român de excepţie a fost sărbătorit în fiecare an 
în cadrul unul simpozion naţional organizat în noua clădire. anul acesta am 
considerat că este necesar ca acest simpozion să devină internaţional. astfel, am 
decis împreună cu europarlamentarul Maria Grapini ca evenimentul să aibă loc 
la Parlamentul european, la Bruxelles, iar acesta să includă şi o expoziţie care să 
prezinte viaţa şi realizările apreciatului bănăţean. Mulţumim organizatorului 
acţiunii pentru interesul arătat pentru conferinţă”, ne-a declarat claudiu Ilaş, 
directorul muzeului timişorean.

http://www.tion.ro/personalitatea-cunoscutului-inventator-traian-vuia-
evocata-la-bruxelles/179461

8 martie! Mesaj emoţionant de la Maria Grapini pentru toate femeile – 
mame, surori, soții, bunici!
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Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu
La data de 08.03.2017

Tradiţia celebrării femeii datează încă din vremea grecilor. Pe atunci, 
inclusiv măreţii zei din Olimp aveau o zi în care sărbătoreau pe zeiţă rhea, zeiţă-
mama a tuturor, asociată deseori cu pământul. astfel, odată cu ei şi pământenii 
sărbătoreau femeia-mamă, creatoarea tuturor fiinţelor vii şi simbol al renaşterii 
perpetue. acum ziua de 8 martie celebrează femeia la toate vârstele, zâmbetul, 
gingăşia, generozitatea şi dăruirea ei.

„8 Martie este un nou prilej să vă urez tuturor sănătate şi iubire. Să fiți 
încrezătoare în voi, să aveți puterea să zâmbiti în fiecare zi, să fiți cu iubire în 
suflet şi să aveți parte de dragoste şi apreciere. Ştiu că sunteți puternice şi cred 
în forța feminină! am promovat valoarea feminină şi o voi face mereu! ca lider 
umanist, ca europarlamentar, ca mamă, soție şi bunică vă doresc: <La multi ani 
frumoşi!>”, este mesajul Mariei Grapini, preşedintele PPusl.

Gh. M.

http://www.banatulmeu.ro/8-martie-mesaj-emotionant-de-la-maria-
grapini-pentru-toate-femeile-mame-surori-sotii-bunici/

europarlamentara Maria Grapini a organizat, marți, o conferință 
internațională, urmată de o expoziție grafică și fotografie în memoria pionierului 
aviației mondiale Traian Vuia.

Publicat de romania Libera
La data de 08.03.2017

„am încheiat ziua cu expoziția Traian Vuia la Bruxelles.Mâine (azi) voi 
avea o nouă acțiune: Femeia si cariera! La mulți ani doamnelor! câteva ore de 
somn sunt binevenite! noapte bună”, a scris ea pe Facebook.

expoziția a venit în continuarea conferinței internaționale care a avut 
loc în aceeași zi, sub egida Parlamentului european, eveniment care a marcat 
împlinirea a 111 ani de la ridicarea primului aparat de zbor al pionierului aviației 
românești și mondiale și care continuă un proiect mai vechi al fostului ministru 
Maria Grapini. expoziția, deschisă în aceste zile la Bruxelles, este organizată 
în colaborare cu Muzeul național al Banatului și arTHIS — casa de cultură 
Belgo-română, informează agerpres.

Luminița Odobescu, ambasadorul româniei la uniunea europeană, a 
amintit în deschidere că românia este prima țară care a permis femeilor să 
piloteze avioane în misiunile medicale, precum și de înființarea în 1920 a primei 
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companii din lume pentru transportul aerian de pasageri, mărfuri și poștă 
franco-română.

„avem foarte multe motive să fim mândri și să privim cu încredere în 
viitor, pentru că în momentul actual facem față la o serie de provocări — vorbim 
de viitorul uniunii europene, vorbim și despre rolul româniei în ue. noi suntem 
extrem de mândri și, așa cum Traian Vuia și-a adus contribuția, într-o mai mică 
măsură sperăm și noi să ne aducem contribuția noastră ca diplomați aici, la 
Bruxelles, la proiectul european, pentru că suntem o țară care este profund 
europeană și este important să avem oameni curajoși, cu viziune, așa cum a fost 
și Traian Vuia. (...) Trebuie să ne amintim că, dacă beneficiem de confortul de 
a călători cu avionul în ziua de astăzi, o facem pentru că l-am avut și pe Traian 
Vuia. Sigur că e un geniu care a acceptat să-și sacrifice gloria personală pentru 
gloria semenilor săi, este un model, este o sursă de inspirație în orice domeniu”, 
a arătat diplomatul român.

Directorul Muzeului național „Banatul”, claudiu Ilaș, a subliniat că a 
dorit „să-l aducă” pe Traian Vuia la Bruxelles și în calitate de om de știință, 
adăugând că personalitatea complexă a marelui inventator este întregită de 
activitatea social-politică și publicistică, abordată în cadrul expoziției. 

„expoziția vernisată la Bruxelles expune succint o serie de documente 
grafice, organizate cronologic, dedicate marelui inventator român. În debutul 
expoziției sunt prezentate fotografii și documente referitoare la biografia 
inventatorului, imagini și informații despre satul său natal, copilăria, studiile 
primare și universitare. O parte importantă a expoziției este dedicată spiritului 
tehnic inovativ al savantului român, care a avut o consistentă contribuție la 
construirea unor dispozitive de mare eficiență. este o mare onoare pentru noi 
să fim astăzi aici și să cinstim memoria meritelor sale”, a arătat claudiu Ilaș.

Invitat de onoare al evenimentului a fost Dumitru Prunariu - singurul 
cosmonaut român care a zburat, în urmă cu 35 de ani, în spațiul cosmic. „este 
un eveniment foarte necesar de promovare a aviației românești și nu numai, 
ci și a geniului românesc care s-a manifestat în secolul trecut, care a adus în 
premieră o invenție în domeniul zborului care acum este generalizată și care 
a reprezentat ceva deosebit nu numai pentru românia, ci și pentru Franța. (...) 
Îmi doresc ca simpozionul anual ‘Traian Vuia’ să devină unul internațional. Din 
arcul carpatic, mergând până în Banat, s-au născut, trăit sau au lucrat veniți din 
afară o serie întreagă de pionieri în domeniul lor care au reprezentat zborul. 
(...) am avut șansa să ajung cel mai ‘sus’ dintre compatrioții noștri”, a afirmat 
Dumitru Prunariu, care a evocat personalități ale aviației precum aurel Vlaicu, 
Henri coandă sau Hermann Oberth, considerat „părinte” al navigației spațiale.

h t t p : //m . r o m a n i a l i b e r a . r o/a c t u a l i t a t e /e v e n i m e n t / f o t o - -
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europarlamentara-maria-grapini-i-a-invatat-pe-alesii-din-parlamentul-
european-despre-aviatorul-traian-vuia---443042

expoziție la Bruxelles în memoria pionierului aviației mondiale Traian 
Vuia

este Junker demolatorul uniunii europene?
Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu
La data de 09.03.2017

Președintele comisiei europene, Jean-claude Juncker, a admis săptămâna 
trecută că am putea avea “un grup de state care iau deciziile împreună” și care 
fac totul împreună, în timp ce altele vor fi „pe orbită”.

În legătură cu acest subiect, europarlamentarul Maria Grapini, 
președintele PPusl, susține următoarele: În ce galaxie trăieşte domnul Juncker? 
este Bruxelles centrul gravitaţional, soarele de pe cer? europa în două viteze 
este un principiu medieval. Liderii comisiei europene par a trăi în epoca lui 
aristotel şi Ptolomeu, când astronomii antici credeau că Pământul este centrul 
universului. a trebuit să apară pe lume polonezul nicolaus copernic, un om 
din est, în anul 1543, pentru a lămuri bătrâna europă că Pământul se roteşte în 
jurul Soarelui.

câţi ani mai trebuie să mai treacă peste cancelariile obosite de atâta 
comformism?

Permiteţi-mi, următorul silogism: Toate statele au drepturi egale în 
uniunea europeană; Juncker este deconectat de europa? Juncker e trecător. 
europa rămâne în casa ei.

Ştiu liderii uniunii cum au salvat barbarii roma, o capitală capitulată de 
staza unui sistem corupt? Îşi mai zice cineva franc, vizigot, ostrogot prin ţările 
occidentale?

cum vă permiteţi să impuneţi acest principiu dihotomic, chiar 
segregaţionist, a europei cu două viteze?

aţi uitat cum popoarele din estul europei au păzit secole de-a rândul 
civilizaţia occidentală?

noi am apărat Viena de mai multe ori cu sacrificii de sute de mii de 
români. ce ne-a dat Viena înapoi, pe atunci buricul europei? Străbunicii noştri 
mergeau cu jalba în proţap la împărat pentru a-şi câştiga dreptul la viaţă.

cine v-a mandatat să ne jucaţi la ruleta rusească?
Poate că europa ne mai e încă datoare pentru scutul format de secole la 
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graniţa estică a Munţilor carpaţi. Poate că europa ar trebui să-şi recunoască 
vina pentru predarea samavolnică a ţărilor est-europene puterii sovietice.

În timp ce vestul europei se bucura de planul Marshall, iar în Palatul 
Ducal din Luxemburg şi în grădinile sale se dădeau petreceri galante, la est, 
europenii abandonaţi la Ialta, organizau rezistenţa în Munţii pentru a nu-şi lăsa 
ţările lor pradă năvălitorilor veniţi şi de la mai la est.

Poate că tihna anilor de baluri a trecut. Dar nu puteţi huzuri în palatele 
domneşti dacă nu vă sunt hrănite oştile şi honvezii nu vă apără frontierele.

Părinţii noştri au murit în gulagurile comuniste pentru ca noi să avem 
drepturi depline în europa de astăzi. cine le răsplăteşte jertfa? Vreţi să mai 
deschideţi o nouă falie între lumea bună, a saloanelor şi lumea nouă a celor 
veniţi cu jalba?

Sunt prea multe secole care ne unesc şi prea puţine idei de despărţire.

unii zic că domnul Jean-claude Juncker e valetul doamnei Merkel. eu cred 
că e un simplu președinte dezinteresat și obosit care si-a inceput prezentarea in 
plenul Parlamentului ca nu va mai candida la inca un mandat și aplica proverbul 
romanesc: după mine, potopul! –este de părere europarlamentarul timișorean 
Maria Grapini.

http://www.banatulmeu.ro/este-junker-demolatorul-uniunii-europene/

Ziua de 8 Martie - aniversată la Bruxelles prin expoziiții și lansări de carte
Publicat de agerpres
La data de 09.03.2017

Trimisul special al aGerPreS, cătălina Matei, transmite: Ziua 
Internațională a Femeii, 8 Martie, a fost serbată miercuri seara la Bruxelles, 
într-o atmosferă specială, marcată de vernisajul unei expoziții de pictură - 
“Portrete de femei”, ce reunește lucrări semnate de artiste de origine română 
care trăiesc în Belgia, precum și de lansarea a trei volume aparținând unor 
scriitoare din românia.

evenimentul, care a avut loc sub egida casei de cultură Belgo-română 
arTHIS, organizat de europarlamentarul S&D Maria Grapini, s-a bucurat de 
o numeroasă participare din partea comunității române de la Bruxelles. au 
participat și reprezentanți ai ambasadei româniei în Belgia.

expoziția a fost deschisă de liderul europarlamentarilor social-democrați, 
Viorica Dăncilă, “o doamnă care făcut carieră”, potrivit Mariei Grapini.
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“Trebuie să recunoaștem că, chiar dacă la nivel declarativ putem spune 
că avem multe femei care au făcut carieră, încă mai avem mulți pași pe care 
trebuie să-i facem pentru a facilita accesul femeilor și de a putea vorbi de cât 
mai multe femei care efectiv au o carieră. eu sunt convinsă că toate ne dorim o 
carieră, fiecare depunem mult efort și multă pasiune, studiem mult și petrecem 
foarte mult timp în domeniul în care activăm pentru a putea avea o carieră care 
să răsplătească munca depusă. Sunt multe obstacole și cred că printr-un efort 
comun, printr-o colaborare transpartinică, printr-o activitate foarte bună cu 
societatea civilă și o susținere a presei, putem face mulți pași înainte pentru 
a putea ajuta cât mai multe femei și cât mai multe tinere să aibă o carieră”, a 
afirmat Viorica Dăncilă.

Potrivit acesteia, încă există “un plafon de sticlă” care împiedică femeile 
să aibă acces într-o serie de domenii, între care știința și cercetarea.

“Susțin cât mai multe femei în domeniul politic. (...) Trebuie să avem 
exemplul celor care au reușit, să vedem unde au întâmpinat greutăți, să învățăm 
din greșeli, să încercăm să le eliminăm și să facem, doamnelor, un pas înainte”, 
a transmis Viorica Dăncilă, președinte al Organizației de Femei a PSD.

un “feminist convins” s-a declarat cosmin Boiangiu, adjunct la 
reprezentanța permanentă a româniei pe lângă uniunea europeană.

“Sunt recunoscător că pot să mă aflu în mijlocul unor doamne puternice, 
de valoare. Sunt un feminist convins și un feminist activ. este încă foarte mult 
de făcut, atât în românia, în uniunea europeană, cât și în lume. am foarte 
mândru să constat că românia este pe primul loc în ue în ceea ce privește 
ecartul dintre salariile bărbaților și cele ale femeilor la nivelul funcțiilor de 
conducere. nu stăm rău nici la media pentru plata egală în muncă, este foarte 
bine, este un lucru pe care trebuie să-l consolidăm. În același timp, sunt și 
lucruri la care trebuie să facem mult mai mult, le știm cu toții, este vorba de 
violența în familie, violența domestică, unde sunt încă multe probleme, accesul 
liber la educație”, a arătat diplomatul.

el a adăugat că implicarea femeilor în politică este foarte importantă. 
“Femeia în politică este o forță și aici pot să generalizez, cred că femeile au un 
instinct mai puternic decât bărbații în a acționa cu responsabilitate, adesea cu 
altruism. În această lume în care progresele tehnologice și globalizarea aduc 
oportunități fără precedent, trebuie să ne asigurăm că toți, în mod egal, au 
acces la aceste oportunități. (...) Doar 50% dintre femeile de vârstă activă sunt 
reprezentate pe piața forței de muncă la nivel global și o majoritate covârșitoare 
prestează ocupații remunerate modest. Femeile și fetele trebuie încurajate să-și 
schimbe percepția rolului lor, atât în sfera vieții publice, cât și în familie, fără 
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a se confrunta cu stereotipuri sau violență. Politicile pentru egalitatea de gen 
sunt priorități pe agenda oricăror instituții europene. credem cu tărie că ue și 
fiecare stat membru trebuie să investească în capitalul uman, într-o strategie 
inclusivă specifică pentru promovarea egalității de gen”, a menționat Boiangiu.

Scriitoarea și jurnalista angela Baciu, membră a uniunii Scriitorilor 
Iași, și-a lansat la Bruxelles volumul “Patru zile cu nora”, apărută în românia 
la editura charmides. “nu este vorba de nora ‘aceea’. Personajul principal al 
acestei cărți este marea noastră scriitoare, poetă, prozatoare, traducătoare, 
nora Iuga. am avut șansa să mă aflu în preajma domniei sale. În această carte 
este, de fapt, un jurnal despre toate fețele norei — nora fetiță, adolescentă, 
elevă la ursuline, relația ei cu regele Mihai. nora care iubește atât de mult 
echipa rapid, nora care a fost eleva lui Tudor Vianu și a lui George călinescu. 
Ideea principală a cărții este prietenia literară. (...) respectul pentru valoare, 
pentru care muncim atât de mult, poate încă o dată să fie dus în lume. Îmi place 
foarte mult să lucrez cu oamenii”, a declarat scriitoarea, care derulează periodic 
și proiecte umanitare.

un alt volum — “carnaval fără mască” — a fost prezentat de autoarea 
ana caia.

“această carte are ca protagonistă o femeie, destinul ei, cu tot zbuciumul 
și frământările sale sufletești și derularea lor în timp, traversând două secole, 
șansă foarte rară, și două orânduiri sociale. În cuprinsul ei evoc copilăria, satul 
tradițional în lumea apusă, cu toate obiceiurile ei, care unele s-au uitat de mult, 
apoi prezentul foarte agitat și stresant, inclusiv perioada post-decembristă 
cu haosul și tot ce-a urmat, nefiind pregătiți pentru această democrație. Dar 
condiția femeii am parcurs-o și în epoca cealaltă — comunistă — când femeia 
era discriminată. (...) niciodată, chiar și astăzi, femeia nu este apreciată și cotată 
la valoarea ei deplină”, a spus ana caia, despre volumul care a fost lansat la cel 
mai recent Târg de carte Gaudeamus din București.

Scriitoarea carmen Zamfirescu a prezentat, la rândul său, cartea-proiect 
“Povești de viață a 100 de doamne din istoria româniei”.

Maria Grapini a anunțat că va continua să organizeze evenimente de 
promovare a imaginii româniei. “Totdeauna, mi-am propus să nu treacă vreun 
an fără evenimente de promovare a româniei prin conferințe, dar și expoziții, 
pentru că este mult mai relevant atunci când avem și imagini. Îmi propun, 
în colaborare cu reprezentanța permanentă, să facem o expoziție și un show 
legat de creativitate. Sperăm să aibă loc în cea de-a doua parte a anului. Pe 
de altă parte, mi-am propus ca în fiecare an să acord o plachetă ‘Femeia și 
cariera’ — Maria Grapini și, de aceea, în acest an am adus trei scriitoare din 
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județe diferite, care și-au prezentat ultimele lor volume. Placheta va fi acordată 
în fiecare an unei femei care și-a realizat o carieră într-un anumit domeniu. 
am început cu domeniul literar, iar placheta merge la angela Baciu”, a detaliat 
europarlamentarul.

Și arTHIS va avea un program foarte bogat pe tot parcursul lunii martie. 
“cum să nu fim alături de femei astăzi, când sărbătorim femeia printr-un 
program mult mai vast, timp de o lună, prin activități, conferințe, dezbateri, 
vizite, tot ceea ce ține de femeie în splendoarea, creativitatea, imaginația, 
inteligența și talentul feminin”, a arătat carmen Hopârtean, coordonator 
arTHIS și coorganizator al evenimentului.

https://www.agerpres.ro/cultura/2017/03/09/ziua-de-8-martie-
aniversata-la-bruxelles-prin-expoziitii-si-lansari-de-carte-09-12-12

Ziua Femeii a fost sărbătorită de româncele din Belgia în cadrul unei 
atmosfere speciale, cu ocazia unui vernisaj de pictură şi a unor lansări de cărţi. 
evenimentul a avul loc la casa de cultură Belgo-română din Bruxelles.

Publicat de Tion
La data de 10.03.2017
Vernisajul expoziției de pictură „Portrete de femei”, care a reunit lucrări 

semnate de artiste de origine română care trăiesc în Belgia, dar și de lansarea a 
trei volume aparținând unor scriitoare din românia au marcat sărbătorirea Zilei 
Internaţionale a Femeii pentru comunitatea românească din capitala europei. 
evenimentul a avut loc la Bruxelles, la casa de cultură Belgo-română arthis, 
sub patronajul europarlamentarului timişorean Maria Grapini, şi s-a bucurat de 
o numeroasă participare din partea comunității române de la Bruxelles.

„Dacă la nivel declarativ putem spune că avem multe femei care au 
făcut carieră, încă mai avem mulți pași pe care trebuie să-i facem pentru a 
facilita accesul femeilor și de a putea vorbi de cât mai multe femei care efectiv 
au o carieră. eu sunt convinsă că toate ne dorim o carieră, fiecare depunem 
mult efort și multă pasiune, studiem mult și petrecem foarte mult timp în 
domeniul în care activăm pentru a putea avea o carieră care să răsplătească 
munca depusă. Sunt multe obstacole și cred că printr-un efort comun, printr-o 
activitate foarte bună cu societatea civilă și o susținere a presei, putem face 
mulți pași înainte pentru a putea ajuta cât mai multe femei și cât mai multe 
tinere să aibă o carieră”, a declarat Viorica Dăncilă, europarlamentar român la 
Bruxelles, prezentă la întâlnire.

Tot la Bruxelles a avut loc şi lansarea volumelor „Patru zile cu nora”, 
scrisă de angela Baciu, „carnaval fără mască”, scrisă de ana caia, respectiv 
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„Povești de viață a 100 de doamne din istoria româniei”, având-o ca autoare pe 
scriitoarea carmen Zamfirescu.

„Întotdeauna, mi-am propus să nu treacă vreun an fără evenimente de 
promovare a româniei prin conferințe, dar și expoziții, pentru că este mult mai 
relevant atunci când avem și imagini. De asemenea, mi-am propus ca în fiecare 
an să acord o plachetă intitulată Femeia și cariera – Maria Grapini, și, de aceea, 
în acest an am adus aici trei scriitoare din județe diferite, care și-au prezentat 
ultimele lor volume. Placheta va fi acordată în fiecare an unei femei care și-a 
realizat o carieră într-un anumit domeniu. am început cu domeniul literar, iar 
placheta merge la angela Baciu”, a declarat europarlamentarul Maria Grapini, 
coorganizator al evenimentului.

h t t p : // w w w. t i o n . r o/ f e m e i l e - d i n - r o m a n i a - s a r b a t o r i t e - l a -
bruxelles/1795839

Maria Grapini, sfat pentru româncele abuzate din Italia
Publicat de DIGI24
La data de 13.03.2017

europarlamentarul Maria Grapini, membru al comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne (LIBe) a Parlamentului european, cere să se 
adopte măsuri imediate şi ferme în scandalul care zguduie Italia și le sfătuiește 
pe româncele abuzate să meargă la autorităţi şi să povestească tot.

“Declaraţiile victimelor sunt incredibile! Dacă nu te culci cu patronul, te 
întorci acasă! Multe dintre românce au plecat în Italia pentru a le asigura celor 
rămaşi acasă o viaţă mai bună, astfel că se tem sau ruşinează să povestească 
ororile prin care trec. În plus, materialele de presă atrag atenţia că poliţia locală 
n-ar fi străină de multe din aceste practici reprobabile. nu se poate aşa ceva! Voi 
cere, chiar săptămâna aceasta, în Parlamentul european, colegilor eurodeputaţi 
din Italia să cerceteze cazurile semnalate, să ne informeze şi să ia măsuri 
urgente! În ce lume trăim?”, a declarat Maria Grapini.

europarlamentarul român a trimis o scrisoare comisiei, în care solicită 
lămuriri imediate: “care sunt măsurile pe care comisia europeană le are 
în vedere pentru a stopa aceste tratamente care încalcă prevederile cartei 
Drepturilor Fundamentale ale ue privind interzicerea sclaviei şi a tratamentelor 
care aduc atingere demnităţii umane?”, se arată în aceasta.

În același timp, europarlamentarul le sfătuieşte pe româncele abuzate să 
rupă tăcerea, să meargă la autorităţi şi să povestească tot.
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“Preţul este prea mare, aşa ceva este intolerabil şi trebuie pedepsit! 
Demnitatea feminină nu se tranzacţionează!” , a conchis Maria Grapini.

Potrivit estimărilor poliţiei italiene si ale unei organizatii italiene 
pentru drepturile migranților - Proxyma association- până la 7.500 de femei, 
majoritatea de origine română, lucrează la ferme din sudul Italiei și mai mult 
de jumătate dintre acestea sunt abuzate și obligate să întreţină relaţii sexuale 
cu angajatorii lor.

http://www.digi24.ro/magazin/stil-de-viata/animale/video-pisica-
blocata-in-copac-686705

europarlamentarul Maria Grapini – semnal de alarmă pentru autoritățile 
române!

Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu
La data de 15.03.2017

Parlamentul european are o sesiune plină și dificilă, la Strasbourg, 
săptămâna aceasta, pentru că se discută și votează rapoarte importante pentru 
țările membre, deci și pentru românia. rapoartele se vor transforma, ulterior, 
în directive fără drept de apel în aplicabilitatea transeuropeană.

Marți, 14 martie, un subiect sensibil a vizat patru rapoarte, care au fost 
supuse la vot, pentru modificarea directivelor existente privind depozitele de 
deșeuri, ambalajele și deșeurile din ambalaje, deșeurile de baterii și acumulatori 
respectiv deșeurile de echipamente electrice si electronice, vehicule scoase din 
uz, deșeuri textile și alimentare. Sensibil îndeosebi pentru țara noastră, care 
are dificultăți majore și recunoscute în domeniul ce atinge direct ecologia și 
sănătatea mediului înconjurător. Modificarea rapoartelor, deci a directivelor, 
aduce, fără doar și poate, sarcini noi pentru statele membre, deloc facil de pus 
în practică.

europarlamentarul Maria Grapini a luat cuvântul în plen și a solicitat 
luciditate în votarea rapoartelor, în condițiile în care românia este în pericol 
real de-a nu atinge țintele stabilite de ue.

Grapini admite că pachetul legislativ este foarte important pentru 
românia, atât din prisma oportunității de a se crea locuri de muncă si beneficii 
în sectorul gestionării deșeurilor, cât și din perspectiva costurilor pentru 
investiții sau a modificărilor legislative și administrative necesare la nivel 
national, însă reducerea substanțială a cantităților de deșeuri municipale 
depozitate, prin reutilizarea a minim 5% din acestea,  până în 2030, reprezintă 
o țintă greu de atins de românia. Lista de impuneri comunitare mai cuprinde: 
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deșeurile alimentare trebuie reduse cu 30% până în 2025 și cu 50% până în 
2030, dar și faptul că până în 2020 statele membre trebuie să introducă un 
sistem obligatoriu de colectare a textilelor. În plus, până în 2025, regenerarea 
uleiurilor uzate crește cu minim 85% din cantitatea acestora, generate de fiecare 
țară în parte.

http://www.banatulmeu.ro/europarlamentarul-maria-grapini-semnal-
de-alarma-pentru-autoritatile-romane/

Ziua Z a europei. Maria Grapini: “Domnilor președinți, veți intra în istorie 
ca cei care veți consolida ue sau ca demolatorii ei!”

Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu
La data de 16.03.2017
25 martie reprezintă, în acest moment, ziua Z pentru soarta greu încercată 

a uniunii europene, astfel că aniversarea celor 60 de ani de la înființarea 
comunităților europene va face din roma centrul atenţiei internaţionale. 
cel mai abrupt și delicat scenariu – acela al europei cu mai multe viteze – va 
reprezenta subiectul central al discuțiilor, deşi nici Brexit nu este chiar un punct 
plăcut pe agenda comună.

Miercuri, 15 martie, în Parlamentul european, s-au dezbătut  concluziile 
consiliului european din 9-10 martie, inclusiv Declarația de la roma. 
europarlamentarul Maria Grapini a participat la discuţii şi le-a prezentat 
românilor interesaţi de soarta lor până la urmă, pentru că niciun scenariu nu 
exclude românia, fie el pozitiv, fie negativ.

“Lucrurile se îmbunătățesc, în toate statele membre avem şomajul cel 
mai mic din 2009, dar trebuie să ne preocupăm  de un comerț echitabil, de 
crearea de locuri de muncă. Dorim să finalizăm acorduri comerciale cu Japonia 
şi Mexic şi  să consolidăm relațiile comerciale cu china. La roma, trebuie să 
arătăm că cel mai important lucru este unitatea celor 27 de state! Toti cei 27 de 
șefi de state au fost de acord cu viitorul comun al statelor membre! Dacă vrem să 
mergem mai repede, mergem singuri, dacă vrem să mergem departe, mergem 
impreună!”, astfel a sunat declaraţia preşedintelui Tusk.

La întâlnirea de miercuri s-a discutat şi situația tensionată din Balcani, cu 
precizarea asumată că forţe interne şi externe doresc destabilizarea în Balcani, 
ca atare șefii de stat au decis să lupte pentru stabilitate. Liderii statelor membre 
au decis să discute în iunie despre situația securității si apărării în ue.

cât despre Brexit, concluzia e clară: ue si regatul unit trebuie să fie 
prieteni în viitor, chiar dacă nu mai e cale de întoarcere şi se va negocia ieșirea 
Marii Britanii.
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Maria Grapini a oferit detalii şi despre declaraţiile preşedintelui comisiei, 
Jean-claude Juncker, care a invocat necesitatea tratatelor multilaterale drept 
şansa reală pentru ue de-a prelua leadershipul lumii!

“Trebuie precizat că Polonia nu s-a alăturat concluziilor consiliului. cât 
despre vitezele europei, domnul Juncker a spus că nu vrea ziduri in europa, 
ci o aprofundare a integrării. europa este o casă a tuturor oamenilor. europa 
este mai mult decat o piață internă. Mă rog…  am vorbit cu domnul Juncker şi 
l-am întrebat care sunt așteptările de la întâlnirea de la roma? Încă o dată m-a 
dezamăgit preşedintele comisiei, pentru că răspunsul a fost: niciuna!”, a mai 
spus Maria Grapini.

europarlamentarul român a apreciat, în schimb, poziţia preşedintelui 
consiliului de Miniştri şi perspectiva lucidă promovată de acesta: la 60 de ani, 
trebuie să amintim cetăţenilor ce am obținut în 60 de ani: pacea, solidaritatea 
socială, piața internă, o europă culturală. Trebuie să ne gândim şi la viitor! este 
momentul cel mai dificil şi nesigur după 60 de ani! Declarația de la roma va 
transmite si un mesaj de încredere. Italia dorește o europă unită, una singură! 
Optiunile trebuie spuse clar în declarație. avem nevoie de creștere economică, 
reducerea șomajului, ocuparea tinerilor, pentru a creste încrederea în ue. avem 
nevoie de asigurarea securității frontierelor ue, consolidarea rolului ue la nivel 
internațional. nu trebuie cedat naționalismului! europa socială trebuie să fie 
pusă în inima ue!

“Domnilor președinți, veți intra în istorie ca cei care consolidați ue, 
sau ca demolatorii ei, depinde de deciziile pe care le veţi lua! Dar, nu uitați că 
decideți pentru 500 de milioane de oameni. românii, bulgarii, polonezii sunt 
cetățeni europeni, ca şi germanii, francezii sau italienii!”, a spus, de la microfon, 
europarlamentarul român.

În finalul declaraţiei, Maria Grapini s-a întrebat, retoric, “dacă preşedintele 
Klaus Iohannis a informat cetățenii româniei cu ce s-a discutat la consiliu?”, în 
condiţiile în care tensiunile comunitare sunt pe punctul de-a face implozie, iar 
românia n-a reuşit încă să-şi facă simţită vocea.

http://www.banatulmeu.ro/ziua-z-a-europei-maria-grapini-domnilor-
presedinti-veti-intra-in-istorie-ca-cei-care-consolidat-ue-sau-ca-demolatorii-ei/

Situația justiției și a democrației din românia, discutată în Parlamentul 
european 

Publicat de calea europeana
La data de 20.03.2017
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comisia pentru Libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBe) din cadrul 
Parlamentului european a organizat miercuri o dezbatere cu tema Democraţie 
şi justiţie în românia”. 

Dezbaterea a fost organizată în urma deciziei adoptate în plenul 
Parlamentului european pe 2 februarie 2017, informează un comunicat al 
serviciului de presă al legislativului european remis caleaeuropeana.ro. 

Dezbaterea din comisia LIBe a fost solicitată de grupul Socialiștilor 
europeni, prin vocea eurodeputatului Maria Joao rodrigues.

Maria Grapini

–Sunt consternată de neadevărurile spuse 
legate de constituționalitatea actelor elaborate de 
guvern

-Din 23 august 2016 nu a mai existat în codul 
Penal infracțiunea de abuz în serviciu. De ce nu s-a 
protestat și atunci?

În dezbaterea organizată în plenul 
Parlamentului european privind starea democrației 
și a statului de drept în românia s-a făcut un apel 
la guvernul de la București să își reevalueze poziția 
și să renunțe la modificările aduse prin ordonanță 

de urgență codurilor penale, prin vocea prim-vicepreședintelui comisiei 
europene, Frans Timmermans. ulterior, în urma unor masive proteste de stradă 
care au adus în stradă milioane de români în zile succesive, executivul a abrogat 
ordonanța cu pricina.

europarlamentarul umanist Maria Grapini – pe primul loc la activitatea 
de legiferare.

Publicat de Banatul azi
La data de 20.03.2017

Site-ul MeP ranking.eu a dat publicităţii, recent, un top al celor mai 
activi europarlamentari români, în ceea ce priveşte amendamentele depuse 
în comisiile de specialitate, pe domeniile în care îşi desfăşoară activitatea. 
În fruntea clasamentului se af lă românca Maria Grapini! amendamentele 
sale sunt în număr de 1464 şi vizează zeci de rapoarte, transformate ulterior 
în Directive europene.
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europarlamentarul PPu, Maria Grapini, deschide, astfel, topul celor mai 
implicaţi eurodeputaţi, urmată fiind de emilian Pavel (1115) , Daniel Buda (1108) 
sau Viorica Dăncilă (884). clasamentul MeP ranking îi cuprinde pe toţi cei 32 
de europarlamentari români.

Mai mult de atât, Maria Grapini este pe locul 15 din totalul celor 751 de 
parlamentari din Pe, în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată!

“Mă bucură, evident, această confirmare a activităţii intense pe care 
o desfăşor la Parlamentul european, îndeosebi pentru cei care preferă să ne 
introducă pe toţi în aceeaşi oală…de cele mai multe ori pe un ton ironic, în 
coordonate negative. unii dintre noi chiar muncim şi o facem foarte serios şi 
asumat! românii m-au trimis aici pentru a le apăra drepturile, pentru a mă 
lupta şi zbate ca şi vocea noastră să fie una puternică! Din nefericire, aşa cum 
ştiţi, vedeţi, auziţi, grupul nostru europarlamentar este scindat şi, deseori, în 
prim-planul atenţiei comunitare exclusiv ca urmare a diferenţelor de opinie, 
transferate din ţară, aici. nu sunt de acord cu spălarea rufelor în public şi lupt 
pentru apărarea drepturilor româniei şi ale românilor! Sper din tot sufletul să 
ne reîntoarcem la raţiune, vremurile o cer mai mult ca oricând, europa e într-o 
frământare majoră şi trebuie să fim uniţi! Mulţumesc românilor care cred în 
mine!”, a declarat Maria Grapini.

http://www.banatulazi.ro/europarlamentarul-umanist-maria-grapini-
pe-primul-loc-la-activitatea-de-legiferare/

eXcLuSIV cum văd eurodeputații români viitorul europei unite și al 
româniei europene la 60 de ani de la semnarea Tratatelor de la roma 

Publicat de calea europeana
La data de 24.03.2017

Visul integrării europene și obiectivul zero al păcii într-o europă a 
națiunilor secătuită și însângerată după două conflagrații mondiale împlinește 
mâine 60 de ani. cele șase decenii de când istoria comună europeană a fost 
scrisă cu demersuri profunde de integrare – punerea în comun a cărbunelui 
și a oțelului, Tratatele de la roma, uniunea vamală și piața comună, libera 
circulație, moneda euro – dar și cu provocări actuale – criza migrației, Brexit, 
terorismul – vor sta sâmbătă, 25 martie, față în față cu liderii prezentului, cei 
care poartă responsabilitatea menținerii unității europene, independent de 
scenarii scrise într-o cartă sau de greutățile pe care europa unită le are și le va 
avea de înfruntat.

2017 nu este doar anul momentelor electorale în țări fondatoare ale 
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ue sau celebrarea a șase decenii de când uniunea europeană de astăzi lua 
ființă sub forma comunităților europene, ci și anul care marchează primul 
deceniu românesc în europa unită, în europa instituțională și în europa 
prosperă și pașnică.

În acest context aniversar – 60 de ani de la semnarea Tratatelor de la 
roma – caleaeuropeana.ro a inițiat, alături de corespondența specială de la 
roma, și un demers de găzduire a opiniilor și mesajelor eurodeputaților români 
cu privire la viitorul construcției europene la șase decenii de la un capitol istoric 
al integrării europene.

redăm, în continuare, mesajele europarlamentarilor români care au dat 
curs invitației noastre și viziunile lor despre viitorul europei noastre, a tuturor.

Maria Grapini, europarlamentar S&D:

”Sunt un proeuropean convins și în acest sens au fost și intervențiile mele 
(calificate a fi dure) în plenul Pe. cred că viitorul ue depinde de ce vor decide 
șefii de stat și de guvern din cele 27 de state. În contextul geopolitic, cred în 
nevoia existenței ue, dar cu noi factori motivaționali pentru statele membre.

euroscepticismul, extremismul sunt motive pentru sporirea echității 
între state și nevoia existenței unui singur spațiu european ( fără Schengen și 
non-Schengen) și pentru mult mai mult accent pe coeziune socială.

Din păcate, Președintele comisiei Jean-claude Junker a lăsat să se 
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înțeleagă că vă vom avea o europă cu mai multe viteze și în viitor, pentru 
că în fapt acum avem două spații europene și două zone ale monedei (euro 
și non-euro). Dacă vorbim de românia, șeful statului nu a dovedit că este o 
voce puternică. cred că ar fi trebuit o dezbatere publică amplă în românia și o 
rezoluție în Parlamentul național, care să exprime poziția româniei și pe care 
Președintele să o susțină la Bruxelles.

Președintele antonio Tajani spunea zilele acestea că nu ne trebuie 
decât bun simt ca să recunoaștem că este nevoie de o europa unită! eu cred 
însă că unitate înseamnă respect reciproc, tratament egal al cetățenilor, 
acces în condiții egale la resurse și decizii. românia trebuie să ceara cu 
fermitate, în oricare dintre variantele decise la roma, să fie un stat căruia 
să i se respecte suveranitatea, valorile, cetățenii și toate celelalte drepturi 
ale statelor din uniune.

După 60 de ani, construcția europeană trece prin cel mai dificil moment 
și cred că actualii lideri europeni au șansa de a consolida construcția europeană 
sau, din contră, vor intra în istorie ca demolatori ai ue.”

europarlamentarul Maria Grapini din Timișoara vorbește deschis despre 
bâlciul românesc din comisia LIBe

Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu
La data de 26.03.2017
europarlamentarul Maria Grapini din Timișoara vorbește deschis despre 

ce s-a întâmplat în comisia LIBe pentru Libertăți civile, Justiție și afaceri 
interne, din cadrul Parlamentului european. evenimentele – bâlci –  ce au avut 
loc acolo au împărțit țara în două, iar Grapini este nemulțumită, fiindcă presa 
din românia nu a relatat corect situația.

Iată povestea pe scurt prezentată de cel mai activ europarlamentar 
român, Maria Grapini, vineri 24 martie, la conferința de presă de la cabinetul 
din Timișoara:„Presa din românia nu a prezentat corect situația de acolo și este 
nedrept. Pe o parte este nedrept pentru europarlamentarii și românii care au 
fost acolo și au înțeles cum să susțină românia. Pe de altă parte este nedrept 
pentru cetățenii români care au fost dezinformați de către o anumită parte a 
presei. În urma analizei comisiei, românia a ieșit bine. Dacă o anumită parte 
a presei a spus că Monica Macovei a câștigat că venit cu un grup cu insigne și 
pancarte, a făcut scandal și a fost apreciat de comisia LIBe, în realitate nu a 
fost nicidecum așa. eurodeputații străini care au luat cuvântul au aratat că nu 
le-au plăcut deloc acel mod de manifestare. Intervenția unei eurodeputate  din 
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Italia, a unei doamne din Germania de la Grupul Verzilor, a unui reprezentant 
de la Grupul Liberalilor din Franța, nu mai spun de intervenția mea și a lui 
emilian Pavel, toate acestea au arătat că eurodeputații au fost nelămuriți de 
acele proteste, că cei care au intervenit din partea invitaților lui Macovei nu au 
vorbit la subiect. Dacă tema în comisie a fost discuția despre sistemul de justiție 
din românia, de acest subiect trebuia vorbit. Dacă noi ne-am obișnuit ca în țară 
să fie dezordine instituțională, acolo nu se poate. Dovada e că acei 30 de tineri, 
unii și din Timișoara care au ridicat pancarte, au fost somați că vor fi scoși din 
sală. au început să aplaude, dar în comisie nu se aplaudă. au fost somați că, dacă 
mai aplaudă, vor fi evacuați. a fost o persoană din Timișoara care s-a luptat corp 
la corp cu omul de ordine să intre în față și să pozeze comisia. am lăsat capul în 
jos. Îmi era rușine. Dacă în țară, unii au calificat că aripa Macovei a câștigat că 
a făcut gălăgie, eu spun că românia a câștigat că ministrul Justiției a explicat 
foarte bine că ordonanțele au fost constituționale, că pledează pentru separarea 
puterilor în stat, că SrI nu are dreptul să se implice decât cu informații și nu 
mai lucrează cu procurorii, că va fi o lege în parlament care va reglementa ce 
înseamnă abuzul în serviciu. Ministrul Jusțiției a spus corect, și Victor alistar, 
că mai sunt lucruri nerezolvate în Justiție, dar avem mecanisme de corecție, 
conform unui stat democratic. asta aștepta comisia LIBe să i se explice cum 
funcționează Justiția la noi și ce nevoi mai are pentru a funcționa ca într-un 
stat de drept. colegii mei din parlament au fost acuzați de presă că de ce nu 
au luat mai mulți cuvântul. regulamentul este că nu vorbesc decât membrii 
comisiei și invitații acreditați. În funcție de mărimea grupului politic, se acordă 
minute la fiecare dezbatere. Delegația țării respective, coordonatorul, stabilește 
cine e vorbitorul. noi, SD, am avut minutele acordate, am decis să lăsăm mai 
mult timp eurodeputaților din alte țări, iar eu și emilian Pavel ne-am luat 
câte un minut. e mai credibil să vorbească un eurodeputat din altă țară decât 
tu. Întrebările mele au fost limpezi. Voiam să îmi răspundă domnul Liiceanu 
dacă ordonanța a fost constituțională și de ce nu el nu a ieșit în stradă în 2016 
când curtea constituțională a cerut Guvernului cioloș să facă reglementare de 
acoperire a articolelor din codul penal care au rămas neconstituționale. De ce 
nu a ieșit în stradă atunci? nu mi-a răspuns la nicio întrebare. romania a ieșit 
bine după această analiză. De ce? Partea care a contestat s-a dus cu vorbe, noi am 
venit cu documentele de la curtea constituțională. Sunt mândră că am reușit 
și acum să iau cuvântul. am primit multe înjurături că nu am spus Liiceanu 
cu doi de i. cam asta a fost în comisia LIBe. unii îi spun bâlci. credeți-mă că 
nu m-am aștaptat să cadă așa de jos discursul unor eurodeputați – cum sunt 
Monica Macovei și Traian ungureanu. nu m-am așteptat să îi dezinformeze 
pe acei tineri, care nu știau ce trebuiau să facă în sală și i-au pus să încalce 
regulamentul, să ajungă în postura de a fi scoși din sală. am vorbit cu un grup 
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de tineri din Timișoara. Habar nu aveau că eu nu sunt în PSD, că am un cabinet 
de europarlaentar, nu știau nimic ce este constituțional sau nu, ce a rămas 
din codul penal și ce nu. I-am invitat la mine la cabinet în Timișoara. În plus, 
vreau să mai amintesc și de lucruri frumoase. Înainte de a pleca la avion către 
țară, mi s-a votat raportul privind transmisia de informații între state legate 
de înregistrarea autovehiculele și mi s-au votat niște amendamente extrem de 
importante pentru românia, privind nivelul emisiilor. Sunt și lucruri bune care 
te motivează să mergi mai departe, după înjurăturile pe care uneori le primești”, 
a povestit cel mai activ europarlamentar român, Maria Grapini, din Timișoara.

ue, mai puternică ! Dintr-o paletă de mingi, să ne transformăm într-un 
agregator de fapte

Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu
La data de 27.03.2017

uniunea europeană a ieşit mai întărită în urma reuniunii aniversare de la 
roma. Preşedintele Parlamentului european, antonio Tajani, a decretat că vine 
timpul “europei faptelor”.

“Dacă nu ar fi existat presiunea Greciei, Poloniei şi a celorlalte state din 
Grupul de la Vişegrad, nu s-ar mai fi ajuns la o declaraţie armonică în slujba 
unităţii europene. românia ar trebui să vină cu proiecte concrete de politică 
europeană. În 2019 vom avea preşedinţia ue. care e planul strategic de acţiune? 
Statul român a investit enorm în siguranţa frontierelor. noi, reprezentanţii 
Puterii umaniste, cerem administraţiei prezidenţiale şi guvernului să se 
aşeze la masa dialogului pentru a stabili o foaie de parcurs pentru intrarea 
ţării noastre în zona Schengen şi eliminarea McV-ului.  românia trebuie să 
fie un agregator de fapte, nu o paletă de mingi pentru unele puteri europene”, 
a declarat europarlamentarul Maria Grapini, din Timișoara, șefa umaniștilor 
din românia.

http://www.banatulmeu.ro/ue-mai-puternica-dintr-o-paleta-de-mingi-
sa-ne-transformam-intr-un-agregator-de-fapte/

Maria Grapini a dezbătut în Parlamentul european problema sărăciei 
juvenile

Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu
La data de 29.03.2017

În Parlamentul european, marți, 28 martie, a avut loc o dezbatere, 
sensibilă pentru românia din perspectiva măsurilor pe care este obligată să le 
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ia atât politic, cât și economic și social, dacă dorește depășirea impasului major 
în care ne situăm.

Dezbaterea a avut drept temă lupta împotriva sărăciei, în rândul copiilor, 
în condițiile în care românia ocupă primul loc la acest capitol, mai precis este 
țara cu cel mai mare risc de sărăcie la copii…

La întâlnirea, organizată de către europarlamentarul Viorica Dăncilă, 
au fost de față reprezentanți ai diverselor organizații neguvernamentale, 
cum ar fi Salvați copiii, Fundația Mereu aproape, World Vision românia, 
unIceF, eurodeputați.  europarlamentarul umanist Maria Grapini a fost 
oaspete și vorbitor.

“Din păcate, românia rămâne în fruntea clasamentului ţărilor ue, cu 
risc de sărăcie sau excluziune socială în rândul copiilor… această temă este una 
foarte grea, când reprezinți o țară cu cel mai ridicat grad de sărăcie la copii 
și te lupți pentru a schimba această tristă realitate. Felicit OnG-urile pentru 
munca pe care o fac, știu cât de greu le este să explice autorităților si societății 
civile, exact, ce-și propun să realizeze. Scopul lor este acela de-a țese o plasă 
de siguranță pentru viitorul țării, care, evident, este reprezentat de copii. 
Doar că, dacă părinții sunt săraci, si copiii sunt. ei trebuie să înteleagă cât de 
importantă este educația, cât de mult pot câștiga din educație! nu voi obosi 
să spun că educația este cheia! În egală măsură, schimbarea curriculei școlare 
este esențială, altfel, în final, de pe băncile școlilor ies tot copii șomeri, deci tot 
săraci… consider că e nevoie de o schimbare majoră de atitudine și înțelegere”, 
a declarat Maria Grapini.

europarlamentarul a mai spus că va adresa o scrisoare Guvernului 
româniei, cu propuneri concrete de reducere a sărăciei în rândul copiilor. La 
dezbaterea europeană, în sală, s-au aflat și invitații Mariei Grapini, studenți și 
profesori, sosiți de la universitatea de Vest din Timișoara, în vizită la Bruxelles, 
pentru a vedea cum funcționează, concret, instituțiile europene.

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-a-dezbatut-in-parlamentul-
european-problema-saraciei-juvenile/

Maria Grapini, președintele PPusl: “Vom lupta cu toată determinarea 
pentru ridicarea McV”

Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu
La data de 31.03.2017
În urma conflictului juridic de natură constituţională între Ministerul 
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Public, prin Dna, şi Guvernul româniei, Partidul Puterii umaniste consideră 
că raportul ministrului justiţiei, Tudorel Toader a adus cel puţin două clarificări.

Procurorii trebuie să acţioneze în limita mandatului legal, fără a exprima 
public poziţii de natură să influenţeze deciziile politice sau să comunice date din 
dosarele de urmărire penală și Dna, care este o direcţie în cadrul Parchetului 
General, aflată în  coordonarea Ministerului Justiţiei, nu este abilitată să 
urmărească funcţionarii care elaborează legi.

“noi, reprezentanţii Partidului Puterii umaniste, urmărim cu mare 
atenţie modul prin care ministrul justiţiei va monitoriza activitatea procurorilor. 
considerăm că românia a făcut progrese pe calea luptei anticorupţie şi că în 
românia s-a instaurat statul de drept. românia nu mai trebuie monitorizată 
prin Mecanismul de cooperare şi Verificare (McV). ne-am îndeplinit ca stat 
toate sarcinile asumate. Vom lupta cu toată determinarea pentru ridicarea 
acestei proceduri arbitrare, menită să impună sistemul dublelor comenzi pentru 
unii magistraţi. Dna este un departament în cadrul Parchetului General, 
instituţie aflată în coordonarea Ministerului Justiţiei. Orice putere necalibrată 
de lege trebuie îngrădită. nimeni nu poate fi stat în stat. ne pronunţăm, încă o 
dată, pentru susţinerea proiectului responsabilităţii magistraţilor, fără de care 
rolurile şi atributele legale nu pot reintra în matca lor firească. ne vom ridica 
vocile şi vom amenda orice abuz, fie al puterii politice, fie al puterii magistraţilor, 
fără echivoc. Întotdeauna am crezut în separarea puterilor şi într-o justiţie 
necontrolată de acţiuni samavolnice, arbitrare sau străine prevederilor legale 
şi constituţionale româneşti. aşa cum prevede norma noastră fundamentală: 
<nimeni nu poate fi mai presus de lege>, suntem încredinţaţi că orice efort 
pentru apărarea prevederilor constituţiei româniei şi ale legilor de funcţionare 
ale instituţiilor din ţară reprezintă o datorie. nu vom abdica de la principii, 
doar pentru că unii aprind focul de paie şi aclamă sancţiuni tiranice, care se 
impun unui stat, membru cu drepturi depline al ue, care a armonizat întreaga 
legislaţie şi conduce cea mai vizibilă luptă anticorupţie din europa de est”, este 
mesajul lui Maria Grapini, preşedinte PPusl.

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-presedintele-ppusl-vom-
lupta-cu-toata-determinarea-pentru-ridicarea-mcv/

aprilie 2017

europarlamentarul Maria Grapini: “naTO reprezintă garanţia menţinerii 
statalităţii româniei!”

Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu
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La data de 03.04.2017

românia este membru cu drepturi depline al alianţei nord atlantice, 
iar europarlamentarul Maria Grapini din Timișoara spune că, azi, de ziua 
naTO, suntem încredinţaţi că prin alocarea unui buget de 2% din PIB pentru 
înzestrare militară, unul dintre cele mai mari din regiune, şi prin transferarea 
a 30.000 de militari străini în vară în românia pentru exerciţii specifice, vom 
fi mai bine apăraţi de aliaţii noştri tradiţionali. De asemenea, Partidul Puterii 
umaniste condus de Grapini cere guvernanţilor seriozitate şi determinare în 
procesul achiziţionării de armament modern.

“ne gândim la bunicii şi străbunicii noştri, care au aşteptat cu arma 
în munţi venirea aliaţilor. e de datoria noastră să le cinstim cum se cuvine 
memoria. Putem fi oricând ţinta unor atacuri cibernetice. De aceea considerăm 
că cyber security trebuie să reprezinte cea mai importantă preocupare. Suntem 
îngrijoraţi de tendinţele de descurajare a forţei umane de către inamicii noştri 
tradiţionali.  armata trebuie să revină o profesie de elită, aşa cum era odată. un 
ofiţer trebuie respectat, iar statul să-i ofere cele mai bune condiţii de înzestrare 
şi să-i pregătească la standardele profesionale cele mai înalte.  naTO şi armata 
română reprezintă garanţia menţinerii statalităţii româniei”, a declarat Maria 
Grapini, cel mai activ europarlamentar din românia.

Gh. M.

http://www.banatulmeu.ro/europarlamentarul-maria-grapini-nato-
reprezinta-garantia-mentinerii-statalitatii-romaniei/

GraPInI: naTO-GaranŢIa MenŢInerII STaTaLITăŢII rOMÂnIeI!
Publicat de cronica română
La data de 03.04.2017
Președintele PPu, europarlamentarul Maria Grapini, a remis pe adresa 

redacției un comunicat de presă pe care îl redăm integral în continuare:
„românia este membru cu drepturi depline al alianţei nord atlantice. 

azi, de ziua naTO, suntem încredinţaţi că prin alocarea unui buget de 2% din 
PIB pentru înzestrare militară, unul dintre cele mai mari din regiune, şi prin 
transferarea a 30.000 de militari străini în vară în românia pentru exerciţii 
specifice, vom fi mai bine apăraţi de aliaţii noştri tradiţionali.

ne gândim la bunicii şi străbunicii noştri, care au aşteptat cu arma 
în munţi venirea aliaţilor. e de datoria noastră să le cinstim cum se cuvine 
memoria.
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Partidul Puterii umaniste cere guvernanţilor seriozitate şi determinare 
în procesul achiziţionării de armament modern.

Putem fi oricând ţinta unor atacuri cibernetice. De aceea considerăm 
că cyber security trebuie să reprezinte cea mai importantă preocupare. 
Suntem îngrijoraţi de tendinţele de descurajare a forţei umane de către 
inamicii noştri tradiţionali.

armata trebuie să revină o profesie de elită, aşa cum era odată. un ofiţer 
trebuie respectat, iar statul să-i ofere cele mai bune condiţii de înzestrare şi 
să-i pregătească la standardele profesionale cele mai înalte.  naTO şi armata 
română reprezintă garanţia menţinerii statalităţii româniei”.

https://cronicaromana.net/2017/04/03/maria-grapini-nato-garantia-
mentinerii-statalitatii-romaniei/

Maria Grapini l-a făcut praf pe președintele comisiei europene, Jean 
Juncker

Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu
La data de 04.04.2017
europarlamentarul Maria Grapini, din Timișoara, este un om politic 

capabil să spună lucrurilor pe nume într-un mod foarte clar și pe înțelesul 
tuturor șmecherilor care conduc astăzi europa.

Grapini a tras direct la țintă… punct ochit, punct lovit sau cu alte cuvinte… 
Juncker ochit, Juncker lovit! Bine ar fi ca și ceilalți oameni politici români să 
facă tot ce pot în așa fel încât românii să nu ajungă sclavii europei, iar românia 
să nu devină o colonie.

Vă invit să citiți discursul extraordinar pe care l-a susținut 
recent această doamnă de fier a româniei care încearcă să lupte pentru 
redobândirea demnității românilor într-o așa zisă „europă cu două viteze” 
a lui Jean-claude Juncker.

”În ce galaxie trăieşte domnul Juncker? este Bruxelles centrul 
gravitaţional, soarele de pe cer?!? europa în două viteze este un principiu 
medieval.” a reacționat dur Maria Grapini. ”Permiteţi-mi următorul silogism: 
Toate statele au drepturi egale în uniunea europeană. Juncker este deconectat 
de europa? Juncker e trecător. europa rămâne în casa ei. Ştiu liderii uniunii 
cum au salvat barbarii roma, o capitală capitulată de staza unui sistem corupt? 
Îşi mai zice cineva franc, vizigot, ostrogot prin ţările occidentale? cum vă 
permiteţi să impuneţi acest principiu dihotomic, chiar segregaţionist, al 
„europei cu două viteze”? aţi uitat cum popoarele din estul europei au păzit 
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secole de-a rândul civilizaţia occidentală? noi am apărat Viena de mai multe 
ori cu sacrificii de sute de mii de români. ce ne-a dat Viena înapoi, pe atunci 
buricul europei? Străbunicii noştri mergeau cu jalba în proţap la împărat 
pentru a-şi câştiga dreptul la viaţă. cine v-a mandatat să ne jucaţi la ruleta 
rusească? Poate că europa ne mai e încă datoare pentru scutul format de secole 
la graniţa estică a Munţilor carpaţi. Poate că europa ar trebui să-şi recunoască 
vina pentru predarea samavolnică a ţărilor est-europene puterii sovietice. În 
timp ce vestul europei se bucura de Planul Marshall, iar în Palatul Ducal din 
Luxemburg şi în grădinile sale se dădeau petreceri galante, la est, europenii 
abandonaţi la Ialta, organizau rezistenţa în Munţi pentru a nu-şi lăsa ţările lor 
pradă năvălitorilor veniţi de la est. Poate că tihna anilor de baluri a trecut. Dar 
nu puteţi huzuri în palatele domneşti dacă nu vă sunt hrănite oştile şi honvezii 
nu vă apără frontierele. Părinţii noştri au murit în gulagurile comuniste pentru 
ca noi să avem drepturi depline în europa de astăzi. cine le răsplăteşte jertfa? 
Vreţi să mai deschideţi o nouă falie între lumea bună, a saloanelor şi lumea 
nouă a celor veniţi cu jalba? Sunt prea multe secole care ne unesc şi prea puţine 
idei de despărţire. unii zic că domnul Jean-claude Juncker e valetul doamnei 
Merkel. eu cred că e un simplu președinte dezinteresat și obosit care și-a început 
prezentarea în plenul Parlamentului că nu va mai candida la încă un mandat și 
aplică proverbul românesc: după mine, potopul!” a transmis europarlamentara 
Maria Grapini.”

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-l-facut-praf-pe-presedintele-
comisiei-europene-jean-juncker/

MarIa GraPInI, PreZenȚă acTIVă În Pe!
Publicat de cronica română
La data de 04.04.2017
Marţi, 4 aprilie, în Parlamentul european, s-a dezbătut raportul privind 

omologarea de tip a autovehiculelor, document ce, odată votat, va reglementa 
condiţii echitabile pentru întreaga industrie auto europeană. Pregătirea 
documentului a scos în evidenţă faptul că raportorii S&D în comisiile de 
specialitate, IMcO, enVI și Tran, împărtășesc, la unison, opinia că sistemul 
actual nu este unul de succes,  nereuşind să schimbe regulile ce vizează protecţia 
eficientă a consumatorilor sau echitabilitatea industriei auto. De altfel, în 
ianuarie 2016, comisia a propus un nou set de reguli privind omologarea de tip 
a mașinilor noi în ue, precum și modul de supraveghere a pieței.

europarlamentarul umanist Maria Grapini, membru al comisiei pentru 
Transport şi Turism, a participat, marţi, la dezbaterea raportului, în calitate de 
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raportor alternativ. Grapini este optimistă în privinţa viitorului industriei auto, 
din perspectiva omologării de tip, odată ce se clarifică numeroase aspecte cheie, 
legate de rolurile și responsabilitățile operatorilor economici și ale autorităților, 
dar mai ales pentru că se restabileşte un cadru puternic de supraveghere a ue 
și de construire a unui sistem cu un lanț clar definit de responsabilități pentru 
operatorii economici, în special pentru producătorii auto și  pentru actorii 
instituţionali.

Maria Grapini a avut, în plen, un discurs elocvent: “Propunerea de 
regulament a Pe şi a consiliului, privind omologarea si supravegherea pietei 
autovehiculelor şi remorcilor, precum și a componentelor este extrem de 
importantă, a dat naştere la multe dezbateri în spațiul public, respectiv în mai 
multe comisii din Pe. În primul rand, punctul de vedere comun al nostru, în 
comisia Tran, a fost că este nevoie de îmbunătăţirea sistemului de omologare 
și verificare, dar şi de supraveghere și control. În al doilea rând, am susţinut 
şi susţin proceduri de omologare fiabile, armonizate şi transparente. este 
nevoie de îmbunătățirea cadrului instituţional pentru supravegherea pieței și 
a controlului omologării de tip. este important ca autorităţile de supraveghere 
a pieţei să asigure aplicarea uniformă a prezentului regulament, pentru a oferi 
certitudine producătorilor. Prezentul regulament nu trebuie să demotiveze 
producătorii, nu trebuie sa ducă la dezindustrializarea europei, ci trebuie să 
determine o competiție corectă, respectarea drepturilor consumatorilor şi a 
standardelor de mediu!”.

În calitate de raportor alternativ pentru aviz, în cadrul comisiei pentru 
Transport și Turism, Maria Grapini a lucrat intens pe textul documentului, 
împreună cu ceilalţi colegi eurodeputaţi, neomiţând însă din calcul nici 
protecţia consumatorului european.

“ne-am întâlnit de foarte multe ori pentru a găsi o soluție optimă 
a compromisurilor pentru avizul dat comisiei pentru Piata interna și 
protecția consumatorilor, din perspectiva protecţiei consumatorilor şi a 
siguranţei mediului.

europarlamentarul român consideră că rolul principal al acestui 
regulament european este acela de a îmbunătăţi cooperarea între statele 
membre şi comunicarea prin sistemul de informare a pieței interne (IMI).

“Mă bucur că au trecut amendamentele privind răspunderea operatorilor 
economici pentru orice prejudiciu cauzat proprietarilor vehiculelor afectate: în 
cazul în care se stabilește că vehiculele, componentele, sistemele sau unitățile 
tehnice separate nu respectă cerințele de omologare de tip, prevăzute în 
prezentul regulament sau în oricare dintre actele de reglementare enumerate, 
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operatorii economici trebuie să fie răspunzători pentru orice prejudiciu cauzat 
proprietarilor vehiculelor afectate, ca urmare a neconformității sau a unei 
rechemări”, a declarat, după vot, Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/04/04/maria-grapini-prezenta-activa-
in-pe/

Maria Grapini: Merkel, contrast izbitor cu președintele Germaniei
Publicat de Dc news
La data de 04.04.2017

europarlamentarul Maria Grapini a asistat la primul discurs al noului 
președinte al Germaniei și a observat că există un contrat izbitor între modul 
de acțiune al cancelarului angela Merkel și mesajul președintelui Germaniei. 

“V-am promis ca revin cu impresii dupa discursul noului Președinte al 
Germaniei.Incep cu sfarsitul(concluzia):mi-a plăcut! Dar as vrea si sa se aplice 
in politica Germana.

Problema mea este ca ce a spus Presedintele este intr-un contrast izbitor 
cu modul de acțiune al doamnei Merkel !

Domnul Președinte a început discursul spunând ca are aceeasi vârsta 
cu ue! Si ca vorbește pentru prima data in Pe intr-o săptămana trista,cand se 
dezbate Brexit!

am fost atenta la discurs si iată câteva idei:
“unii cred ca ce-am obtinut(se referea la ue) e garantat pe vecie.e o 

eroare.Viitorul ue nu este o certitudine.”arată ca trebuie sa luptam pentru 
menținerea Păcii si uniunea.

atunci cand s-a creat uniunea,”meschinării naționale nu au predominat,ci 
interesele europei”! Pai sa cred ca doamna Merkel aplica chestia asta,cu 
renunțarea la meschinării naționale????

Presedintele a mai spus(am spus-o si eu cand s-a dezbătut):cartea albă 
nu are soluții! 

“Trebuie sa lăsam spațiu si statelor mai noi venite in ue.Trebuie sa fim 
solidari cu statele care au fost afectate de criza!”Bravo! Sper sa-i comunice si 
doamnei Merkel!” a scris Maria Grapini pe contul său de socializare.

https://www.dcnews.ro/maria-grapini-merkel-contrast-izbitor-cu-pre-
edintele-germaniei_538380.html
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GraPInI Se LuPTă PenTru GaranTarea SecurITăȚII 
PacIenTILOr!

Publicat de cronica romana
La data de 05.04.2017
Dezbaterea comună, privind Dispozitivele medicale si Dispozitivele 

medicale pentru diagnostic in vitro, de marți, 4 aprilie, din Parlamentul 
european, a suscitat un interes major din partea eurodeputaților, pentru 
că subiectul amplu, complex, extrem de tehnic pe alocuri, dar vital pentru 
milioane de oameni a pus…degetul pe rană, într-un moment în care se cerea, 
obligatoriu, acest lucru. În fapt, europarlamentarii au încercat să găsească 
un limbaj comun, pentru un regulament clar și transparent, care să nu mai 
permită erori medicale, cauzate de unele dispozitive medicale folosite.

Propunerea de regulament a venit și ca urmare a scandalurilor legate 
de dispozitive (de exemplu un dispozitiv medical pentru testarea HIV care 
dădea rezultate fals negative), care au au subliniat nevoia urgentă de a elimina 
lacunele existente ale cadrului. Propunerea comisiei și textul convenit ulterior 
pentru un nou regulament care să înlocuiască toate directivele existente 
urmăresc, de acum, abordarea obiectivă a acestor deficiențe. noile dispoziții 
își propun creșterea nivelului de protecție a sănătății publice și pe cel al 
siguranței, oferind în același timp norme clare în ceea ce privește rolurile 
și obligațiile tuturor actorilor care operează pe piață, fără a reprezenta un 
obstacol în calea inovării, modernizării.

europarlamentarul român Maria Grapini, raportor din umbră pe 
acest subiect, a avut, marți, o intervenție precisă, insistând din start pe 
importanța omului și-abia apoi pe cea a dispozitivului medical.

“când vorbim de dispozitivele medicale, trebuie să ne gândim la oameni, 
la securitate. responsabilitatea producătorilor lipsea din propunerea comisiei și 
a fost necesar să fie introdusă. În foarte multe cazuri, pacienții au avut de suferit 
de pe urma calității acestor dispozitive medicale. Vigilența și supravegherea 
ulterioară introducerii pe piață sunt extrem de importante. Valoarea raportului 
este și aceea că prevede inspecții neanunțate. noul regulament stabilește 
dispoziții detaliate pentru întregul proces, cu norme clare. apreciez faptul că 
există o prevedere și de consiliere genetică, în cazurile în care se recurge la 
teste genetice. Doresc să subliniez că acest raport introduce un sistem global 
îmbunătățit pentru trasabilitatea dispozitivelor și supravegherea ulterioară, o 
monitorizare constantă pentru reacții rapide, pentru că aici vorbim de viața 
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oamenilor!”, a spus Maria Grapini.
europarlamentarul n-a omis nici să-i taxeze pe unii colegi, reticenți 

la anumite prevederi birocratice:  “am auzit eurodeputați care au spus că 
certificatele dispozitivelor sunt prea numeroase. eu cred că nimic nu este prea 
mult pentru a garanta securitatea pacientilor! Vreau să felicit raportorii, pentru 
munca extraordinară la un raport extrem de tehnic, dar important din punctul 
de vedere al calității actului medical și al sănătății pacienților”, a mai spus 
Maria Grapini.

europarlamentarul Maria Grapini este și președinte de onoare al 
asociației Pacienților din Timiș.

https://cronicaromana.net/2017/04/05/grapini-se-lupta-pentru-
garantarea-securitatii-pacientilor/

europarlamentarul Maria Grapini, din Timișoara, mizează pe securitatea 
pacienților, înainte de toate

Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu
La data de 05.04.2017

Dezbaterea comună, privind dispozitivele medicale și cele pentru 
diagnostic in vitro, de marți, 4 aprilie, din Parlamentul european, a suscitat un 
interes major din partea eurodeputaților.

Subiectul amplu, complex, extrem de tehnic pe alocuri, dar vital pentru 
milioane de oameni a pus degetul pe rană, într-un moment în care se cerea, 
obligatoriu, acest lucru. În fapt, europarlamentarii au încercat să găsească un 
limbaj comun, pentru un regulament clar și transparent, care să nu mai permită 
erori medicale, cauzate de unele dispozitive medicale folosite.

Propunerea de regulament a venit și ca urmare a scandalurilor legate 
de dispozitive (de exemplu un dispozitiv medical pentru testarea HIV care 
dădea rezultate fals negative), care au au subliniat nevoia urgentă de a elimina 
lacunele existente ale cadrului. Propunerea comisiei și textul convenit ulterior 
pentru un nou regulament care să înlocuiască toate directivele existente 
urmăresc, de acum, abordarea obiectivă a acestor deficiențe. noile dispoziții 
își propun creșterea nivelului de protecție a sănătății publice și pe cel al 
siguranței, oferind în același timp norme clare în ceea ce privește rolurile 
și obligațiile tuturor actorilor care operează pe piață, fără a reprezenta un 
obstacol în calea inovării, modernizării.

europarlamentarul român Maria Grapini, raportor din umbră pe acest 
subiect, a avut, marți, o intervenție precisă, insistând din start pe importanța 
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omului și-abia apoi pe cea a dispozitivului medical.

“când vorbim de dispozitivele medicale, trebuie să ne gândim la oameni, 
la securitate. responsabilitatea producătorilor lipsea din propunerea comisiei și 
a fost necesar să fie introdusă. În foarte multe cazuri, pacienții au avut de suferit 
de pe urma calității acestor dispozitive medicale. Vigilența și supravegherea 
ulterioară introducerii pe piață sunt extrem de importante. Valoarea raportului 
este și aceea că prevede inspecții neanunțate. noul regulament stabilește 
dispoziții detaliate pentru întregul proces, cu norme clare. apreciez faptul că 
există o prevedere și de consiliere genetică, în cazurile în care se recurge la 
teste genetice. Doresc să subliniez că acest raport introduce un sistem global 
îmbunătățit pentru trasabilitatea dispozitivelor și supravegherea ulterioară, o 
monitorizare constantă pentru reacții rapide, pentru că aici vorbim de viața 
oamenilor!”, a spus Maria Grapini.

europarlamentarul n-a omis nici să-i taxeze pe unii colegi, reticenți 
la anumite prevederi birocratice:  “am auzit eurodeputați care au spus că 
certificatele dispozitivelor sunt prea numeroase. eu cred că nimic nu este prea 
mult pentru a garanta securitatea pacientilor! Vreau să felicit raportorii, pentru 
munca extraordinară la un raport extrem de tehnic, dar important din punctul 
de vedere al calității actului medical și al sănătății pacienților”, a mai spus 
Maria Grapini.

europarlamentarul Maria Grapini este și președinte de onoare al 
asociației Pacienților din Timiș.

http://www.banatulmeu.ro/europarlamentarul-maria-grapini-din-
timisoara-mizeaza-pe-securitatea-pacientilor-inainte-de-toate/

Maria Grapini spune un nu ferm produselor din porumb modificat 
genetic!

Publicat de agerpres
La data de 05.04.2017
europarlamentarul a votat împotriva comercializării acestor produse
Miercuri, 5 aprilie, Parlamentul european a luat în discuție un subiect 

controversat, ce suscită discuții aprinse de ani de zile, referitor la produsele 
fabricate din porumb modificat genetic. eurodeputații au analizat și votat, 
în fapt, rezoluția referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 
comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau 
în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic.

În limbaj tehnic, rezoluția Parlamentului european se referă la proiectul 
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de decizie de punere în aplicare a comisiei de autorizare a introducerii pe 
piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb 
modificat genetic Bt11 × 59122 × MIr604 × 1507 × Ga21 și din porumb modificat 
genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre elementele Bt11, 
59122, MIr604, 1507 și Ga21, în temeiul regulamentului (ce) nr. 1829/2003 
al Parlamentului european și al consiliului privind produsele alimentare și 
furajele modificate genetic.

europarlamentarul Maria Grapini a explicat, miercuri, întregul context 
al rezoluției, îndeosebi sutele de comentarii critice aduse de statele membre, în 
timpul perioadei de consultare, de trei luni, informațiile și datele lipsă, studiile 
realizate superficial sau deficitar, lipsa unor rapoarte referitoare la rezultatele 
monitorizării, incapacitatea de a demonstra că produsul nu are efecte 
adverse asupra mediului, incapacitatea de a evalua în continuare diferențele 
semnificative detectate din punct de vedere statistic și multe alte aspecte 
esențiale. Mai mult, Grapini a invocat verdictul agenției Internaționale pentru 
cercetare în Domeniul cancerului, care a clasificat un element, numit glifosat, 
drept substanță probabil cancerigenă pentru oameni, semnal de alarmă pe care 
europarlamentarul îl ia foarte în serios.

ca atare, Maria Grapini a votat rezoluția ce interzice utilizarea acestor 
produse.

‘am votat în favoarea rezoluției, deoarece ea se opune deciziei comisiei 
care nu e conformă cu dreptul ue și cu dispozițiile privind sănătatea umană! 
rămân consecventă în opiniile exprimate de-a lungul timpului și nu voi vota 
pentru comercializarea produselor ce conțin materie primă modificată genetic’, 
a declarat europarlamentarul român.

https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/04/05/comunicat-de-presa-
europarlamentar-maria-grapini-18-22-54

Scandal în Pe: Întrebare cheie pusă de un roman
Publicat de Dc news
La data de 05.04.2017
Liderul formatiunii eurosceptice uKIP nigel Farage care a militat pentru 

Brexit, ieșirea Marii Britanii din ue, a catalogat Parlamentul european ”un loc 
al mafioților și al gangsterilor”. 

europarlamentarul Maria Grapini a caracterizat discursul liderului 
britanic ca ”impertinent”. ulterior, aceasta i-a adresat și o întrebare 
euroscepticului.
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”a numit Parlamentul european un loc al mafioților, al gangsterilor! el a 
stat mai mult de zece ani în Parlamentul european.Să înțeleg că e mafiot?”, s-a 
întrebat Maria Grapini.

https://www.dcnews.ro/scandal-in-pe-intrebare-cheie-pusa-de-un-
roman_538480.html

Maria Grapini, la dezbaterea Brexit: “nu voi accepta să fie afectate 
drepturile cetățenilor români aflați în Marea Britanie!”

Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu
La data de 06.04.2017

Miercuri, 5 aprilie, Parlamentul european a avut drept punct principal 
pe ordinea de zi subiectul Brexit . S-au dezbătut scopuri şi priorităţi, paşi şi 
calendare, condiţii şi avantaje, în negocierile dintre ue şi Marea Britanie, post 
divorţ, cel puțin declarativ amiabil.

concluzia dezbaterii Brexit a fost una importantă, în opinia 
europarlamentarului român Maria Grapini, care și-a arătat încă o dată 
îngrijorarea pentru perspectivele sociale ale celor direct afectați: drepturile 
cetăţenilor pe primul loc, întotdeuna! Grapini a explicat şi a votat rezoluția 
oficială, referitoare la negocierile cu regatul unit, negocieri ce se vor întinde pe 
următorii doi ani.

“nu voi accepta să fie afectate drepturile lucrătorilor, cele patru libertăți 
fundamentale ale cetățenilor europeni și drepturile cetățenilor români aflați în 
Marea Britanie. Doresc să existe transparență în negociere și profesionalism, 
atât în condițiile de ieșire a Marii Britanii, cât și în acordurile comerciale 
viitoare, care nu trebuie să dezavantajeze economia ue. Ieșirea Marii Britanii 
nu trebuie să afecteze securitatea în europa și în lume și nici viața cetățenilor”, 
a declarat europarlamentarul român.

Maria Grapini a avut, tot miercuri, o poziţie dură la adresa liderului 
formaţiunii eurosceptice uK Independence Party, nigel Farage, cel care a 
provocat de altfel Brexitul şi care a catalogat Parlamentul european drept ”un 
loc al mafioților și al gangsterilor”.

europarlamentarul a caracterizat discursul liderului britanic ca 
”impertinent”.

”a numit Parlamentul european un loc al mafioților, al gangsterilor! el a 
stat mai mult de zece ani în Parlamentul european. Să înțeleg că e mafiot?”, a 
scris Maria Grapini, pe pagina sa de socializare. rezultatul votului de miercuri, 
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din Pe, pe Brexit a fost următorul: 516 pentru,133 împotrivă şi 50 de abțineri.

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-la-dezbaterea-brexit-nu-voi-
accepta-sa-fie-afectate-drepturile-cetatenilor-romani-aflati-marea-britanie/

Opriţi genocidul din Siria!
Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu
La data de 06.04.2017

cel mai activ europarlamentar român, Maria Grapini, din Timișoara, 
atrage atenția că, într-adevăr, sunt probleme mari, în ţară şi în europa, fie că 
vorbim despre politicienii autohtoni, care sunt într-o ceartă  continuă, pe dosare 
şi influenţe, fie despre cei ai ue, împărţiţi între Brexit şi rezoluţii de salvare a 
Bătrânului continent, însă trebuie să fim atenţi şi la dezastrul care se consumă, 
zilnic, oră de oră, secundă de secundă, în Siria cea fără de speranţă!

“ultimele atacuri criminale ridică un mare semn de întrebare, în ceea  
ce priveşte modul în care Onu şi marile puteri se implică în păstrarea, măcar 
de formă, a unui control, în ţara măcinată de durere şi moarte. Tot mai multe 
indicii arată că s-au folosit substanţe chimice, care au făcut ravagii: copii şi femei, 
oameni nevinovaţi decedaţi în chinuri, cu spasme şi convulsii. este incredibil 
şi intolerabil!  Statele unite, Marea Britanie si Franţa au prezentat, recent, 
un proiect de rezolutie a consiliului de Securitate al Onu, care condamnă 
presupusul atac cu arme chimice produs in Siria. Se cere guvernul sirian să 
pună la dispozitia anchetei, lansate de Onu, planurile si jurnalele de zbor si 
numele tuturor comandanţilor de regiment de elicoptere si să asigure accesul 
anchetatorilor la bazele aeriene bănuite că au furnizat substanţele chimice. În 
calitate de europarlamentar umanist, de om în primul rând, solicit ca ue să fie 
informată, de urgenţă, în legătură cu stadiul tratativelor purtate cu regimul din 
Siria, în problema atacului chimic, pentru a putea afla adevărul cât mai rapid! nu 
putem tolera crime, nu putem fi părtaşi la această dezumanizare abominabilă! 
Dacă nu reacţionăm, vom fi complici la genocidul sirian!”, atenționează Grapini.

http://www.banatulmeu.ro/opriti-genocidul-din-siria/

MarIa GraPInI: OPrIȚI GenOcIDuL DIn SIrIa!
Publicat de cronica romana
La data de 06.04.2017

Prezență extrem de activă în parlamentul european, Maria Grapini 
a trimis pe adresa redacției un comunicat de presă pe care îl publicăm în 
continuare:
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„Ştiu că avem probleme mari, în ţară şi europa, fie că vorbim despre 
politicienii noştri, care sunt într-o ceartă  continuă, pe dosare şi influenţe, 
fie despre cei ai ue, împărţiţi între Brexit şi rezoluţii de salvare a Bătrânului 
continent, însă TreBuIe să fim atenţi şi la dezastrul care se consumă, zilnic, 
oră de oră, secundă de secundă, în Siria cea fără de speranţă!

ultimele atacuri criminale ridică un mare semn de întrebare, în ceea  
ce priveşte modul în care Onu şi marile puteri se implică în păstrarea, măcar 
de formă, a unui control, în ţara măcinată de durere şi moarte. Tot mai multe 
indicii arată că s-au folosit substanţe chimice, care au făcut ravagii: copii şi 
femei, oameni nevinovaţi decedaţi în chinuri, cu spasme şi convulsii. este 
incredibil şi intolerabil!

Statele unite, Marea Britanie si Franţa au prezentat, recent, un proiect 
de rezolutie a consiliului de Securitate al Onu, care condamnă presupusul atac 
cu arme chimice produs in Siria. Se cere guvernul sirian să pună la dispozitia 
anchetei, lansate de Onu, planurile si jurnalele de zbor si numele tuturor 
comandanţilor de regiment de elicoptere si să asigure accesul anchetatorilor la 
bazele aeriene bănuite că au furnizat substanţele chimice.

În calitate de europarlamentar umanist, de om în primul rând, solicit ca 
ue să fie informată, de urgenţă, în legătură cu stadiul tratativelor purtate cu 
regimul din Siria, în problema atacului chimic, pentru a putea afla adevărul cât 
mai rapid! nu putem tolera crime, nu putem fi părtaşi la această dezumanizare 
abominabilă! Dacă nu reacţionăm, vom fi complici la genocidul sirian!”.

https://cronicaromana.net/2017/04/06/maria-grapini-opriti-genocidul-
din-siria/

Marele inventator timișean Traian Vuia a fost omagiat de academia 
română Timișoara

Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu
La data de 08.04.2017
Vineri, 7 aprilie, a avut loc la academia română Filiala Timișoara al 

doilea mare eveniment din acest an dedicat inventatorului de geniu, Traian 
Vuia, după ce, în martie, Maria Grapini a marcat, la Parlamentul european, 
printr-o conferință și o expoziție, 111 ani de la primul zbor al lui Vuia cu un 
avion mai greu decât aerul.

Simpozionul de la Timișoara a fost moderat de către prof. dr. Ioan 
Păun Otiman, președintele academiei române Timișoara, și s-a numit Viața 
și activitatea lui Traian Vuia -145 de ani de la naștere. Dumitru Prunariu, 
membru al academiei române, a fost prezent la amândouă evenimente, alături 
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de europarlamentarul Grapini. amintim că la simpozion au fost prezente 
personalități ale vieții economice, sociale, militare și cultural inclusiv din 
străinătate, printre care prof. univ. dr. Horia Gligor, prof. dr. Dumitru Tomoni, 
generalul Iosif rus, Sebastiano Stoppa, directorul emiliana Vest rom sau prof. 
univ. dr. Doru Petanec.

“În 2017, marcăm 111 ani de la primul zbor al lui Traian Vuia cu un avion 
mai greu decât aerul. Dacă nu ar fi fost pioneri ai desprinderii de sol, cum a 
fost Traian Vuia, nu am fi ajuns astăzi atât de departe să putem investiga spații 
mult îndepărtate de planeta Pământ, spații extrem de îndepărtate din galaxia 
noastră”, a spus Prunariu. academicianul Dumitru Prunariu a vorbit despre 
viitoarele misiuni spațiale pilotate, iar generalul Iosif rus, despre acțiunile 
aviației militare române în Primul război Mondial. Mesajul adresat celor 
prezenți de către Grapini a fost că suntem obligați să ne respectam valorile, 
iar Traian Vuia este un exemplu în acest sens. ea a mai spus că doi oameni de 
excepție, generalul rus și cosmonautul Prunariu, au avut bineînțeles prezentări 
de excepție.

Prof. dr. Dumitru Tomoni a vorbit despre viața și activitatea marelui 
inventator născut în Timiș. Tomoni a explicat că din cele 90 de studii social 
politice ale lui Vuia, 70 au fost publicate în Drapelul din Lugoj și în alte publicații 
din românia. Vuia a demonstrat că făcea parte din generația de intelectuali de 
clasă bănățeni formați la școala militantismului național. Și-a pus amprenta 
asupra găndirii sale doi oameni de înaltă valoare ai Banatului, alexandru 
Mocioni și coriolan Bredicianu. ușurința cu care el comunica și citea în mai 
multe limbi –română, sârbă, maghiară, germană, italiană, franceză și engleză 
– l-au determinat pe Vuia să fie un om foarte bine informat, să cunoască foarte 
bine realitățile lumii în care trăia. acest fapt se vede din multitudinea de studii 
publicate, inclusiv despre constituirea celor două blocuri politico-militare 
antanta și Puterile centrale ce se vor confrunta în Primul război Mondial. 
el a sesizat că lumea se îndrepta către o confruntare militară inevitabilă. “el 
are această premoniție, dar și despre alte fapte social-politice, petrecute în 
anii următori. el este un vizionar, inclusiv în ceea ce privește evoluța Sua și 
extinderea principiilor sale politice, nu numai asupra europei, ci și a asiei și 
africii. el a sesizat cu mare ușurință multe din problemele cu care se confrunta 
lumea în care trăia”, a spus prof. Tomoni. Simpozionul s-a desfășurat sub egida 
Zilele academice Timișene, ediția a XV a. amintim că academiei de Științe de 
la Paris, pe 16 februarie, 1903, îi respinge proiectul, cu motivația că ar fi prea 
utopic, cu mențiunea că problema zborului cu un aparat care cântărește mai 
mult decât aerul nu poate fi rezolvată și nu este decât un vis. În ciuda acestor 
obstacole, Vuia nu renunță la proiect și se înscrie pentru un brevet, acordat pe 
17 august 1903 și publicat pe 16 octombrie 1903. Invenția brevetată se numește 



MARIA GRAPINI

322

aeroplan automobil.
http://www.banatulmeu.ro/marele-inventator-timisean-traian-vuia-

fost-omagiat-de-academia-romana-timisoara/

MarIa GraPInI cere cLarIFIcărI cOMISIeI eurOPene
Publicat de cronica romana
La data de 12.04.2017
Marți, 11 aprilie, în Parlamentul european, s-a consumat o întâlnire 

importantă între eurodeputații S&D și prim-vicepreședintele comisiei europene, 
Frans Timmermans, în cadrul comisiei LIBe. Discuțiile au vizat temele cheie 
ale momentului deloc ușor pe care îl traversează europa: de la azilanți, vize 
umanitare și până la situația aparte a ungariei, prin prisma declarațiilor recente 
și acide ale lui Viktor Orban.

Membru al comisiei LIBe, europarlamentarul Maria Grapini a oferit, 
ulterior întâlnirii, detaliile cele mai importante.

“Dialogul cu Frans Timmermans s-a concentrat pe pachetul european 
de azil – gestionarea migranților, procedurile de relocare ale lor (în condițiile 
în care unele state blochează acest proces și nu doresc să preia refugiati iar 
altele  sunt supraaglomerate), apoi am discutat despre vizele umanitare, care 
ar fi o variantă juridică potrivită de intrare în legalitate a celor care migreaza 
ilegal. S-a decis că ce va analiza această posibilitate și va emite un verdict.  
Teama cea mare este aceea că statele membre vor pierde controlul persoanelor 
care intră pe teritoriul lor”, a declarat Maria Grapini, după întâlnirea cu prim-
vicepreședintele comisiei.

cât despre situația din ungaria, europarlamentarul român a spus 
că abordarea oficială a lui Timmermans a fost apolitică. Miercuri, colegiul 
comisarilor va relua discuția mai aprofundat, va analiza declarațiile lui Viktor 
Orban, pre și post semnarea Declarației de la roma și va cere, imperios, dialog 
cu țara vecină româniei.

“Discuțiile de astăzi sunt foarte importante pentru întreaga comunitate 
europeană. Suntem într-un impas, provocările sunt majore, tensiunile la fel și 
trebuie să încercăm găsirea unui limbaj comun. am cerut comisiei europene 
să clarifice si să comunice în spatiul public care este diferența între migranți si 
refugiati, care sunt procedurile de azil, având în vedere situațiile de terorism 
apărute în statele membre. aceste precizări sunt esențiale!”, a conchis Maria 
Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/04/12/maria-grapini-cere-clarificari-
comisiei-europene/
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comisia IMcO discută în estonia exemple de bune practici în mediul 
digital

Maria Grapini în delegația ue de la Tallinn!
Publicat de agerpres
La data de 18.04.2017

Între 19 și 21 aprilie, o delegație a comisiei pentru Piața Internă și Protecția 
consumatorilor (IMcO) din Parlamentul european se va afla în capitala estoniei, 
la Tallinn, pentru o vizită profesională, în diverse ministere, instituții, companii 
sau ong-uri, ce acționează în domeniul protecției consumatorilor, concret pe 
probleme de natură informatică, exemple de bune practici în mediul digital. 
Delegația este formată din șase europarlamentari. românia va fi reprezentată 
în estonia de către europarlamentarul umanist, Maria Grapini.

Misiunea IMcO va avea discuții cu membri ai Guvernului estoniei, cu 
ministrul afacerilor economice și comunicațiilor, secretari de stat din domeniul 
tehnologiei informațiilor, secretari de stat din domeniul pieței interne și cu 
numeroși specialiști din centre de informatizare a datelor urbane, precum și 
cu reprezentanți ai Parlamentului. Temele propuse la Tallinn pentru delegația 
europeană vizează digitalizarea datelor în contextul e-soluțiilor existente deja 
la nivel global, soluții de startup și inovare, facilități pentru un mediu economic 
sănătos. Mai mult, gazdele vor oferi vizite aplicate în centrul național eston 
pentru clienți, Inspectoratul național de date, centrul cybernetica, autoritatea 
națională Informațională și vor împărtăși experiențe pozitive, provocări, riscuri 
în domeniul protecției datelor în e-estonia.

‘e un domeniu plin de provocări, ce se modernizează la secundă am 
putea spune! Digitalizarea este, categoric, un merit în inovare, este zona cu 
cele mai multe idei, dar și cu cele mai mari riscuri. consider că avem nevoie de 
propuneri, exemple, bune practici, pentru o mai bună reglementare, la nivelul 
uniunii europene, în domeniul protecției datelor. ca membru al comisiei IMcO, 
consider aceste vizite utile și aplicate, din care putem învăța și ‘fura’, dacă vreți, 
meserie! Vor fi discuții numeroase, cu specialiști și membri ai Guvernului eston, 
ai universitățíi de Tehnologie, cu reprezentanți ai acest domeniu important 
pentru toți cetățenii europei’, a declarat Maria Grapini.

Într-una din zilele petrecute la Tallinn, Grapini va face o vizită oficială 
și la ambasada româniei, pentru discuții cu diplomații români acreditați în 
capitala estoniei.

https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/04/18/comunicat-de-presa-
europarlamentar-maria-grapini-17-28-14
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MarIa GraPInI SuSȚIne „O rOMÂnIe a cIVISMuLuI SănăTOS”
Publicat de cronica romana
La data de 19.04.2017

europarlamentarul Maria Grapini a remis pe adresa redacției un 
comunicat de presă pe care îl publicăm, integral, în continuare:

„am evitat din răsputeri, pe toată perioada Sfintelor Paști, să vă rețin 
atenția cu probleme politice, deși, așa cum ați văzut, n-am fost apărați de „rele” 
nici în zilele celei mai importante sărbători a creștinătății. În egală măsură, 
consider că suntem OBLIGaȚI să fim conectați la tot ceea ce se întâmplă în jurul 
nostru, măcar și pentru a nu repeta greșeli majore ale altora, dacă apartenența 
la evenimente de orice fel vi se pare inutilă… nu este inutilă! civismul asta 
înseamnă și eu mă lupt pentru o românie a civismului sănătos!

În această idee, consider că e nevoie de mult mai mult decât o banală 
trecere în revistă, chiar și decât o repetare mecanică fără însemnătate, a 
dezvăluirilor recente, legate de alegerile trecute, de o gravitate imensă, 
în opinia mea. M-am întrebat cât se poate de serios unde sunt, acum, cei 
care au făcut din „rezist” o religie a străzii? unde este Macovei cea scârbită 
de politicienii români și de modul îndoielnic în care se scrie democrația 
autohtonă? S-au spus informații cumplite despre seara alegerilor din 2009, 
s-au pronunțat numele tartorilor sistemului de forță, s-au dat detalii despre 
cum erau toți strânși la un loc, în casa lui….Oprea, doamna Macovei! acel Oprea 
pe care l-ați considerat, o viață, un om inferior, s-a devoalat un tablou demn 
de rusia lui Putin, atmosferă pe care o înfierați de câte ori vi se dă microfonul 
în mână! cum, doamnelor și domnilor, fani ai hashtag-ului rezist, se traduc 
aceste detalii scabroase despre, cică, alegeri libere în românia liberă? ce caută 
politicieni, cu procurori, cu sereiști de vârf, cu…fotbaliști, cu ziariști, seara, pe 
întuneric, într-o casă de politician, într-o noapte de alegeri? urnele? abacul? 
unde sunteți, voi, apărători ai statului de drept? unde, în lumea asta largă și 
democratică, ați mai pomenit așa ceva?

În calitatea mea de europarlamentar, solicit public lămurirea acestui 
caz, demn de istoria anilor ’50, solicit forțelor politice din românia implicare și 
fermitate, solicit românilor insistență în aflarea adevărului! Dacă și peste acest…
alegerigate trecem ușor, ce va urma nici nu mai contează! Dacă ne percep ușor 
de păcălit, avem toate șansele să devenim ușor… neesențiali.

În imediata noastră apropiere – căci, geopolitic, totul devine vecinătate! 
– Turcia sfidează, cu malițiozitate, tot ceea ce definim, nu de-acum, ci de ani 
buni, drept structuri stabile democratic: ue, naTO. referendumul din țara 
lui erdogan vine ca un fier roșu peste proiectul european în primul rând și, 
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apoi, peste cel euroatlantic, amenințând stabilitatea și așa fragilă a lumii. După 
amenințări dure, contre total neelegante, discursuri pompoase de stăpân al lumii, 
erdogan reușește, acum, să-i sfideze, din nou, pe liderii democrați și să fluture 
steagul sultanatului mult visat peste…toți! Primele declarații ale președintelui 
turc au vizat, sec, reintroducerea pedepsei cu moartea. următoarele au înfierat 
ue și așteptarea mult prea lungă pentru un om providențial ca erdogan pentru 
un Da oficial al acceptării Semilunei în marea familie europeană. În tot acest 
joc al nervilor, românia tace. Politicienii noștri sunt încă la masa de Paști. În 
timpul în care europa este aruncată în corzi, urât de tot, Președinția româniei 
e…translatată în Spania, la căldură și mult soare.

consider impardonabilă lipsa unei reacții oficiale a țării noastre la adresa 
referendumului din Turcia și solicit un punct de vedere public!

Lumea noastră se transformă, pe zi ce trece, într-un teatru de operațiuni. 
Periculoase, chiar letale. nu putem sta, impasibili, nu putem fi adepți ai politicii 
struțului. chiar dacă, în viziunea unora, nu contăm, ca țară mică și fragilă, 
dreptul la opinie este demult câștigat. Îndemn să-l întrebuințeze îndeosebi cei 
care au asta în fișa postului!”.

https://cronicaromana.net/2017/04/19/maria-grapini-sustine-o-
romanie-a-civismului-sanatos/

eveniment economic major la Bruxelles, Maria Grapini organizează o 
conferință europeană pe tema comerțului

Publicat de argespres
La data de 21.04.2017
Sub patronajul europarlamentarului român Maria Grapini, în 25 aprilie, la 
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Bruxelles, se va desfășura conferința cu tema ‘Strategia ue privind dezvoltarea 
comerțului cu țările terțe’. copreședinte al Intergrupului pentru IMM-uri din 
Pe, fost ministru și om de afaceri, Grapini propune audienței discutarea actualei 
Strategii a comisiei, cu privire la acordurile comerciale, actuale și viitoare, 
măsuri de apărare comercială precum și propuneri pentru internaționalizarea 
IMM-urilor europene, respectiv asigurarea competitivității acestora la nivel 
global.La dezbatere, vor participa experți ai comisiei europene din partea 
Directoratelor Generale pentru Piața Internă, Industrie, antreprenoriat si 
IMM-uri (DG GrOW), respectiv de la Directoratul General pentru comerț (DG 
TraDe). Vor fi prezenți eurodeputați din austria și Slovacia, membri ai comisiei 
pentru comerț Internațional din Parlamentul european și ai Intergrupului 
pentru IMM-uri. aceștia vor fi și speakeri în cadrul conferinței.

‘am invitat și asociații profesionale din țară — asociația națională 
a exportatorilor și Importatorilor din românia (aneIr) și FePaIuS — 
Federația Patronală a Textilelor, confecțiilor și Pielăriei. Mă bucură faptul că 
anunțul conferinței a stârnit un interes deosebit la Bruxelles! În contextul 
actual, cu viitorul economic european afectat de Brexit, o strategie comercială 
adecvată este mai mult decât necesară, este crucială!’, a declarat organizatorul 
evenimentului, Maria Grapini.

https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/04/21/comunicat-de-presa-
europarlamentar-maria-grapini-12-58-24

Maria Grapini: “Îmi doresc o politică pentru oameni, nu legi pentru 
partide și pentru multinaționale”

Fotografia de grup din casa unui fost ministru, autointitulată: “noi 
suntem statul”, trebuie developată rapid de procurori și de comisia parlamentară 
de anchetă a alegerilor din 2009. Dacă se dovedește implicarea reprezentanților 
instituțiilor de forță în fraudarea alegerilor fapta ar fi de o gravitate extremă. O 
acțiune penală de maximă gravitate. Fără precedent.

“noi suntem statul” e o sintagmă care sperie, în măsură să reinstaureze 
frica în societate.

noi, umaniștii, fideli principiilor noastre, cerem urgentarea anchetelor 
pentru a afla cât mai grabnic adevărul. nu poți să te pretinzi un stat democratic, 
dacă soarta alegerilor e stabilită de un soft, la un șpriț cu generalii. am spus-o 
de mai multe ori, suntem pentru depolitizarea hard a structurilor de forță și în 
favoarea reîntoarcerii ofițerilor în cazărmi.

nu suntem o țară în care generalii au atribuții politice. Trenează prea 
mult modificarea codurilor de procedură penală și a codului Penal, în lumina 
recomandărilor comisiei de la Veneția și a deciziilor curții constituționale.  ca 
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europarlamentar am spus de repetate ori că avem nevoie de o viteză sporită în 
accesarea fondurilor europene. În același timp, ghidurile de finanțare trebuie 
simplificate și explicate.

recentele fenomene meteorologice au afectat culturile agricole. aș dori 
ca responsabilii de domeniu să reacționeze urgent cu un program de sprijin 
pentru satele românești. Țăranii români au nevoie de ajutor. În același timp, e 
nevoie de programe care să sporească accesul la educație, sănătate, alimentație 
bună pentru copiii din mediul rural. Statul ar trebui să asigure învățătorilor și 
profesorilor condiții de locuit corespunzătoare. avem navetiști mai mulți elevi 
decât muncitori, ceea ce este inadmisibil. reprezentanții executivului vorbesc 
lumii despre consultanții fiscali și despre gospodăria fiscală, de parcă românii o 
viață au învățat numai finanțe și bănci.

este nevoie de o politică fiscală proactivă, nu reactivă.

recent m-am întors din estonia. am descoperit acolo un sistem pe 
care mi l-aș dori și în românia: zero impozit daca profitul se reinvestește, 
indiferent de mărimea companiei și 20% impozit dacă profitul este scos din 
țară. O impozitare mai mare a sistemului bancar, accize sporite la alcool și 
tutun, suprataxarea băuturilor cu un conținut ridicat de zahăr ar fi în măsură să 
sporească investițiile în sănătate.

În țara noastră nu există o predictibilitate a dezvoltării antreprenoriale. 
Business-ul autohton nu este susținut de programe guvernamentale. nimeni 
nu știe cum se vor impozita dividendele, care va fi impozitul pe profit, cum va 
funcționa regimul fiscal pentru PFa-uri, ce fel de declarații se vor mai depune 
peste două-trei luni? codul fiscal se schimbă precum vremea.

noi, umaniștii, rămânem susținătorii dezvoltării economice prin forțe 
proprii. nimeni nu mai vorbește despre guvernanța corporatistă, despre 
aplicarea Directivei europene, ce prevedea încă din vara anului trecut, ca 
multinaţionalele ce activează în statele membre ue să nu mai poată ocoli 
impozitarea profiturilor realizate în ţările unde-şi derulează afacerile. un 
grup de deputaţi din Parlamentul româniei a depus anul trecut un proiect de 
lege prin care statul să poată urmări garantarea plăţii impozitelor la bugetul 
consolidat, de către multinaţionalele care fac profit la noi, prin transpunerea 
Directivei europene. nu se mai aude nimic despre inițiativa lor.

Străinii par a fi mai favorizați în țara noastră, mult mai mult decât 
românii.  Îmi doresc o politică pentru oameni, nu legi pentru partide și facilități 
pentru multinaționale.

Maria Grapini europarlamentar P.P.u.
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Mai 2017
MarIa GraPInI, InVITaT De OnOare aL PrIMuLuI FOruM 

ecOnOMIc MeXIcan DIn rOMÂnIa!
Publicat de cronica romana
La data de 02.05.2017
Vineri, 5 mai, la orele 13, consiliul Judeţean Timiş găzduieşte un 

eveniment extraordinar, dedicat Mexicului, în fapt primul Forum economic 
Mexican din românia. Timişoara scrie, astfel, o nouă premieră în colaborarea 
internaţională cu diverse ţări care pot contribui, economic, la relaţii bilaterale 
deopotrivă avantajoase.

evenimentul se va bucura de o prezenţă la cel mai înalt nivel, diplomatic 
şi administrativ:  e.S.  ambasadorul Mexicului în românia, arturo Trejo, 
consilierul economic Oscar Javier camacho Ortega, reprezentantul ProMéxico 
Trade commissioner din Milano, prefectul judeţului, preşedintele consiliului 
Judeţean Timiş, primarul Timişoarei, europarlamentarul Maria Grapini, 
rectorul uVT, conducerea ccIaT, reprezentanţi ai companiilor de top din oraş 
şi judeţ.

europarlamentarul Maria Grapini va ţine un cuvânt de salut, în debutul 
programului.

“Mă onorează invitaţia şi voi participa cu maxim interes! Mă bucur că 
primul Forum economic Mexican din românia se desfăşoară la Timişoara! 
consider că asemenea acţiuni sunt foarte importante pentru dezvoltarea 
relațiilor economice internaționale. ca fost consul onorific al Indiei, apreciez 
dezvoltarea relațiilor cu ţări terțe, iar acest lucru îl susțin şi promovez şi în 
Parlamentul european”, a declarat Maria Grapini.

Mexicul se situează printre primele 15 puteri economice mondiale, făcând 
parte din grupul economic G20, iar intențiile sale sunt de a strânge și a consolida 
relațiile economice cu românia și, în special, cu zona de vest a româniei.

https://cronicaromana.net/2017/05/02/maria-grapini-invitat-de-onoare-
al-primului-forum-economic-mexican-din-romania/

Maria Grapini – invitată de onoare a congresului de Medicină Dentară 
de la Timişoara

Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu
La data de 04.05.2017

Timişoara găzduieşte, între 4 şi 6 mai, congresul de Medicină Dentară, în 
cadrul celei de-a XXII-a ediţii a Zilelor Stomatologice Bănăţene. Sub patronajul 
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colegiului Medicilor Dentişti din Timiş, congresul este unul cu participare 
internaţională, îndelung aşteptat în lumea specialiştilor.

Deschiderea oficială a avut loc, joi, 4 mai, în prezenţa rectorului uMF, a 
reprezentantului Ministerului Sănătăţii respectiv a reprezentantului consiliului 
Judeţean Timiş. Invitat de onoare al congresului a fost europarlamentarul 
Maria Grapini, “suflet al Timişului”, după cum a caracterizat-o consilierul 
preşedintelui cJT, adrian negoiţă.

În cuvântul adresat invitaţilor, Maria Grapini a insistat pe câteva 
aspecte cheie din domeniul pe care, tangenţial sau direct, îl ştim cu toţii. 
europarlamentarul a precizat din start că stomatologia este ramura medicinei 
care, de departe, stârneşte un interes major în rândul tinerilor, statisticile fiind 
edificatoare: în românia, la nivelul anului 2011, spre exemplu, la suta de mii de 
locuitori, erau 36 de absolvenţi de stomatologie, comparativ cu Sua – 6,5 sau 
Marea Britanie – 9,3 absolvenţi. Grapini a insistat pe nevoia de conştientizare 
a importanţei pe care stomatologia o are, până la urmă, în viaţa noastră, dar şi 
pe prevenţie.

“Prevenţia, de fapt, este soluţia! Trebuie alocat un buget consistent 
pentru informarea populaţiei şi pentru conştientizarea familiilor cu copii. Din 
păcate, realitatea nu ne ajută şi e foarte grav, 51% dintre copiii româniei sunt 
săraci… În ciuda acestor evidenţe, sunt convinsă că trebuie acţionat urgent 
şi coerent! Vă sugerez ideea unei caravane medicale, care să conştientizeze 
populaţia în legătură cu importanţa unor dinţi sănătoşi şi a rolului pe care îl are 
medicul stomatolog în viaţa lor. Mai mult, mă ofer să găzduiesc, în Parlamentul 
european, o întâlnire între medici români şi străini, pentru că schimburile de 
experienţă sunt, deopotrivă, importante”, a declarat Maria Grapini.

Ideea europarlamentarului a fost rapid preluată de reprezentanţii 
Ministerului Sănătăţii şi ai consiliului Judeţean Timiş, astfel că are toate 
şansele să devină realitate.

Joi, la congresul de la Timişoara, s-au mai adus în discuţie şi subiecte 
mai sensibile, cum ar fi absenţa româniei de pe harta europeană a instituţiilor 
stomatologice de top: în comunitatea europeană există postul de înalt ofiţer 
pentru stomatologie, românia nu-l are, platforma europeană pentru sănătate 
dentară funcţionează coerent la nivel comunitar, românia lipseşte cu 
desăvârşire…

“Sunt aspecte care trebuie discutate şi rezolvate! nu putem lipsi din prim-
planul vieţii medicale, pentru că avem toate motivele să fim acolo!, a conchis 
Maria Grapini.
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Gh. M.

http://w w w.banatulmeu.ro/maria-grapini-inv itata-de-onoare-
congresului-de-medicina-dentara-de-la-timisoara/

MarIa GraPInI: “uManISMuL ȘI SOLIDarITaTea MenȚIn Pacea 
ȘI DeZVOLTă naȚIunI”

Publicat de cronica romana
La data de 07.05.2017

Timp de două zile, în 6 și 7 mai, Timișoara este gazda Forumului Vocațional 
al Districtului românia – republica Moldova, sub patronajul Fundației rotary 
Internațional. Temele propuse și susținute de rotarieni vizează provocările 
actuale economice, sociale și morale, perspectivele unei vieți mai bune, soluții 
pentru asemenea deziderate nobile.

europarlamentarul Maria Grapini, rotarian de foarte mulți ani și fost 
președinte al clubului rotary ripensis, a avut, sâmbătă, o prezentare calată pe 
nevoia de umanism și solidaritate, elemente cheie pentru o bunăstare socială 
și morală. Tema europarlamentarului s-a numit umanism si solidaritate din 
perspectiva europeană. Grapini a decis să-și atragă asistența numeroasă cu 
un citat din comisarul european Pierre Moscovici, care nu mai are nevoie de 
interpretări: Să fii european înseamnă să fii umanist!

“În viziunea mea, umanismul si solidaritatea mențin pacea, dezvoltă 
națiuni, contribuie la coeziune socială. umanismul si solidaritatea sunt două 
caracteristici care nu trebuie să lipsească din nicio societate, organizație sau 
familie. Doar prin umanism si solidaritate putem să dezvoltăm națiunile si să 
menținem pacea. Sunt de acord cu gândirea unei foste ambasadoare a Statelor 
unite la Onu, conform căreia solidaritatea este mișcarea care a întors direcția 
istoriei!“, a declarat Maria Grapini.

Prezentarea europarlamentarului a mai cuprins informații despre 
instrumentele de solidaritate europene, cum ar fi programele ue, Fondul 
european de Solidaritate, corpul european de Solidaritate sau Voluntarii 
europeni pentru ajutor.

https://cronicaromana.net/2017/05/06/maria-grapini-umanismul-si-
solidaritatea-mentin-pacea-si-dezvolta-natiuni/
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Grapini, discurs fulminant despre pace
Publicat de Dc news
La data de 07.05.2017

Timp de două zile, în 6 și 7 mai, Timișoara este gazda Forumului Vocațional 
al Districtului românia - republica Moldova, sub patronajul Fundației rotary 
Internațional.

Temele propuse vizează provocările actuale economice, sociale și morale, 
perspectivele unei vieți mai bune, soluții pentru asemenea deziderate nobile.

europarlamentarul Maria Grapini, rotarian de foarte mulți ani și fost 
președinte al clubului rotary ripensis, a avut, sâmbătă, o prezentare calată pe 
nevoia de umanism și solidaritate, elemente cheie pentru o bunăstare socială 
și morală.

Tema europarlamentarului s-a numit ”umanism si solidaritate din 
perspectiva europeană”.

Grapini a decis să-și atragă asistența numeroasă cu un citat din comisarul 
european Pierre Moscovici: ”Să fii european înseamnă să fii umanist!”.

https://www.dcnews.ro/grapini-discurs-fulminant-despre-pace_542090.html

De Ziua europei: “Suntem independenţi, suntem o naţiune de sine 
stătătoare”

Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu
La data de 08.05.2017

Ziua de 9 mai are o triplă semnificaţie pentru români: este Ziua 
Independenţei, proclamată în 1877, ziua victoriei coaliţiei naţiunilor unite în 
cel de-al Doilea război Mondial (9 mai 1945), dar şi Ziua europei, în 9 mai 1950, 
robert Schuman, ministrul francez al afacerilor externe, lansa iniţiativa creării 
comunităţii cărbunelui şi oţelului, care avea să fie precursorul uniunii europene.

La 9 Mai 1877, adunarea Deputaţilor a votat Moţiunea lui Mihail 
Kogălniceanu, care consfiinţea independenţa de stat a Principatelor unite. În 
faţa adunării, ministrul de externe declara: “Suntem independenţi, suntem 
naţiune de sine stătătoare…, suntem o naţiune liberă şi independentă”. a doua 
zi, de 10 mai, ziua intrării sale în românia, în 1866, Prinţul carol l promulga 
rezoluţia care va sta la baza statalităţii şi anula orice vasalitate. Din acel 
moment a început să se construiască românia modernă. au urmat lungi şiruri 
de guverne conservatoare:
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Theodor rosetti, Lascăr catargiu, George Manu, Ion emanuel Florescu, 
Petre P. carp, Titu Maiorescu, alexandru Marghiloman.

La 9 mai 1945, aliaţii din cel de-al doilea război mondial au obţinut 
victoria împotriva Germaniei naziste, punând astfel capăt celei mai 
nimicitoare conflagraţii din istoria continentului european. Militarii români 
au luptat până în Munţii Tatra din cehoslovacia. Sovieticii din armata roşie 
i-au trimis acasă, pentru că nu voiau să împartă victoria şi eliberarea Berlinului 
cu românii. noi am scurtat războiul cu şase luni, asta o confirmă inclusiv 
cercetătorii militari ruşi, prin lovitura de stat de la 23 august 1944, când am 
întors armele împotriva Germaniei.

Ziua de 9 mai nu înseamnă numai independenţa statului român, 
sărbătorirea capitulării Germaniei naziste, ci şi data de naştere a proiectului 
european, o zi a bucuriei de a fi împreună, o zi a solidarităţii naţiunilor, o zi a 
marii comunităţi, din care fac parte toţi cetăţenii ue. Poate fi sărbătorită, ca 
ziua cetăţenilor unei ‘europe unite’, care s-a construit de-a lungul deceniilor ca 
o unitate în diversitate.

cântecul “Odă bucuriei,” scrisă în 1785 de către poetul şi istoricul german 
Friederich Schiller, pus pe portativ în Simfonia a 9-a de către Ludwig van 
Bethoven, a devenit imnul uniunii europene.

La mulți ani dragi români, la mulți ani românia! La mulți ani europa!
Să ne bucurăm!
Maria Grapini
europarlamentar PPu

http://www.banatulmeu.ro/de-ziua-europei-suntem-independenti-
suntem-o-natiune-de-sine-statatoare/

MarIa GraPInI, ÎnTr-O curSă SuSȚInuTă PrO IMM-urI!
Publicat de cronica romana
La data de 08.05.2017

europarlamentarul cu cea mai intensă activitate în Pe, Maria Grapini, nu 
renunță la misiunea, anevoioasă de cele mai multe ori, de susținere a sectorului 
privat, îndeosebi al celui concentrat pe IMM-uri, odată ce, în opinia sa, acestea 
sunt motorul economiei. ca om de afaceri, ca lider de organizații profesionale, 
ca fost ministru și, acum, ca eurodeputat și vicepreședinte al Intergrupului 
pentru IMM-uri din Pe, Maria Grapini este, după cum recunoaște, într-o cursă 
susținută pro IMM-uri.
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“Mi-am făcut o misiune din a lupta pentru IMM-uri! cunosc prea bine 
acest domeniu, știu ce importanță au acestea în orice ecuație economică, 
românească, europeană, internațională până la urmă, astfel că nu am nevoie de 
argumente suplimentare. IMM-urile românești trebuie și merită să fie tratate 
precum cele din ue. Încă nu sunt, de aceea nici lupta mea nu e încheiată!”, a 
declarat europarlamentarul.

De altfel, acțiunile girate de Maria Grapini, din poziția de vicelider 
al Intergrupului, sunt numeroase și aplicate. Spre exemplu, la finele lunii 
trecute, a avut loc o altă dezbatere pe o temă care să clarifice strategia 
europeană pentru întreprinderile mici, accesibilitate web pentru IMM-
uri – Provocări și oportunități. Dezbaterea a fost moderată de către 
europarlamentarul român. Tema a vizat accesul persoanelor cu dizabilități 
la serviciile de internet, în ideea îmbunătățirii acestora, din perspectiva 
oferirii de condiții mai bune IMM-urilor în cauză.

“accesibilitatea pe internet este o problemă socială și un factor important 
în viața de zi cu zi. ar trebui să ofere acces egal și oportunități pentru persoanele 
cu handicap: vizuale, auditive, fizice, cognitive și așa mai departe. De asemenea, 
poate ajuta persoanele cu dizabilități să participe mai activ la societate. 
Problema importantă nu este dacă să se stabilească și să se îmbunătățească 
cerințele privind accesibilitatea, mai degrabă, discuția principală se referă la 
măsurile care trebuie luate pentru a se realiza toate aceste condiții”, declara 
Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/05/08/maria-grapini-intr-o-cursa-
sustinuta-pro-imm-uri/

Maria Grapini – cel mai activ europarlamentar român – într-o cursă 
susținută pro IMM-uri

Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu
La data de 08.05.2017
europarlamentarul cu cea mai intensă activitate în Pe, Maria Grapini, nu 

renunță la misiunea, anevoioasă de cele mai multe ori, de susținere a sectorului 
privat, îndeosebi al celui concentrat pe IMM-uri, odată ce, în opinia sa, acestea 
sunt motorul economiei.

ca om de afaceri, ca lider de organizații profesionale, ca fost ministru și, 
acum, ca eurodeputat și vicepreședinte al Intergrupului pentru IMM-uri din Pe, 
Maria Grapini este, după cum recunoaște, într-o cursă susținută pro IMM-uri.

“Mi-am făcut o misiune din a lupta pentru IMM-uri! cunosc prea bine 
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acest domeniu, știu ce importanță au acestea în orice ecuație economică, 
românească, europeană, internațională până la urmă, astfel că nu am nevoie de 
argumente suplimentare. IMM-urile românești trebuie și merită să fie tratate 
precum cele din ue. Încă nu sunt, de aceea nici lupta mea nu e încheiată!”, a 
declarat europarlamentarul.

De altfel, acțiunile girate de Maria Grapini, din poziția de vicelider al 
Intergrupului, sunt numeroase și aplicate. Spre exemplu, la finele lunii trecute, 
a avut loc o altă dezbatere pe o temă care să clarifice strategia europeană 
pentru întreprinderile mici, accesibilitate web pentru IMM-uri – Provocări și 
oportunități. Dezbaterea a fost moderată de către europarlamentarul român. 
Tema a vizat accesul persoanelor cu dizabilități la serviciile de internet, în ideea 
îmbunătățirii acestora, din perspectiva oferirii de condiții mai bune IMM-urilor 
în cauză.

“accesibilitatea pe internet este o problemă socială și un factor important 
în viața de zi cu zi. ar trebui să ofere acces egal și oportunități pentru persoanele 
cu handicap: vizuale, auditive, fizice, cognitive și așa mai departe. De asemenea, 
poate ajuta persoanele cu dizabilități să participe mai activ la societate. 
Problema importantă nu este dacă să se stabilească și să se îmbunătățească 
cerințele privind accesibilitatea, mai degrabă, discuția principală se referă la 
măsurile care trebuie luate pentru a se realiza toate aceste condiții”, declara 
Maria Grapini.

Gh. M.

h t t p : // w w w. b a n a t u l m e u . r o/m a r i a - g r a p i n i - c e l - m a i - a c t i v -
europarlamentar-roman-intr-o-cursa-sustinuta-pro-imm-uri/

Ziua europei – cum văd eurodeputații români viitorul europei unite 
și al româniei europene la 67 de ani de la apariția proiectului european - 
calea europeană

Publicat de calea europeana
La data de 09.05.2017

anual, la data de 9 mai se celebrează Ziua europei care, alături de steagul, 
imnul, deviza şi moneda unică, face parte dintre simbolurile ue. această zi are 
o semnificaţie deosebită în calendarul european, fiind primul reper major în 
parcursul către ceea ce reprezintă astăzi uniunea europeană.

În 2017, Ziua europei nu coincide numai cu aniversarea a 67 de ani de la 
semnarea Declarației Schuman, care statua că ”europa nu va fi construită dintr-
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odată sau ca urmare a unui plan unic, ci prin realizări concrete care să creeze 
în primul rând o solidaritate de facto”, ci și cu aniversarea a zece ani de când 
românia a aderat la uniunea europeană.

Totodată, în fiecare an 
la 9 mai, Ziua europei este 
legată festiv și comemorativ cu 
eveniment istoric și un reper 
fundamental pentru devenirea 
româniei ca stat de sine 
stătător – 9 mai 1877 este ziua 
în care Mihail Kogălniceanu 
citea în adunarea Deputaților 
Declarația de Independența 
a româniei, desăvârșind o 
etapă a modernității în istoria 
noastră.

În acest context 
aniversar, redăm în continuare, 
mesajele europarlamentarilor 
români, care si-au exprimat 
opinia și au transmis mesajele 
lor cu privire la viitorul europei 
și al româniei europene.

Maria Grapini, euro-parlamentar S&D:
”Ziua de 9 mai este ziua europei dupa ce in 1950 ministrul francez robert 

Schuman a propus un plan de colaborare economică cu Germania. noi, ca 
romani, suntem si cetățeni europeni si evident sărbătorim Ziua europei. Dar 
pentru poporul roman ziua de 9 mai inseamna mult mai mult.Doua Semnificații 
istorice pe care nu trebuie sa le uitam si trebuie sa le celebram: proclamarea 
independentei de stat a romaniei  in 1877 si Victoria coaliției națiunilor unite 
in cel de-al doilea război mondial din 1945.

ca europarlamentar roman sunt alături de romani, susțin românia 
si o promovez in cadrul ue si doresc ca tot ce-am moștenit de la înaintașii 
noștri: suveranitate, independența, cultura sa știm sa le păstram. Sa 
nu uitam ce-a spus in Parlamentul tării Mihai Kogălniceanu: “suntem 
independenți,suntem națiune de sine stătătoare”.

În noile condiții geo-politice trebuie sa știm sa ne adaptam politicile 
noastre interne si externe,sa învățam sa convetuim in diversitate si unitate 
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păstrându-ne cultura,independența,suveranitatea. Doresc tuturor romanilor 
din tara si celor plecați pe alte meleaguri. La multi ani, multa sănătate si dorinta 
permanenta de unitate pentru binele comun al Patriei si a romanilor.

cred ca avem inca multe de facut pentru creșterea solidarității si a 
patriotismului si pentru acest lucru este nevoie de implicare,înțelegerea corecta 
a conceptelor si de unitate. a fi patriot,a iubi tara in care te-ai născut inseamna 
naționalism dar nu extremism. nu trebuie sa ne fie rușine sa fim iubitori de 
tara si nici nu trebuie sa fim condamnați pentru asta. eu sunt umanistă, fac 
politica partidului umanist si înțeleg politica doar ca pe  actiuni publice pentru 
oameni. nimic nu are sens si rost daca nu aduce efecte mai bune asupra vieților 
oamenilor, daca nu aduce pace si un trai mai bun.

La multi ani dragi romani!”

cel mai activ europarlamentar român, timișoreanca Maria Grapini, în 
direct la antena 3 , de Ziua europei

Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu
La data de 09.05.2017
Timișoreanca Maria Grapini, cel mai activ europarlamentar român, șefa 

PPusl, este invitată, marți 9 mai, chiar de Ziua europei,  într-o emisiune în 
direct, de la ora 18, la antena 3.

Vor fi discutate cele mai importante probleme cu care se confruntă 
uniunea europeană, în acest moment, dar și chestiuni interne. “Dacă aveți 
timp…. vă aștept”, este mesajul lui Grapini către români.

Gh. M.
http://www.banatulmeu.ro/cel-mai-activ-europarlamentar-roman-

timisoreanca-maria-grapini-direct-la-antena-3-de-ziua-europei/

Maria Grapini, într-o cursă susținută pro IMM-uri!
Publicat de renasterea
La data de 10.05.2017
europarlamentarul cu cea mai intensă activitate în Pe, Maria Grapini, nu 

renunță la misiunea, anevoioasă de cele mai multe ori, de susținere a sectorului 
privat, îndeosebi al celui concentrat pe IMM-uri, odată ce, în opinia sa, acestea 
sunt motorul economiei.

ca om de afaceri, ca lider de organizații profesionale, ca fost ministru și, 
acum, ca eurodeputat și vicepreședinte al Intergrupului pentru IMM-uri din Pe, 
Maria Grapini este, după cum recunoaște, într-o cursă susținută pro IMM-uri.



O VOce PrOeurOPeană

337

“Mi-am făcut o misiune din a lupta pentru IMM-uri! cunosc prea bine 
acest domeniu, știu ce importanță au acestea în orice ecuație economică, 
românească, europeană, internațională până la urmă, astfel că nu am nevoie de 
argumente suplimentare.

IMM-urile românești trebuie și merită să fie tratate precum cele 
din ue. Încă nu sunt, de aceea nici lupta mea nu e încheiată!”, a declarat 
europarlamentarul.

De altfel, acțiunile girate de Maria Grapini, din poziția de vicelider al 
Intergrupului, sunt numeroase și aplicate.

Spre exemplu, la finele lunii trecute, a avut loc o altă dezbatere pe o temă 
care să clarifice strategia europeană pentru întreprinderile mici, accesibilitate 
web pentru IMM-uri – Provocări și oportunități.

Dezbaterea a fost moderată de către europarlamentarul român. Tema 
a vizat accesul persoanelor cu dizabilități la serviciile de internet, în ideea 
îmbunătățirii acestora, din perspectiva oferirii de condiții mai bune IMM-urilor 
în cauză.

“accesibilitatea pe internet este o problemă socială și un factor important 
în viața de zi cu zi. ar trebui să ofere acces egal și oportunități pentru persoanele 
cu handicap: vizuale, auditive, fizice, cognitive și așa mai departe.

De asemenea, poate ajuta persoanele cu dizabilități să participe mai 
activ la societate. Problema importantă nu este dacă să se stabilească și să 
se îmbunătățească cerințele privind accesibilitatea, mai degrabă, discuția 
principală se referă la măsurile care trebuie luate pentru a se realiza toate aceste 
condiții”, declara Maria Grapini.

https://renasterea.ro/maria-grapini-intr-o-cursa-sustinuta-pro-imm-uri/

asociaţia Femeilor antreprenor din românia îi invită pe timișoreni la 
promenada costumului popular, pe malul Begăi

Publicat de Ziua de Vest
La data de 10.05.2017

asociaţia Femeilor antreprenor din românia (aFar), preşedinte 
fondator Maria Grapini, îi invită pe timişoreni, duminică la ora 17, pe malul 
Begăi, în Zona Flora, la o inedită paradă a costumului tradiţional popular. 

 alături de Grapini se vor afla noua preşedintă aFar, profesor universitar 
doctor angela codruţa Podariu şi colegele din asociaţie. evident, lista este 
deschisă pentru toţi cei care doresc să îmbrace, duminică, 14 mai, costumul 
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popular. amintim că de doi ani, graţie implicării europarlamentarului Maria 
Grapini în promovarea tradițiilor românești există o lege privind instituirea 
Zilei naţionale a costumului Tradiţional din românia.  În 2013, când era 
deputat, Maria Grapini a propus şi insistat ca Parlamentul româniei să confere 
costumului tradiţional meritul cuvenit, iar în 2015 acest lucru s-a concretizat, 
prin apariţia legii nr. 102. De atunci, a doua duminică din luna mai este, spre 
bucuria păstrătorilor celei mai de preţ moşteniri, Ziua naţională a Portului 
Tradiţional din românia. Toţi cei interesaţi, persoane, autorităţi, instituţii 
sau ong-uri, ce au ca obiect de activitate promovarea culturii tradiţionale, pot 
participa la organizarea manifestărilor culturale dedicate Zilei naţionale a 
Portului Tradiţional din românia.

http://ziuadevest.ro/cultura/69512-asociatia-femeilor-antreprenor-din-
romania-ii-invita-pe-timisoreni-la-promenada-costumului-popular-pe-malul-
begai

MarIa GraPInI, InVITaTă, JOI, La ÎnTÂLnIrea cu Jean-cLauDe 
JuncKer

Publicat de cronica romana
La data de 10.05.2017
Președintele comisiei europene, Jean-claude Juncker, soseşte joi, 11 mai, 

la București, însoțit de comisarul european pentru politici regionale, corina 
crețu. Juncker se va întâlni cu președintele Klaus Iohannis, cu premierul Sorin 
Grindeanu, cu oficialităţi ale statului român, înainte de a ține un discurs în 
plenul Parlamentului pe tema viitorului uniunii și a rolului pe care românia îl 
are în familia europeană. Preşedintele comisiei europene va purta şi un dialog 
cu cetăţenii, despre viitorul europei şi al româniei, la 10 ani de la aderarea la 
uniunea europeană.

europarlamentarul Maria Grapini, invitat la momentele oficiale ale zilei 
de joi, 11 mai, a declarat că va avea o nouă ocazie de a susţine cauza ţării noastre, 
de data aceasta la Bucureşti.

“Voi pleda din nou pentru o europă unită, cu tratament egal pentru 
toate statele membre şi pentru toti cetățenii europeni. consider că este un 
moment foarte bun pentru ca şi autoritățile române să-şi formuleze o poziţie 
fermă: să solicite tranșant intrarea romaniei în Schengen şi ridicarea McV! În 
același timp, cred că este un bun prilej pentru a discuta nevoia de alocare a 
unor fonduri suplimentare pe domeniul coeziunii sociale, pentru țările din est, 
care au defazaje serioase, rămâneri în urmă, în multe domenii, de la calitatea 
infrastructurii şi până la nivel de trai. Sunt realităţi care trebuie reamintite, 
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acum la Bucureşti, în faţa lui Juncker! Dacă n-avem un glas puternic şi o forţă 
în negocieri, n-avem cum să obţinem ceea ce, în opinia mea, merităm de multă 
vreme!”, a declarat Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/05/10/maria-grapini-invitata-joi-la-
intalnirea-cu-jean-claude-juncker/

aFar ŞI MarIa GraPInI Vă InVITă La PrOMenaDa cOSTuMuLuI 
POPuLar!

Publicat de cronica romana
La data de 10.05.2017

De doi ani, graţie implicării doamnei Maria Grapini în promovarea a 
tot ceea ce este românesc şi merită arătat nouă şi lumii, avem o lege privind 
instituirea Zilei naţionale a costumului Tradiţional din românia. În 2013, 
ca deputat, doamna Grapini a propus şi insistat ca Parlamentul să confere 
costumului tradiţional meritul cuvenit, iar în 2015 acest lucru s-a concretizat, 
prin apariţia legii nr. 102. De atunci, a doua duminică din luna mai este, spre 
bucuria păstrătorilor celei mai de preţ moşteniri, Ziua naţională a Portului 
Tradiţional din românia!

cu prilejul ei, se organizează activităţi sociale, spectacole şi concursuri 
cultural-artistice, prin care se evidenţiază valorile inestimabile pe care le 
reprezintă costumele tradiţionale specifice fiecărei zone şi se difuzează în mass-
media materiale ce vizează domeniile de interes ale tezaurizării patrimoniului 
cultural la nivel naţional. Toţi cei interesaţi, persoane, autorităţi, instituţii 
sau ong-uri, ce au ca obiect de activitate promovarea culturii tradiţionale, pot 
participa la organizarea manifestărilor culturale dedicate Zilei naţionale a 
Portului Tradiţional din românia.

acum europarlamentar – cu aceeaşi implicare majoră în românism, fie că 
vorbim de artă, cultură, educaţie, social, la Bruxelles sau Strasbourg – doamna 
Maria Grapini va fi duminică, 14 mai, la Timişoara, special pentru a sărbători 
ziua pe care a iniţiat-o. Împreună cu femeile din asociaţia Femeilor antreprenor 
din românia (aFar), al cărei preşedinte fondator este, doamna Maria Grapini 
îi invită pe timişoreni, de la orele 17, pe malul Begăi, în Zona Flora, la o inedită 
paradă a costumului tradiţional. alături de doamna Maria Grapini se vor afla 
noua preşedintă aFar, profesor universitar doctor angela codruţa Podariu şi 
colegele din asociaţie. evident, lista este deschisă pentru toţi cei care doresc să 
îmbrace, duminică, 14 mai, costumul popular!

https://cronicaromana.net/2017/05/10/afar-si-maria-grapini-va-invita-la-
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promenada-costumului-popular/

Maria Grapini moderează, la Varna, o dezbatere importantă despre 
Marea neagră

Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu
La data de 12.05.2017

Între 12 şi 14 mai, la Varna, în Bulgaria, se desfăşoară un forum 
internaţional major, sub patronajul a trei fundaţii importante, eIrI, Friedrich 
ebert Stiftung respectiv The Solidarity Society Foundation, intitulat Marea 
neagră, confruntare sau cooperare?

Forumul reuneşte nume importante din Parlamentul european, din 
parlamentele naţionale, ambasadori, oficiali ai instituţiilor care gestionează 
problematica Mării negre, reprezantanţi de asociaţii şi organizaţii de nivel 
mondial.

românia va fi reprezentată la Varna de către europarlamentarul Maria 
Grapini care va fi moderator al unui panel interesant de discuţii: Marea neagră 
– un loc european izolat sau o regiune europeană macro economică? Grapini a 
precizat că vor fi luate în atenţia participanţilor chestiuni legate de stadiul actual 
al cooperării în regiunea Mării negre, programe susținute de ue, perspective 
privind obiectivele de dezvoltare durabilă pentru 2030, dar şi strategiile 
macroeconomice regionale ale ue pentru cooperarea teritorială europeană sau 
posibilitățile de lansare a unei noi regiuni europene a Mării negre în cadrul 
președințiilor succesive ale Bulgariei și româniei la consiliul ue.

“Bulgaria va avea președinția consiliului în prima jumătate a anului 2018 
și românia la un an după. aceasta ar putea reprezenta o oportunitate pentru 
aceste două țări de a crea o strategie ambițiosă pentru Marea neagră care ar 
viza utilizarea optimă a resurselor ue. românia și Bulgaria împărtășesc un 
interes puternic în sprijinirea regiunii Mării negre în scopul creșterii economice 
dinamice. În documentul de lucru al comisiei europene, privind punerea în 
aplicare a strategiilor  macroregionale, se menționează Blue Growth Strategy 
și voința comisiei de a implica Marea neagră în relații cu țările terțe. În plus, 
având în vedere faptul că românia și Bulgaria sunt țări vecine, oportunitățile 
care decurg din cooperarea transfrontalieră în regiunea Mării negre ar trebui 
să fie fructificate”, a declarat Maria Grapini.

Forumul de la Varna va puncta orice inițiativă comună și matură a statelor 
membre care se confruntă cu aceleași provocări într-o zonă geografică definită 
la elaborarea unei noi strategii macroregionale.
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Gh. M.
http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-modereaza-la-varna-o-

dezbatere-importanta-despre-marea-neagra/

Promenada costumului popular i-a reunit pe timișoreni sub tricolor, pe 
malul Begăi, la Timișoara

Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu
La data de 15.05.2017

De doi ani, avem o lege privind instituirea Zilei naționale a costumului 
Popular din românia. Legea a fost inițiată de către europarlamentarul PPu-
sl Maria Grapini, iar Ziua națională se sărbătorește în a doua duminică a 
lunii mai.

astfel, duminică, 14 mai, de la ora 17.00, Maria Grapini a organizat, la 
Timișoara, o promenadă a costumului popular, pe malul Begăi, care a strâns 
iubitori și păstrători de tradiții, copii, tineri, femei, bărbați, uniți toți de același 
sentiment: românismul trebuie și merită păstrat și promovat! La inițiativa 
europarlamentarului, asociația Femeilor antreprenor din românia – aFar, 
asociația Seniorilor din Timiș, împreună cu colegii umaniști, cu toții au 
participat la paradă, mândri de portul lor. a fost o atmosferă frumoasă, iar 
entuziasmul copiilor, alături de cel al seniorilor, a fost admirat de trecătorii 
de pe malul Begăi. Timișorenii s-au oprit din plimbare, au admirat și aplaudat 
grupul umanist al Mariei Grapini, îmbrăcat ca odinioară, în cel mai frumos port 
popular, acela de duminică! au fost purtători de costume românești din diverse 
zone ale țării, dar a putut fi admirat și costumul tradițional bulgăresc, din zona 
de vest. Promenada s-a desfășurat într-o atmosferă solemnă, cu micii purtători 
de tricolor, în fața grupului, elevi ai centrului Județean de cultură și artă al 
județului Timiș, documentați exemplar în privința zilei speciale de sărbătoare.

europarlamentarul umanist a purtat un costum din Muscel, apartenența 
fiind deconspirată doar după mai multe încercări ale celor mai pricepuți 
participanți.

Promenada umanistă a avut și o parte de informare completă despre Ziua 
națională a costumului Popular din românia, astfel că s-au împărțit broșuri cu 
și despre inițiativa Mariei Grapini.

“Mă bucură interesul timișorenilor și aflu că și în țară acesta este major 
pentru această zi de suflet. În momentul în care am propus o Zi națională a 
costumului Popular din românia m-am gândit la un singur lucru: avem cu ce 
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ne mândri! Trebuie să ne arătăm valorile, să ne păstrăm tradițiile, sunt baza 
noastră, stâlpul nostru, ca români! Știți foarte bine că mă lupt pentru românia, 
și aici, și în Parlamentul european, e misiunea mea pe viață! La mulți ani, de 
ziua noastră!”, a declarat Maria Grapini ziariștilor și timișorenilor prezenți, 
duminică, la Timișoara.

europarlamentarul umanist și aFar și-au dat deja întâlnire cu 
timișorenii, în mai 2018, pentru o nouă promenadă de succes, la Ziua națională 
a costumului Popular din românia!

http://www.banatulmeu.ro/promenada-costumului-popular-reunit-pe-
timisoreni-sub-tricolor-pe-malul-begai-la-timisoara/

comunicat de presă - europarlamentarul Maria Grapini
Publicat de agerpres
La data de 15.05.2017
În calitatea mea de europarlamentar în comisia pentru Piață Internă 

și Protecția consumatorilor (IMcO) și de Vicepreședinte al Intergrupului 
pentru IMM-uri din Parlamentul european, îmi revine plăcerea să vă invit la 
conferința , ‘Industria românească versus industria europeană’, ce va avea loc 
între orele 11:00-14:00, în data de 30 mai 2017, la Hotel ramada Majestic, în 
București (calea Victoriei 38-40, București).

Politica industrială este un obiectiv strategic cheie în domeniul politicilor 
economice, reindustrializarea și dezvoltarea locurilor de muncă sustenabile 
fiind cruciale pentru progresul economic. De asemenea, dezvoltarea spiritului 
antreprenori al pentru dinamizarea pieței naționale, accesul la finanțare și la 
piețele de capital, promovarea investițiilor și stimularea accesării fondurilor 
europene sunt factori fundamentali pentru dezvoltarea economică sustenabilă.

aceste aspecte au fost recunoscute și în comunicarea ‘Pentru o renaștere 
industrială europeană’, publicată de comisia europeană în ianuarie 2014. 
Mai mult decât atât, Parlamentul european, prin rezoluția sa referitoare 
la reindustrializarea europei în vederea promovării competitivității și a 
durabilității a evaluat situația actuală a industriei europene și a propus o serie 
de măsuri pentru abordarea provocărilor actuale.

La nivel european, politica industrială integrată, adaptată erei 
globalizării este una din inițiativele cheie, propuse în Strategia europa 2020. 
Prin conferința ‘Industria românească versus industria europeană’ doresc să 
propun o dezbatere care să informeze cetățenii și mediul de afaceri românesc 
despre poziția industriei din românia, în acest context european.
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La conferință vor participa reprezentanți ai organizațiilor de profil 
de la nivel național și european, reprezentanți ai comisiei europene, 
europarlamentari și reprezentanți ai Guvernului româniei.

cu deosebită considerație,
europarlamentar Maria Grapini
european Parliament
https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/05/15/comunicat-de-presa-

europarlamentarul-maria-grapini-19-21-33

MarIa GraPInI, MeSaJ De SuFLeT De ZIua InTernaŢIOnaLă a 
FaMILIeI

Publicat de cronica romana
La data de 15.05.2017
Ziua Internațională a Familiei a fost proclamată de adunarea Generală 

a Organizației națiunilor unite, în 20 septembrie 1993, dar s-a decis ca ea să 
fie sărbătorită pe 15 mai a fiecărui an. Momentul reflectă importanța pe care 
comunitatea internațională o acordă familiilor. anul 1994 a fost declarat 
an Internațional al Familiei, iar, din 1995, Ziua Familiei este sărbătorită în 
numeroase țări de pe glob cu scopul de a sensibiliza opinia publică și de a 
sublinia importanța familiei.

Familistă convinsă, susţinătoare a celor mai de preţ tradiţii româneşti, 
umanista Maria Grapini, europarlamentarul cu cea mai intensă activitate din 
Pe, a transmis un mesaj de suflet tuturor celor care preţuiesc încă valori certe 
şi repere solide.

“Transmit tuturor familiilor de români, oriunde s-ar afla, multă sănătate, 
unitate, iubire şi solidaritate! ca umanistă, dar si ca un om care provine dintr-o 
familie numeroasă şi modestă, cu posibilităţi financiare reduse, ştiu cât de mult 
contează dragostea, respectul si unitatea familiei.  cu toţii, trebuie sa încurajăm 
si să sustinem familia, copiii, educatia. La multi ani tuturor familiilor! Tinerilor 
le urez să-şi dorească şi să-şi intemeieze familii trainice, bazate pe iubire şi 
solidaritate. Fără repere, suntem pierduţi!”, a transmis europarlamentarul PPu-
sl Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/05/15/maria-grapini-mesaj-de-suflet-de-
ziua-internationala-a-familiei/
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De Ziua Internațională a Familiei, Maria Grapini a pledat în Parlamentul 
european pentru cazul cameliei Smicală

Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu
La data de 16.05.2017
Pe 28 aprilie, românca Smicală camelia, care trăiește în Finlanda,  a fost 

condamnată la sase luni de închisoare, fiind dată în judecată de statul finlandez 
pentru defăimarea autorităților, după un caz ce a zguduit, din nou, lumea 
internațională. Povestea este una mai mult decât tragică Medicul camelia 
Smicală s-a stabilit în țara nordică, în urmă cu 12 ani, după căsătoria cu un 
finlandez. a urmat un divorț iar, după despărțire, soțul a reclamat intenția 
acesteia de a pleca în românia împreună cu copiii. În mai 2015, executorii 
judecătorești finlandezi și reprezentanții Protecției copilului au preluat copiii 
minori de la domiciliul mamei, brutal, utilizând forța, creând traume copiilor și 
mamei, trimițându-i în centre de plasament diferite. ea nu a fost înștiințată de 
hotărârea judecătorească prin care i se lua custodia asupra copiilor. De atunci, 
a făcut tot posibilul pentru a-și recupera copiii, inclusiv apelând la ajutorul 
autorităților din românia. copiii au declarat că doresc să revină la mama lor 
unde au fost mereu în siguranță, starea lor de sănătate în centrele de plasament 
fiind una precară.

europarlamentarul PPu-sl Maria Grapini a aflat despre acest caz 
revoltător și a luat atitudine, în urmă cu o săptămână, când a adresat o întrebare 
comisiei europene, directă și acidă: “care sunt măsurile pe care le întrevede 
comisia europeană pentru a rezolva cazul acestui cetățean european căruia 
îi sunt încălcate drepturile fundamentale, ținând cont de faptul că interesul 
superior al copilului trebuie să primeze?”.

europarlamentarul umanist a mers mai departe și a redactat o scrisoare 
oficială, adresată premierului Finlandei, Juha Sipilä, prin intermediul căreia a 
detaliat situația gravă și i-a solicitat implicare imediată.

Luni noaptea, în Parlamentul european, chiar de Ziua Internațională a 
Familiei, Maria Grapini a pledat, din nou, pentru dreptatea cameliei Smicală.

„ca mamă, consider că niciun copil nu trebuie sa fie desparțit de o mamă, 
care este sănătoasă si poate să-l îngrijească! Trimiterea copiilor în custodia statului 
este o măsură extremă, atunci când vrei sa aperi copiii. Dar, în acest caz, de cine 
îi apără? Solicit comisiei să investigheze acest caz. comisia trebuie să solicite 
autorităților finlandeze sa redea copiii mamei!”, a spus Maria Grapini în plenul Pe.

Gh. M.
http://www.banatulmeu.ro/de-ziua-internationala-familiei-maria-

grapini-pledat-parlamentul-european-pentru-cazul-cameliei-smicala/



O VOce PrOeurOPeană

345

Maria Grapini cere comisiei europene să ia atitudine faţă de abuzurile 
statului finlandez faţă de doctoriţa camelia Smicală

Publicat de evenimentul Zilei
La data de 16.05.2017
De Ziua Internațională a Familiei, Maria Grapini a pledat în Parlamentul 

european pentru cazul cameliei Smicală, femeia căreia autorităţile finlandeze 
i-au luat doi copii şi i-au plasat în orfelinate diferite în urmă cu doi ani. Ba 
mai mult femeia, care este doctor şi este stabilită de 12 ani în Finlanda, a fost 
condamnată la sfârşitul lunii aprilie la 6 luni de închisoare pentru defăimarea 
celor care i-au luat copiii din casă, deşi pe înregistrările din 2015 se vede 
agresivitatea poliţiştilor. 

europarlamentarul Maria Grapini a luat ieri atitudine în P.e. faţă de 
situaţia dramatică a cameliei Smicală.  “astăzi este Ziua Internaţională a 
Familiei şi vreau să ridic un caz disperat: un cetăţean român, doamna camelia 
Smicală, stabilit de 12 ani în Finlanda. I s-au încălcat toate drepturile, drepturile 
omului, drepturile copilului. Doi minori au fost ridicaţi brutal din casă, duşi 
şi despărţiţi, copiii în centre de plasament, doamna nefiind înştiinţată de o 
hotărâre judecătorească pe care a obţinut-o soţul ei finlandez. Mai mult, în 28 
aprilie, este condamnată la 6 luni închisoare pentru defăimarea autorităţilor 
care, în urmă cu doi ani, au preluat copiii”, a spus Grapini de la tribuna 
Parlamentului european. europarlamentarul a cerut comisiei europene să 
investigheze acest caz: “eu sunt mamă şi nu cred că vreo mamă care este 
sănătoasă şi poate să se ocupe de copii trebuie vreodată să fie despărţită de ei. 
Solicit comisiei să investigheze acest caz şi să ceară autorităţilor finlandeze să 
lase copiii lângă mamă!”.

Povestea doctoriţei camelia Smicală a devenit cunoscută în românia 
în plin scandal al familiei Bodnariu, victime dovedite ale serviciilor sociale 
din norvegia. camelia Simcală trăia în Finlanda alături de fiica sa din prima 
căsătorie, de al doilea soţ şi de cei doi copii din a doua căsătorie. Din cauza 
agesivităţii soţului femeia obţine divorţul şi custodia copiilor, dar în 15 mai un 
judecător din oraşul Tampere dă custodia fostului soţ, fără ca măcar românca 
să ştie că se desfăşoară un proces. Fostul soţ o acuzase în faţa instanţei că vrea 
să fugă cu copiii în românia. În aceeaşi zi poliţiştii şi angajaţii serviciului de 
protecţie a copilului vin la casa femeie pentru a-i lua cele două fete minore. 
Printre altele femeia este acuzată că are o relaţie prea aproapiată cu copii şi i-a 
manipulat împotriva fostului soţ!

Dar abuzurile nu se opresc aici. Doctoriţa filmează momentele dramatice 
în care cei doi copii îi sunt răpiţi practic şi le postează pe internet. autorităţile se 
sesizează din cauza agresivităţii poliţiştilor, dar îi deschid şi româncei un dosar 
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penal pentru că a postat filmarea îm mediul online şi astfel i-a defăimat pe 
poliţişti. nu! nu ne aflăm în vreo dictatură extremistă în care drepturile omului 
nu există, ci în europa Occidentală! La sfârşitul lunii aprilie camelia Smicală a 
fost condamnată la şase luni de închisoare pentru defăimarea poliştilor. cei doi 
copii, Mihai şi Maria, se află separaţi în două centre de plasament, iar mama sa 
nu îi poate vedea decât o dată pe lună.

http://evz.ro/maria-grapini-cere-comisiei-europene-sa-ia-atitudine-
fata-de-abuz.html

MarIa GraPInI: “cenTenaruL MarII unIrI TreBuIe ScOS De 
SuB InFLuenŢeLe neFaSTe aLe DeZInFOrMărILOr!”

Publicat de cronica romana
La data de 17.05.2017

europarlamentarul Maria Grapini trage un semnal de alarmă în privința 
valului de „dezinformatori de carieră sau novici superficiali” care (ne) amenință 
și denigrează până și istoria națională. “centenarul Marii uniri trebuie scos 
de sub influenţele nefaste ale dezinformărilor!”, susține, într-un comunicat 
de presă, pe cât de tranșant, pe atât de pertinent, cel mai activ/ implicat 
europarlamentar român.

„că suntem în plin conf lict informaţional, sub ameninţări zilnice 
de ştiri false versus ştiri adevărate, o ştim demult. avem nevoie de filtre 
serioase de obiectivitate, de rezistenţă la urât şi dezinformare, ori de câte 
ori citim sau ascultăm ştiri, emisiuni, declaraţii, ipoteze, politice, sociale, 
economice…din păcate.

Tragedia cea mai mare, însă, provine din faptul că până şi istoria 
naţională ne este ameninţată de unii şi alţii, dezinformatori de carieră sau 
novici superficiali, care-şi aruncă opiniile despre lucruri serioase într-o 
neseriozitate totală!

Istoria româniei este, oricât n-ar dori-o mulţi, din interior sau exterior, 
cLară. centenarul unirii – subiect favorit al neiubitorilor de românism – nu 
are semne de întrebare, nu comportă contradicţii. Trecutul nostru nu poate fi 
manipulat, n-avem voie să acceptăm, nici ca firavă ipoteză, aşa ceva! românii 
n-au fost nici laşii lumii, nici cei mai curajoşi, dar cine-o fi aşa, în istorie?! 
n-avem voie să ne umplem de îndoieli privitoare la actele de la 1918, nici în 
privinţa celorlalte momente cheie ale istoriei naţionale. Încercările repetate 
de-a arunca umbre, acolo unde e lumină limpede, doar pentru a crea tensiuni 
naţionale şi internaţionale, sunt periculoase şi trebuie oprite din faşă. Trăim 
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vremuri în care graniţele omoară vieţi, curentele politice sparg prietenii 
istorice. TreBuIe să ne oprim, să lăsăm TOTuL aşa cum este, să impunem 
liniştea, căci e prea mult zgomot!

Mă bucur că avem, sub umbrela academiei române, un Laborator de 
analiză a războiului Informaţional şi comunicare Strategică, era şi timpul. 
cercetătorii şi analiştii cooptaţi în această structură academică urmează să se 
ocupe de analiza metodelor şi strategiilor folosite în războiul informational, 
care afectează românia şi uniunea europeană şi care vin, aşa cum susţin 
specialiştii, în special dinspre rusia şi ungaria. Sunt încrezătoare în 
inteligenţele româniei şi în puterea acestora de-a reda încrederea pierdută în 
valorile noastre cele mai de preţ.

Denigrarea istoriei române este, pesemne, o misiune pentru unii 
duşmani ai noştri, căci, da, nu putem fi prieteni cu toţii. Haideţi, însă, să nu fie 
şi a noastră! Suntem un neam mult prea dăruit pentru a ne lăsa manipulaţi, am 
suferit destul pentru a ne mai arunca în deznădejde!

Sărbătoarea celor 100 de ani de la Marea unire merită să fie în sufletul 
fiecărui român, oriunde s-ar afla în lumea asta, la fel de mare, nu însă şi la fel de 
unită!”, precizează, în comunicatul de presă, europarlamentarul Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/05/17/maria-grapini-centenarul-marii-
uniri-trebuie-scos-de-sub-influentele-nefaste-ale-dezinformarilor/

Maria Grapini: “centenarul Marii uniri trebuie scos de sub influenţele 
nefaste ale dezinformărilor!”

Publicat de renasterea
La data de 18.05.2017

că suntem în plin conflict informaţional, sub ameninţări zilnice de ştiri 
false versus ştiri adevărate, o ştim demult.

avem nevoie de filtre serioase de obiectivitate, de rezistenţă la urât şi 
dezinformare, ori de câte ori citim sau ascultăm ştiri, emisiuni, declaraţii, 
ipoteze, politice, sociale, economice…din păcate.

Tragedia cea mai mare, însă, provine din faptul că până şi istoria 
naţională ne este ameninţată de unii şi alţii, dezinformatori de carieră sau 
novici superficiali, care-şi aruncă opiniile despre lucruri serioase într-o 
neseriozitate totală!

Istoria româniei este, oricât n-ar dori-o mulţi, din interior sau exterior, 
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cLară. centenarul unirii – subiect favorit al neiubitorilor de românism – nu 
are semne de întrebare, nu comportă contradicţii.

Trecutul nostru nu poate fi manipulat, n-avem voie să acceptăm, nici ca 
firavă ipoteză, aşa ceva! românii n-au fost nici laşii lumii, nici cei mai curajoşi, 
dar cine-o fi aşa, în istorie?!

n-avem voie să ne umplem de îndoieli privitoare la actele de la 1918, nici 
în privinţa celorlalte momente cheie ale istoriei naţionale. Încercările repetate 
de-a arunca umbre, acolo unde e lumină limpede, doar pentru a crea tensiuni 
naţionale şi internaţionale, sunt periculoase şi trebuie oprite din faşă.

Trăim vremuri în care graniţele omoară vieţi, curentele politice sparg 
prietenii istorice. TreBuIe să ne oprim, să lăsăm TOTuL aşa cum este, să 
impunem liniştea, căci e prea mult zgomot!

Mă bucur că avem, sub umbrela academiei române, un Laborator de 
analiză a războiului Informaţional şi comunicare Strategică, era şi timpul. 
cercetătorii şi analiştii cooptaţi în această structură academică urmează să se 
ocupe de analiza metodelor şi strategiilor folosite în războiul informational, 
care afectează românia şi uniunea europeană şi care vin, aşa cum susţin 
specialiştii, în special dinspre rusia şi ungaria.

Sunt încrezătoare în inteligenţele româniei şi în puterea acestora de-a 
reda încrederea pierdută în valorile noastre cele mai de preţ.

Denigrarea istoriei române este, pesemne, o misiune pentru unii 
duşmani ai noştri, căci, da, nu putem fi prieteni cu toţii. Haideţi, însă, să nu fie 
şi a noastră! Suntem un neam mult prea dăruit pentru a ne lăsa manipulaţi, am 
suferit destul pentru a ne mai arunca în deznădejde!

Sărbătoarea celor 100 de ani de la Marea unire merită să fie în sufletul 
fiecărui român, oriunde s-ar afla în lumea asta, la fel de mare, nu însă şi la fel 
de unită!

https://renasterea.ro/maria-grapini-centenarul-marii-uniri-trebuie-
scos-de-sub-influentele-nefaste-ale-dezinformarilor/

Maria Grapini: “centenarul Marii uniri trebuie scos de sub influenţele 
nefaste ale dezinformărilor!”

Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu
La data de 18.05.2017
că suntem în plin conflict informaţional, sub ameninţări zilnice de ştiri 
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false versus ştiri adevărate, o ştim demult. avem nevoie de filtre serioase de 
obiectivitate, de rezistenţă la urât şi dezinformare, ori de câte ori citim sau 
ascultăm ştiri, emisiuni, declaraţii, ipoteze, politice, sociale, economice…din 
păcate.

Tragedia cea mai mare, însă, provine din faptul că până şi istoria 
naţională ne este ameninţată de unii şi alţii, dezinformatori de carieră sau 
novici superficiali, care-şi aruncă opiniile despre lucruri serioase într-o 
neseriozitate totală!

Istoria româniei este, oricât n-ar dori-o mulţi, din interior sau exterior, 
cLară. centenarul unirii – subiect favorit al neiubitorilor de românism – nu 
are semne de întrebare, nu comportă contradicţii. Trecutul nostru nu poate fi 
manipulat, n-avem voie să acceptăm, nici ca firavă ipoteză, aşa ceva! românii 
n-au fost nici laşii lumii, nici cei mai curajoşi, dar cine-o fi aşa, în istorie?! 
n-avem voie să ne umplem de îndoieli privitoare la actele de la 1918, nici în 
privinţa celorlalte momente cheie ale istoriei naţionale. Încercările repetate 
de-a arunca umbre, acolo unde e lumină limpede, doar pentru a crea tensiuni 
naţionale şi internaţionale, sunt periculoase şi trebuie oprite din faşă. Trăim 
vremuri în care graniţele omoară vieţi, curentele politice sparg prietenii 
istorice. TreBuIe să ne oprim, să lăsăm TOTuL aşa cum este, să impunem 
liniştea, căci e prea mult zgomot!

Mă bucur că avem, sub umbrela academiei române, un Laborator de 
analiză a războiului Informaţional şi comunicare Strategică, era şi timpul. 
cercetătorii şi analiştii cooptaţi în această structură academică urmează să se 
ocupe de analiza metodelor şi strategiilor folosite în războiul informational, care 
afectează românia şi uniunea europeană şi care vin, aşa cum susţin specialiştii, 
în special dinspre rusia şi ungaria. Sunt încrezătoare în inteligenţele româniei 
şi în puterea acestora de-a reda încrederea pierdută în valorile noastre cele 
mai de preţ.  Denigrarea istoriei române este, pesemne, o misiune pentru unii 
duşmani ai noştri, căci, da, nu putem fi prieteni cu toţii. Haideţi, însă, să nu fie 
şi a noastră! Suntem un neam mult prea dăruit pentru a ne lăsa manipulaţi, am 
suferit destul pentru a ne mai arunca în deznădejde! Sărbătoarea celor 100 de 
ani de la Marea unire merită să fie în sufletul fiecărui român, oriunde s-ar afla 
în lumea asta, la fel de mare, nu însă şi la fel de unită!

europarlamentar PPusl Maria Grapini, Timișoara
http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-centenarul-marii-uniri-

trebuie-scos-de-sub-influentele-nefaste-ale-dezinformarilor/
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eurOParLaMenTaruL MarIa GraPInI DOreȘTe reSPecT 
PenTru cOnSuMaTOrII ȚărILOr DIn eST

Publicat de cronica romana
La data de 18.05.2017

Parlamentul european a dezbătut, și săptămâna aceasta, teme de interes 
imediat și major, cele economice fiind, evident, și cele mai aprinse. eurodeputații 
au luat în discuție subiectul produselor cu dublu standard de calitate, care se 
vând în europa centrală și de est, luările de cuvânt fiind acide și directe.

europarlamentarul PPu-sl Maria Grapini a avut, din nou, o prestație 
pertinentă, românia fiind, din nefericire, una dintre țările în care piața este 
invadată de falsuri, cu buna știință până la urmă și a europei și a decidenților 
naționali.

“este o certitudine: în țările din est, sunt produse sub acelasi brand, 
de calități inferioare, ori asta este o înșelăciune! Sunt membră a comisiei 
pentru piața internă și de protecția consumatorilor și e de datoria mea să apăr 
consumatorul, dar aici este mult mai mult decât consumatorul! a vinde un 
produs care este mult inferior, dar are același brand, este o contrafacere până 
la urmă! Îi distrugem pe producătorii corecți! Pe de altă parte, consumatorul 
plătește un preț necuvenit! nu oprim diversificarea, dar producătorul care 
vrea să vândă pentru o putere de cumpărare mai mică nu are decât să schimbe 
denumirea produsului, să pună alt  brand, nu să înșele! cred că aici trebuie 
să intervenim cu o legislație unitară, evident europeană și cu autoritățile 
naționale. Dar, este clar acum că cei din est sunt coșul de gunoi, cum de altfel 
s-a mai dovedit!”, a spus Maria Grapini.

europarlamentarul umanist nu este la prima intervenție pe această 
tematică fierbinte, nici la ultima, după cum a declarat de nenumărate ori, mai 
ales că este specialistă în acest domeniu. Maria Grapini a fost, ani de zile, un 
prosper om de afaceri, producător în domeniul textilelor, domeniu invadat, la 
rându-i, de cantități impresionante de marfă contrafăcută.

https://cronicaromana.net/2017/05/18/europarlamentarul-maria-
grapini-doreste-respect-pentru-consumatorii-tarilor-din-est/
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MarIa GraPInI, aLăTurI De ÎnTrePrInZăTOrII ȘI ceTăȚenII 
DIn BuZIaȘ!

Publicat de cronica romana
La data de 19.05.2017

Duminică, 21 mai, în orașul Buziaș e prilej de mare bucurie! Odată cu 
marcarea importantei sărbători creștinești, Sfinții constantin si elena, moment 
strâns legat de taina si puterea Sfintei cruci, Buziașul își deschide porțile 
oaspeților care doresc să-i treacă pragul, cu un program special, derulat în 
punctul forte de atracție al orașului, aeroport!

asociația pentru Dezvoltarea Zonei Buziaș și organizatorul principal 
nelu Hudrea propun o după amiază inedită, ce cuprinde o triplă inaugurare: a 
barului terasă avionului numărul unu, Lisunov, a cofetăriei avionului numărul 
doi, antonov și a obiectivului numărul trei, Turnul de control. Mai mult, 
oaspeții vor putea admira expoziția lui Vio coman, “Fluturi pe aeroport” și vor 
putea asculta recitaluri de muzică folk, pop rock și oldies but goldies. Momentul 
central va fi o demonstrație aviatică a Școlii de aviație aero West.

În urmă cu mai bine de zece ani,  nelu Hudrea avut curajul și inspirația 
să pună în valoare un avion, în fapt un model sovietic al avionului Lisunov, care 
a fost și este emblema Buziașului. Hudrea i-a reamenajat complet interiorul, 
ulterior extinzându-i utilitatea. acum, este, fără doar și poate,  punctul de 
atracție nr.1 al orașului. Între timp, omul de afaceri a adus și al doilea avion, 
antonov, pe care l-a transformat în cofetărie.

Duminică, la orele 17, evenimentul festiv va debuta în prezența 
europarlamentarului PPu-sl Maria Grapini, care va da startul agendei inedite 
buzieșene!

“nelu Hudrea este un extraordinar întreprinzător, plin de idei și inițiative 
meritorii. Sunt convinsă că sărbătoarea Buziașului va aduna multă lume și că 
vom petrece o după amiază frumoasă, aproape unii de alții. Vânt în…aripi și o 
sărbătoare binecuvântată tuturor!”, a declarat Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/05/19/maria-grapini-alaturi-de-
intreprinzatorii-si-cetatenii-din-buzias/

Scandalul alimentelor dubioase vândute în estul europei se extinde. 
”Suntem groapa de gunoi a europei”

Publicat de evenimentul Zilei
La data de 19.05.2017
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În ultimii ani, mai multe state membre ale ue din centrul şi estul 
continentului s-au plâns că produse vândute sub aceleaşi denumiri şi 
etichete au uneori calitate inferioară în ţări est-europene comparativ cu cele 
din vest. comisia europeană arată că se încalcă astfel legislaţia europeană. 
europarlamentarul Maria Grapini a tras un semnal de alarmă cu privire la 
alimentele pe care le consumă românii, care sunt de proastă calitate, comparativ 
cu cele din Vest, deși au aceeași firmă. 

”Suntem groapa de gunoi a europei”, nu este pentru prima dată când 
auzim această expresie. rând pe rând, țările din estul europei se plâng pentru 
produsele alimentare de calitate inferioară care sunt exportate în estul europei 
sub acelasi brand, însă diferită ca și componență.

europarlamentarul Maria Grapini a intervenit în Plenul Parlamentului 
de la Strasbourg pe tema “ Interpelări majore (articolul 130b din regulamentul 
de procedură)”, joi, 18.05.2017, unde a declarat că sunt foarte mulți producători 
care vând produse sub numele anumitor branduri, însă calitatea nu este aceeași. 

”este o certitudine că în țările din est sunt produse sub același brand cu 
calități inferioare, asta e înșelăciune. eu sunt membră a comisiei Pieței interne 
Protecția consumatorului și e datoria mea să apar interesele consumatorului. 
Dar aici este mult mai mult decât consumatorul. a vinde un produs care are 
calități inferioare, dar poartă același brand este o contra-afacere, până la urmă. 
Și distrug pe producătorii corecți. Pe de altă parte, consumatorul plătește un 
preț necuvenit. nu oprim diversificarea, dar producătorul care vrea să vândă 
pentru putere de cumpărare mai mică nu are decât să-și schimbe denumirea 
produsului, să pună alt brand, să pună numărul doi la brandul respectiv, nu să 
înșele, punând același brand și să iei detergent și să folosești de trei ori mai mult 
pentru că are coeficientul de spălare mai mic. așadar, doamna comisar, eu cred 
că aici trebuie să intervenim cu o legislație unitară, europeană. evident, și cu 
autoritățile naționale. Dar este clar acum că cei din est sunt coșul de gunoi cum 
de multe ori s-a mai dovedit.”, a declarat Maria Grapini, în Plenul Parlamentului. 
Înregistrarea video o puteți vedea (aici).

Situația a fost semnalată, anul trecut, și de europarlamentarii Daciana 
Sarbu și Pavel Poc (cehia), care au adresat o interpelare consiliului european, 
cerând acțiuni pentru verificarea și remedierea situației, deoarece există 
standarde duble în calitatea alimentelor din ue, care par să corespundă unei 
divizari est-Vest.

Plătim mai mult pentru servicii proaste

Studii mai vechi şi mai noi realizate de specialişti au indicat diferenţa 
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de calitate a unor produse alimentare comercializate sub aceleaşi denumiri şi 
etichete în est comparativ cu Vestul europei. Mai mult chiar, deşi sunt mai slab 
calitative, consumatorii din est plătesc mai mult pentru aceste produse decât 
cei din Vest.

contestații în decembrie 2016

Mai mulţi europarlamentari au sesizat în timp comisia europeană pe 
această temă. „În cazul în care un produs este promovat ca fiind identic în mai 
multe state membre, dar, în acelaşi timp, în mod deliberat, acesta este slab 
calitativ în unele ţări din ue, acest lucru ar putea fi considerat o încălcare a 
Directivei 2005/29/ce şi, în consecinţă, practica trebuie interzisă de către 
autorităţile competente ale statelor membre. O modificare recentă a modului 
de implementare/aplicare a Directivei 2005/29/ce, face mai uşor pentru 
autorităţile statelor membre să urmărească astfel de cazuri”, au precizat, pentru 
Mediafax, surse din cadrul comisiei europene.

cehnia, printre țările care se plâng de proasta calitate a alimentelor

În februarie 2017, cehii s-au alăturat Slovaciei, româniei și ungariei, care 
susțin că multinaționalele din domeniul alimentar vând mâncare mai proastă 
pe piața estică, mai saracă și mai puțin competitivă.  “În practică, în cazul 
anumitor produse, suntem coșul de gunoi al europei”, a spus ministrul ceh al 
agriculturii, Marian Jurecka. 

În urmă cu câțiva ani a mai avut loc o dezbatere similară în Parlamentul 
european. Într-un schimb de opinii din cadrul comisiei pentru mediu, sanatate 
publica si siguranta alimentara, reprezentantul comisiei europene, Jerome 
Lepeintre, a arătat că producătorii schimbă ingredientele în funcție de puterea 
de cumparare, gusturile și tradițiile din diferite țări (de exemplu, nutella este 
mai solidă în Germania decât în Franța, deoarece în Franța pâinea este mai 
puțin rezistentă decât în Germania).

Participanții la dezbatere au căzut de acord că, deși ue nu poate impune 
rețeta, consumatorii au dreptul de a fi informați despre compoziția produselor. 
Parlamentul european și consiliul au adoptat în 2005 Directiva 2005/29/ce 
privind practicile comerciale neloiale ale intreprinderilor de pe piața internă 
față de consumatori. Tot mai multe state europene se plâng că producatorii de 
produse alimentare, cosmetice și articole vestimentare încalcă această directivă. 

http://evz.ro/alimentelor-proasta-calitate-vandute-estul-europei.html
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MarIa GraPInI Face ParTe DIn DeLeGaŢIa ue, În eSTOnIa ŞI 
LiTUania

Publicat de cronica romana
La data de 22.05.2017
În perioada 22-24 mai, o delegaţie a comisiei de Transport a Parlamentului 

european efectuează o vizită oficială în Ţările Baltice, pe o tematică generoasă 
şi actuală: reglementările ue în domeniu, condițiile speciale pentru destinații 
mici, indicele de conectivitate, transport aerian versus transport terestru în 
regiune, concurență sau complementaritate, impactul Brexit asupra aviației și 
impactul acesteia asupra regiunii.

Maria Grapini este singurul europarlamentar român, prezent, zilele 
acestea, în estonia şi Lituania. Membră a comisiei Tran, umanista 
Maria Grapini va avea întâlniri, alături de ceilalţi colegi de delegaţie, cu 
oficiali lituanieni şi estoni, cu reprezentanţi ai organismelor naţionale 
de implementare a proiectului din trei state baltice “rail Baltic estonia”, 
respectiv cu miniştri ai  economiei şi comunicaţiilor ( estonia), 
Infrastructurii şi construcţiilor (Polonia), Transporturilor şi comunicaţiilor 
(Finlanda). Într-una din zilele misiunii Tran, europarlamentarii vor vizita 
portul Muuga, principalul punct de tranzit și element cheie pentru rail 
Baltica şi vor discuta cu managerul portului.
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“Va fi o misiune extrem de utilă, cu accente pe aspecte tehnice, de 
siguranţă şi mediu, în perspectiva ecosistemului baltic, dar şi cu tematici ce 
privesc implicarea în proiecte majore respectiv revizuirea viitoarei Directive 
europene privind instalaţiile portuare. Vom avea întâlniri şi cu reprezentanţi 
ai Parlamentului national şi cu directorul general al căilor ferate lituaniene.  
Vom încheia misiunea cu o conferință de presă, în cadrul Biroului de 
informare al Parlamentului european. La întoarcerea în ţară, voi transmite 
informațiile relevante şi autorităților române din domeniu, pentru că avem 
multe de îmbunătățit în acest sector complicat al transportului”, a declarat 
europarlamentarul PPu-sl Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/05/22/maria-grapini-face-parte-din-
delegatia-ue-estonia-si-lituania/

MarIa GraPInI, reacŢIe DuPă aTenTaTuL De La MancHeSTer: 
SOLIDarITaTe Fără SecurITaTe ÎnSeaMnă rISc!

Publicat de cronica romana
La data de 23.05.2017
O lume întreagă este şocată, după atentatul produs la Manchester, în 

urma concertului de muzică pop, destinat cu predilecţie copiilor şi tinerilor. 
Mesaje de condoleanţe pentru familiile victimelor curg neîncetat, către Marea 
Britanie, către cei care şi-au pierdut aparţinătorii, copii, tineri sau maturi.

europarlamentarul PPu-sl Maria Grapini a reacţionat la drama 
internaţională, printr-un mesaj emoționant.

“nu am ascuns niciodată părerile mele în care cred cu tărie: solidaritate 
fără securitate înseamnă risc! Doresc ca europa să ajute copiii, oamenii, 
populaţia din zone de conflicte, dar  exigenţa verificării fiecărei persoane ce 
intră în europa sau dintr-o ţară în alta în interiorul europei trebuie să crească. 
este sfâşietor pentru o mamă, pentru părinţi să-şi piarda copiii şi pentru copii 
să-şi piardă parinţii! este cumplit să mergi fericit la spectacol şi să rămâi 
mutilat pe viaţă sau să nu te mai întorci acasă! Să luptam toţi pentru pace! 
Toate instituţiile naţionale, europene, mondiale  trebuie să facă front comun! 
Transmit cu profundă îndurerare condoleanţe familiilor îndoliate, în urma 
cumplitului atac terorist! nu există cuvinte care să poată să aducă liniştea în 
sufletele familiilor greu încercate, dar putem transmite solidaritatea întregii 
lumi. Suntem alături de ele!”, a spus Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/05/23/maria-grapini-reactie-dupa-
atentatul-de-la-manchester-solidaritate-fara-securitate-inseamna-risc/
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MarIa GraPInI, La TaLLInn: “Marea neaGră eSTe O 
PrOVOcare MaJOră!”

Publicat de cronica romana
La data de 23.05.2017
Maria Grapini este singurul europarlamentar român prezent, în perioada 

22-24 mai, în delegaţia comisiei de Transport a Parlamentului european din 
Ţările Baltice, estonia şi Lituania.  Tematica propusă de comisia Tran este 
generoasă şi actuală: reglementările ue în domeniu, condițiile speciale pentru 
destinații mici, indicele de conectivitate, transport aerian versus transport 
terestru în regiune, concurență sau complementaritate, impactul Brexit asupra 
aviației și impactul acesteia asupra regiunii.

Marţi, 23 mai, la Tallinn, membrii Parlamentului european au avut 
o întâlnire cu oficiali şi specialişti pe tema rail Baltica, proiect cheie 
al infrastructurii ue pentru conectarea Finlandei, estoniei, Letoniei, 
Lituaniei și Poloniei, printr-o legătura feroviară europeană. rail Baltica 
este unul dintre proiectele prioritare ale uniunii europene în domeniul 
rețelelor transeuropene de transport (Ten-T). Scopul final este o legătură 
feroviară continuă de la Tallinn (estonia) la Varșovia (Polonia), care trece 
prin riga (Letonia) și Kaunas (Lituania).  ruta Baltică ar trebui finalizată 
până în 2025, iar legătura cu Varșovia până în 2030. Finalitatea vizează 
îndepărtarea blocajelor, construirea de conexiuni transfrontaliere care 
lipsesc, promovarea integrării și interoperabilității modale. rail Baltica va 
fi sută la sută electric, deci cu zero emisii!

europarlamentarul PPu-sl Maria Grapini s-a declarat convins că modelul 
este unul care se poate aplica şi în Marea neagră.

“recent, la Varna, în cadrul conferinţei internaţionale pe tematica 
Mării negre, în cadrul panelului pe care l-am moderat, s-a discutat exact acest 
subiect, al oportunităţilor pe care le avem, al proiectelor pe care le putem 
gândi împreună, pentru că Marea neagră este, într-adevăr, o provocare majoră!  
având în vedere președințiile Bulgariei și româniei în fruntea consiliului, din 
2018-2019, consider că este important ca programele acestor țări să curprindă și 
proiectul privind lansarea unei noi cooperări europene pentru regiunea macro 
regională a Mării negre. Sunt convinsă că această oportunitate ar sprijini 
creșterea economică în regiunea Mării negre”, a declarat, la Tallinn, umanista 
Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/05/23/maria-grapini-la-tallinn-marea-
neagra-este-o-provocare-majora/
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MarIa GraPInI ParTIcIPă La un SIMPOZIOn MeDIcaL ŞI 
acaDeMIc De Marcă

Publicat de cronica romana
La data de 24.05.2017

Timișoara deține primul centru de cercetare în domeniul terapiilor genice 
cu dotări de ultimă generație din românia, dedicat cercetării în domenii conexe 
specialităților clinice din cadrul Spitalului clinic Județean de urgență ”Pius 
Brînzeu” Timișoara. numit centrul de Terapii Genice și celulare în Tratamentul 
cancerului – OncoGen este singurul de acest tip din estul europei și are drept 
scop supervizarea și menținerea legăturii între cercetarea fundamentală și 
cea clinică, fiind prevăzut cu toate facilitățile și fluxurile tehnologice necesare 
cercetării de vârf.

În 25 mai, coordonatorul OncoGen, prof.dr. Virgil Păunescu și 
consilierul de stat al primului ministru, prof.dr. ciprian Preda organizează 
și moderează, la sediul centrului din Timișoara, o masă rotundă, numită 
„Strategii privind adaptarea politicii naționale de cercetare-dezvoltare la noul 
context european și internațional”, ce reunește nume importante din domeniul 
medical, academic, factori de decizie de la nivel național și local, rectori ai 
universităților timișorene, cercetători de prestigiu implicați în programele de 
cercetare cu finanțare europeană, implementate în românia, reprezentanți 
mass-media națională.
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Simpozionul timișorean își propune să stimuleze schimbul de opinii între 
reprezentanții autorităților publice și mediul academic, să caute răspunsuri la 
întrebările majore pe care le ridică sănătatea românească, să insiste pe rolul 
inovației în domeniul medical.

europarlamentarul PPu-sl Maria  Grapini va participa la eveniment, 
având în vedere faptul că a susţinut şi susţine proiectele Oncogen, dar şi tot 
ceea ce este legat de imbunătățirea sistemului de sănătate românesc.

„consider că, din perspectivă europeană, noi, ca țară, avem extrem 
de multe de spus și spunem în fiecare zi în care un medic român părăsește 
românia…Suntem foarte buni, apreciați în toată lumea, cu pregătire solidă și 
ambiție mare. Tema propusă de OncoGen este actuală, da, trebuie să găsim una, 
două, trei strategii de adaptare a politicii româniei la contextul european și 
internațional, cu precizarea că acestea trebuie să așeze medicul în prima  linie! 
Dacă medicul este stimulat, apreciat, ajutat să facă medicină de performanță, 
cercetare, inovare, pacientul va fi unul mulțumit! La rându-i, pacientul n-are 
nicio vină că trebuie să vadă, zilnic, tarele unui sistem medical românesc greoi, 
care-l sperie și descurajează. Putem găsi soluții, sunt convinsă, mediul academic 
de elită al OncoGen garantează acest fapt, iar autoritățile locale și centrale cred 
eu că sunt dispuse să se implice. Încă nu e târziu!”, a declarat Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/05/24/maria-grapini-participa-la-un-
simpozion-medical-si-academic-de-marca/

GraPInI Le Va VOrBI PrODucăTOrILOr rOMÂnI DeSPre 
caLITaTe ȘI SuSTenaBILITaTe

Publicat de cronica romana
La data de 25.05.2017

agenția infoGrOuP organizează, în 25 și 26 mai, la Brașov, cea de-a 
VI-a ediție a expo – conferinței Internaționale Meat & Milk, eveniment reper 
în domeniu, pe plan intern și international, cu tema ”Viziune, capital, export 
– elemente de eficiență într-un nou peisaj economic”. Manifestarea reunește, 
an de an, fermieri, procesatori, specialiști, reprezentanți ai principalelor 
asociații profesionale din domeniile vizate, reprezentanți ai autorităților 
române centrale.

europarlamentarul PPu-sl Maria Grapini participă pentru a treia oară ca 
invitat special al Meat & Milk, având în vedere experiența și mapa profesională 
proprie. Membru al comisiei pentru Piață Internă și Protecția consumatorului 



O VOce PrOeurOPeană

359

din Parlamentul european, Maria Grapini va fi, vineri, 26 mai, speaker la Brașov, 
pe tema “consumatorul european este interesat de calitate și sustenabilitate. 
cum răspund românii acestei cerinte?”, dar va oferi date actuale şi despre 
dezbaterea de pe agenda Pe privitoare la dublul standard al calităţii produselor.

“Organizatorii ediției 2017 Meat & Milk s-au concentrat pe cerințele 
momentului: viziuni noi în business, consolidarea capitalului jucătorilor de 
pe piață, intrarea vizibilă a firmelor românești pe piețele externe, respectiv a 
fermierilor români pe piețele mondiale. Sunt multe de discutat și de lămurit: 
producătorii români și-au cîștigat dreptul de-a fi, la rîndul lor, europeni, 
jucători pe o piață comună adesea injustă, dar ce mai e just în vremurile pe 
care le trăim, producătorii români trebuie să învețe să-și ceară drepturile și să-
și valorifice atuurile! Dacă ai calitate, devii și sustenabil, asta e cert! ue are 
porțile deschise, prin programe interesante pe care trebuie să le accesăm și 
noi!”, susține umanista Maria Grapini.

La Brașov, vor fi prezenți miniștrii agriculturii și Mediului, secretari de 
stat, directori de agenții, reprezentanți mass-media.

ht t ps://c ron ic a rom a na .net/2 0 17/0 5/25/g rapi n i - le -v a-vorbi -
producatorilor-romani-despre-calitate-si-sustenabilitate/

cerceTarea MeDIcaLă TIMIȘOreană, În FrunTea LISTeI De 
PrIOrITăȚI a MarIeI GraPInI!

Publicat de cronica romana
La data de 26.05.2017

europarlamentarul PPu-sl Maria Grapini a participat, joi, 25 mai, 
la Timișoara, la una dintre cele mai directe și abrupte dezbateri despre 
perspectivele cercetării medicale, în ecuație europeană, din prisma proiectelor 
depuse pentru finanțare ue.

Timișoara deține primul centru de cercetare în domeniul terapiilor genice 
cu dotări de ultimă generație din românia, ridicat prin finanțare europeană, 
dedicat cercetării în domenii conexe specialităților clinice din cadrul Spitalului 
clinic Județean de urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara. numit centrul de Terapii 
Genice și celulare în Tratamentul cancerului – OncoGen este singurul de 
acest tip din estul europei. coordonatorul OncoGen, prof.dr. Virgil Păunescu 
și consilierul de stat al primului ministru, prof.dr. ciprian Preda au organizat și 
moderat, la sediul centrului din Timișoara, o masă rotundă, numită „Strategii 
privind adaptarea politicii naționale de cercetare-dezvoltare la noul context 
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european și internațional”, dezbatere ce a reunit nume importante din domeniul 
medical, academic, decizional.

În prezidiu, alături de cei doi amfitrioni, s-au aflat europarlamentarul 
Maria Grapini și secretarii de stat din partea ministerelor Sănătății, Dezvoltării, 
Fondurilor europene, iar în sală directori de proiecte europene, cercetători, 
reprezentanți ai organismelor de implementare a fondurilor ue.

coordonatorul OncoGen a declarat, din start, că situația finanțării 
în domeniul cercetării medicale este dramatică. Virgil Păunescu nu s-a ferit 
să acuze dezinteresul sau nepriceperea guvernelor care s-au tot succedat la 
conducerea româniei, cu accent pe tehnocrați “incompentenți de la un capăt la 
altul”, angajările din domeniul fondurilor europene, făcute pe criterii de orice 
fel, doar pe experiență nu, teama funcționarilor de-a face pași rapizi – adică 
de-a semna hârtii, tone de documentații – având suflul rece al Dna în ceafă, 
haosul și degringolada națională într-un domeniu cheie în care alte țări ale ue 
atrag milioane de euro. Motivul principal este, în opinia sa, birocrația sufocantă 
și ilogică românească! acum, că o țară întreagă a aflat cine pune frână accesării 
fondurilor, după ce, mult timp am crezut cu toții că vina o poartă ue, Păunescu 
s-a arătat depășit și dezarmat de impasul major în care se află românia, dar și 
de perspectivele sumbre care se arată.

coordonatorul OncoGen a rugat-o și nominalizat-o public pe Maria 
Grapini să fie susținătorul cercetării medicale timișorene, dată fiind poziția de 
europarlamentar, vocea puternică, implicarea susținută, forța publică pe care 
aceasta o deține. europarlamentarul umanist a declarat că acceptă oferta și a 
insistat să afle detalii concrete despre piedicile sistemului, despre frânarii lui. 
S-a pronunțat direct numele anaP – agenția națională de achiziții Publice 
–  s-a indicat un articol din Legea achizițiilor publice care le face zile negre 
funcționarilor din spitale sau centre medicale, pentru că el nu se aplică…de frică, 
s-au oferit detalii triste despre transformarea cercetătorilor în specialiști ai unui 
domeniu greoi și dificil, s-au tras semnale de alarmă la adresa imposibilității 
accesării sumei de 7,5 miliarde de euro pentru cercetare, dinspre ue, odată ce 
birocrația românească este demnă de romane de groază!

Maria Grapini a declarat că va redacta un memoriu, adresat primului 
ministru și miniștrilor care au tangență directă cu acest subiect și că, săptămâna 
viitoare deja, se va întâlni cu ministrul rovana Plumb, căreia îi va transmite 
starea de fapt disperată a cercetătorilor.

europarlamentarul n-a omis să precizeze, în fața secretarilor de stat 
prezenți, că soluții există, dacă miniștrii se implică și rămân perseverenți, 
indiferent de rezistența din interiorul sistemului.
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convinsă că cercetarea este altceva decât domeniile uzuale, Maria Grapini 
a declarat, în final, că românia trebuie s-o transpună în prioritate națională, așa 
cum face, în bloc, ue!

https://cronicaromana.net/2017/05/26/cercetarea-medicala-timisoreana-
fruntea-listei-de-prioritati-mariei-grapini/

MarIa GraPInI: „La MuLȚI anI, rOMÂnII MeI De PreTuTInDenI!”
Publicat de cronica romana
La data de 29.05.2017

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a transmis un mesaj de Ziua 
românilor de Pretutindeni, mesaj pe care îl redăm integral în continuare:

„ultima duminică a lunii mai marchează pentru noi, cei care iubim 
românia, cei care simțim, gândim, vorbim românește, oriunde ne-am afla în 
lumea asta mare, o zi de suflet, o zi dedicată tricolorului: Ziua românilor de 
Pretutindeni!

Sunt o româncă mândră de țara mea, de istoria mea, de moștenirea 
strămoșilor noștri, iubesc tradițiile, cultura și frumosul cu care ne-a înzestrat 
Dumnezeu! Pentru românia și români, am inițiat și promovat Legea costumului 
popular – pentru că merită să știe toți ce port minunat avem, am organizat zeci 
de acțiuni, la Bruxelles sau Strasbourg, cu români invitați de peste tot, care 
să arate europei cIne suntem și ce putem! Parlamentul european a răsunat 
de muzica noastră, de dansurile noastre populare, de cântecele noastre unice! 
românia are, în Pe, un loc special, cu artă tradițională, fotografii și tablouri.

De Ziua românilor de Pretutindeni, vă rog să fiți convinși că misiunea 
mea, aici sau acolo, oriunde m-aș afla, vizează un singur scop: obținerea 
respectului cuvenit nouă, recunoașterea româniei drept țară puternică, cu 
oameni demni și serioși, cu drepturi certe, cu locuri de muncă plătite bine, cu 
siguranță, cu predictibilitate, PreTuTInDenI!

cred că ceea ce ne lipsește este unITaTea, cred că trebuie să luptăm, 
zi de zi, s-o realizăm. nu suntem cu nimic mai prejos decât titanii europei, 
suntem doar  dezbinați și atinși de ură. e timpul să înțelegem cu toții că doar 
uniți putem obține ceea ce merităm! Sunt sigură că putem trece peste răul 
făcut, în ultimele decenii, de către mai marii zilei, sunt sigură că înțelegeți cel 
mai bine, voi, cei care trăiți departe de românia, cât de mult contează empatia, 
bunătatea, forța comună!

La mulți ani, românii mei de pretutindeni! Misiunea mea, pentru voi, 
continuă!”.
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https://cronicaromana.net/2017/05/29/maria-grapini-la-multi-ani-
romanii-mei-de-pretutindeni/

cOnFerInŢă PenTru InDuSTrIaŞI, OrGanIZaTă ŞI MODeraTă 
De MarIa GraPInI

Publicat de cronica romana
La data de 29.05.2017

Marţi, 30 mai, la Hotel ramada Majestic din Bucureşti, în intervalul orar 
11-14, europarlamentarul PPu-sl Maria Grapini, membru în comisia pentru Piață 
Internă și Protecția consumatorilor (IMcO) și vicepreședinte al Intergrupului 
pentru IMM-uri din Parlamentul european organizează  conferința  „Industria 
românească versus industria europeană”.

La eveniment sunt invitaţi  ministrul delegat pentru Fonduri europene, 
rovana Plumb, ministrul pentru Mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, 
alexandru Petrescu, consilierul politic din partea comisiei europene, Marco 
Manfroni, Direcţia pentru Piaţa Internă, Industrie, antreprenoriat şi IMM-uri, 
directorul pentru politica întreprinderilor şi relaţiile externe ueaPMe al ue, 
Luc Hendricks, directorul general euraTeX, Francesco Marchi, preşedintele 
FePaIuS, Mihai Păsculescu.

conferinţa internaţională, organizată de către umanista Maria Grapini, 
se va concentra pe necesitatea definirii politicii industriale drept obiectiv 
strategic cheie în domeniul politicilor economice. În prim-plan va fi industria 
românească textilă versus industria europeană textilă, în cadrul conferinţei 
urmând să se marcheze cei 25 de ani de la existența patronatului românesc din 
domeniul textilelor.

„Îmi amintesc cu plăcere de înființarea patronatului, pe care, ulterior, l-am 
condus mulţi ani. Sunt  fondatoare a FePaIuS şi împreuna cu mulţi dintre colegi 
am luptat pentru susținerea industriei ușoare! reindustrializarea și dezvoltarea 
locurilor de muncă sustenabile sunt cruciale pentru progresul economic. De 
asemenea, dezvoltarea spiritului antreprenorial pentru dinamizarea pieței 
naționale, accesul la finanțare și la piețele de capital, promovarea investițiilor 
și stimularea accesării fondurilor europene sunt factori fundamentali pentru 
dezvoltarea economică sustenabilă. Sunt certitudini, recunoscute și în 
comunicarea „Pentru o renaștere industrială europeană”, publicată de comisia 
europeană, în 2014.  Parlamentul european, prin rezoluția sa referitoare 
la reindustrializarea europei în vederea promovării competitivității și a 
durabilității, a evaluat situația actuală a industriei europene și a propus o serie 
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de măsuri pentru abordarea provocărilor actuale”, a declarat Maria Grapini.

europarlamentarul român va oferi detalii şi despre politica industrială 
integrată, din perspectivă europeană, adaptată erei globalizării, fiind una 
dintre inițiativele cheie, propuse în Strategia europa 2020.

“Prin conferința  „Industria românească versus industria europeană”, 
doresc să propun un forum de discuţii care să informeze cetățenii și mediul 
de afaceri românesc despre poziția industriei din românia, în acest context 
european”, a conchis Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/05/29/conferinta-pentru-industriasi-
organizata-si-moderata-de-maria-grapini/

Maria Grapini – cred că nu va mai exista o întoarcere, ci un Brexit, dar nici 
Scoția nu va putea intra precum o regiune separatistă în ue- calea europeană

Publicat de calea europeana
La data de 30.05.2017

• În 5 aprilie 2017 Pe a adoptat o rezoluție privind Brexitul. ne 
interesează drepturile cetățenilor ue în țară după ieșire, dar și ce 
se va întâmpla în legătură cu mobilitatea cetățenilor în și din Marea 
Britanie

• avem deja un negociator din partea comisiei, la acordul comercial 
trebuie să existăe uniformizarea standardelor de produse, trebuie 
bine precizat ce se întâmplă cu litigiile ce apar între Marea Britanie 
și ue

• negociatorul șef și-a propus ca până în decembrie 2017 să se propună 
un acord

• negocierile vor fi dificile, personal mă bucur că Theresa May nu a 
câștigat deoarece făcuse o declarație cu privire la limitarea drepturilor

• Trebuie să ne preocupăm cu privire la viitorul țării noastre după 
Brexit, să nu cumva să credeți că ar fi bine ca românia să nu mai fie 
în ue. acest lucru nu este adevărat.

• Marii Britanii i se cere să nu încheie niciun acord cu statele înaintea 
acordului cu ue

• noi nu putem să cerem pentru românia ceva special, ci după 
încheierea acordului să creăm proiecte de promovare și să vedem o 
oportunitate în orice provocare
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• Să nu uităm că din 2018 avem președinția unor state cu care ne 
înțelegem bine, cu acestea trebuie să ne coordonăm pentru a putea 
avea un rezultat bun asupra Brexitului

• Politica de apărare trebuie să existe, deoarece există naTO, dar ue 
ar trebui să fie independentă, românia deja contribuind la Paza de 
coastă, la Frontex

• Sistemul de apărare al ue trebuie întărit, dar sigur naTO este 
instituția de care românia are nevoie

• În ceea ce privește analiza McV-ului din partea ue, româniei i s-a 
aplicat un dublu standard

eurodeputații români trebuie să susțină crearea unui mecanism modern 
pentru supravegherea tututor celor care greșesc

• Până la sfârșitul anului 2018 românia trebuie sa iasă din McV și să 
intre în spațiul Schengen

• cred că nu va mai exista o întoarcere, ci un Brexit, dar nici 
Scoția nu va putea intra precum o regiune separatistă în ue

MeSaJuL eurOParLaMenTaruLuI MarIa GraPInI, De ZIua 
InTernaŢIOnaLă a cOPILuLuI

Publicat de cronica romana
La data de 30.05.2017
europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a transmis un mesaj de Ziua 

Internațională a copilului, mesaj pe care îl publicăm, integral, în continuare:
„Ziua copilului a fost menţionată, prima dată, la Geneva, la conferinţa 

Mondială pentru Protejarea şi Bunăstarea copiilor, în august 1925, când 54 de 
ţări au adoptat Declaraţia pentru Protecţia copilului. În fapt, aceasta este cheia 
în care trebuie să privim copilul şi mediul complex din jurul lui. copilul trebuie 
iubit, îngrijit, dar mai ales protejat!

Sunt  mamă , bunică şi cred că viitorul nostru depinde de copiii de astăzi. 
educarea lor, pregătirea lor pentru ce va să vie, asigurarea unui mediu sigur şi 
predictibil, trebuie să reprezinte o prioritate pentru toţi cei care gândim sănătos 
şi realist. Mi-aş dori să nu mai avem copii discriminaţi, fără şanse la educaţie 
sau la o viaţă normală. Mi-aş dori să nu mai existe în românia copii trişti sau 
săraci, cu părinţi disperaţi că nu le pot oferi o zi de mâine senină.

Prin ceea ce fac, în ţară sau la Parlamentul european, încerc să schimb 
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o stare de fapt ce vine din trecut, pentru un viitor ce poate da o şansă certă la 
copilărie celor ce-o merită din plin! un copil fericit va fi un adult responsabil! e 
crezul meu, e misiunea mea!

asta-mi doresc de Ziua Internaţională a copilului, asta-mi doresc pentru 
copiii români!

La mulţi ani!”.

https://cronicaromana.net/2017/05/30/mesajul-europarlamentarului-
maria-grapini-de-ziua-internationala-a-copilului/

MarIa GraPInI, În PLenuL Pe: “aVeM neVOIe De O PrOPunere 
unITară Pe TranSPOrT!”

Publicat de cronica romana
La data de 31.05.2017

Plenul Parlamentului european a luat în discuție, miercuri, 31 mai, 
pachetul referitor la mobilitate, concret problematica pieței comune a 
transporturilor. realitatea nu e deloc una plăcută pentru țările est-europene, 
pentru că transportatorii vest-europeni nu joacă întotdeauna cinstit. 
Discrepanța economică se regăsește, din plin, în cea salarială, pe baza unor 
tertipuri imorale, ce pun în dificultate piețe mai fragile și mai puțin pregătite. 
europa de est a ajuns un rai pentru firmele fantomă de transporturi, cazurile 
de acest fel s-au înmulțit vizibil, astfel că discuțiile din Pe au fost extrem de 
așteptate de către europarlamentari.

umanista Maria Grapini a avut o intervenție pertinentă în plen, cu accent 
pe nevoia unei politici unitare de reglementare.

“Mă bucur că avem acest pachet referitor la transport, că doriți o piață 
mai corectă și competitivă. Vin din producție și cred în creșterea sectorului 
de transport, care duce automat la creșterea economiei, dar sunt îngrijorată de 
modul în care doriți să rezolvați problema firmelor fantomă. nu cred că fiecare 
stat trebuie să-și rezolve această problemă, ci că avem nevoie de o propunere 
unitară pe transport! există firme care-și deschid o căsuță poștală într-o țară 
cu salarii mici, dar nu efectuează nicio activitate, cu șoferii lor, în acea țară. 
aceștia lucrează în țări cu salarii mai mari, dar sunt plătiți ca în est!”, a spus 
Maria Grapini.

europarlamentarul PPu-sl a venit și cu o propunere în fața colegilor 
și a comisarilor și-anume condiționarea strictă de acordare a autorizației de 
transport: „eu n-aș da autorizație firmelor care n-au parc de mașini și nu 
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fac curse în acea țară. e principala problemă, după care se rezolvă tot!”, a 
conchis Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/05/31/maria-grapini-in-plenul-pe-avem-
nevoie-de-o-propunere-unitara-pe-transport/

MarIa GraPInI, eurOParLaMenTaruL care Se LuPTă PenTru 
InDuSTrIa rOMÂneaScă

Publicat de cronica romana
La data de 31.05.2017

„Industria românească versus industria europeană”. O conferință 
internațională organizată și moderată, marți, în capitală, de europarlamentarul 
Maria Grapini. O conferință cu invitați importanți printre care îi amintim pe 
Ministrul pentru Mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, alexandru 
Petrescu, directorul general din Ministerul Fondurilor europene, Mihaela 
Toader, economistul șef al Bnr , Valentin Lazea, consilierul politic din partea 
comisiei europene, Marco Manfroni, Direcţia pentru Piaţa Internă, Industrie, 
antreprenoriat şi IMM-uri, directorul pentru politica întreprinderilor şi 
relaţiile externe ueaPMe al ue, Luc Hendricks, directorul general euraTeX, 
Francesco Marchi, preşedintele FePaIuS, Mihai Păsculescu.

conferinţa internaţională, organizată de către umanista Maria 
Grapini, s-a concentrat pe necesitatea definirii politicii industriale drept 
obiectiv strategic cheie în domeniul politicilor economice. În prim-plan, 
a fost industria românească textilă versus industria europeană textilă, în 
cadrul conferinţei, marcându-se și cei 25 de ani de existență a patronatului 
românesc din domeniul textilelor.

Prin acest eveniment, Maria Grapini și-a dorit să propună un forum 
de discuţii care să informeze cetățenii și mediul de afaceri românesc despre 
poziția industriei din românia, în acest context european.

europarlamentarul român a oferit detalii şi despre politica industrială 
integrată, din perspectivă europeană, adaptată erei globalizării, fiind una 
dintre inițiativele cheie, propusă în Strategia europa 2020.

Dezbaterea a fost, din start, una incisivă. S-a vorbit despre dezvoltarea 
spiritului antreprenorial pentru dinamizarea pieței naționale, accesul la 
finanțare și la piețele de capital, promovarea investițiilor și stimularea accesării 
fondurilor europene, toți aceștia fiind factori fundamentali pentru dezvoltarea 
economică sustenabilă.
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Putem vorbi de o conferință cu luări de cuvânt avizate, cu numeroase 
întrebări și răspunsuri, cu comparații pertinente între industria europeană 
și industria românească, în care au fost identificate cauze dar și soluții, 
în urma căreia toți cei prezenți au înțeles că punerea la aceeași masă a 
discuțiilor a unor oficiali europeni, membri ai Guvernului, asociații 
profesionale din europa și românia, dar și a unor oameni de afaceri, este 
mai mult decât binevenită.

Toți cei de la prezidiu au fost supuși unui tir de întrebări, pertinente, 
din partea industriașilor, dar și a reprezentanților unor asociații profesionale, 
prezenți la conferință. S-au identificat soluții, căi comune de dialog, mai ales că 
și oficialii comisiei europene s-au pliat rapid pe tematica discuțiilor, oferind, la 
rândul lor, puncte de vedere lăudabile.

O susținătoare ferventă a industriei românești, dar și a mediului de 
afaceri, Maria Grapini a condus cu eleganță dezbaterile încercând să obțină cât 
mai mult din această conferință internațională. Dacă măcar o parte dintre cei 
32 de europarlamentari români ar fi la fel de implicați, la fel de dornici să pună 
umărul la recredibilizarea româniei, sunt convins că viitorul nu ar mai arăta la 
fel de sumbru.

Promovarea româniei, dublul standard de calitate al produselor care intră 
pe piețele țărilor din europa de est, inclusiv a româniei, susținerea industriei 
românești în “confruntarea” cu industria europeană, o paralelă fundamentată 
între indicatorii de performanță ai industriei românești și cea europeană, dar și 
soluțiile propuse pentru reducerea acestui decalaj au reprezentat temele intens 
dezbătute ale acestei conferințe.

ca o concluzie: industria românească are nevoie de susținere, de 
promovare, de o pliere rapidă pe realitățile/competitivitatea industriei 
europene. Doar în acest mod putem conta în această ecuație.

La finalul conferinței, i-am solicitat europarlamentarului Maria Grapini 
un scurt interviu!

Mesajul Mariei Grapini pentru eurodeputații români: Să lucrăm uniți 
pentru românia!

Doamnă europarlamentar Maria Grapini, câtă nevoie au industriașii și 
asociațiile profesionale din românia de acest tip de evenimente, precum cel 
organizat și moderat, marți, de dumneavoastră?

În primul rând prin această conferință mi-am propus să ajut industria 
românească. consider că este nevoie de o cunoaștere reciprocă, și anume, 
mă refer aici la ceea poate face ue, ceea ce pot și trebuie să facă Guvernul și 
Parlamentul româniei, ceea ce pot și trebuie să facă asociațiile profesionale 
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și ceea îi revine de făcut și industriașului. Pentru că, în acest caz, toate 
părțile au câte ceva de făcut, o responsabilitate. eu nu am făcut altceva decât 
să creez un cadru în care să pun față în față comisia europeană, asociațiile 
profesionale europene, asociațiile profesionale din țară, industriașii și 
Guvernul româniei, prin prezența Ministerului pentru Mediul de afaceri, 
comerț și antreprenoriat, reprezentat de ministrul alexandru Petrescu și cel 
al Fondurilor europene, reprezentat prin Mihaela Toader, director general în 
acest minister. cred că  lucrul esențial este ca, atunci când toți acești actori 
se întâlnesc, să rezulte, din dezbatere, după prezentarea punctelor de vedere, 
măsuri concrete, aplicabile imediat, pentru a remedia și îmbunătăți situația.

eu sunt o susținătoare a îmbunătățirii comunicării între acești actori 
pentru că știu, din experiența proprie, din funcțiile deținute, din postura de 
europarlamentar, industriaș și fost ministru, că, încă, nu toți sunt conectați 
la informații, încă există bariere, necunoaștere, aruncarea mingei de la unul 
la altul. Și aici mă refer la situația în care Guvernul aruncă, pe anumite teme, 
responsabilitatea în direcția comisiei europene, în timp ce oficialii comisiei 
europene resping aceste lucruri și, în multe cazuri, susțin că Guvernul nu 
face aceste lucruri fără vreo legătură cu poziția comisiei europene. cred că, 
așezându-ne la masă, trebuie și putem identifica măsuri concrete.

Pe de o parte, Guvernul ar trebui să vadă ce politici ar trebui să adopte ca 
model din uniunea europeană, pentru a ușura, ca să spun așa, viața mediului 
privat, a întreprinzătorilor. Pe de altă parte, comisia europeană ar trebui să 
vadă că  avem industriași profesioniști, care au un cuvânt de spus, care nu 
neapărat bat cu pumnul în masa guvernului, dar care merg cu capul sus și care 
cer condiții egale, etice. nu în ultimul rând, asociațiile profesionale din românia 
trebuie să vadă și să învețe din experiența asociațiilor profesionale din ue.

Vor urma și alte conferințe similare?
așa cum am spus și în cadrul conferinței, toți cei 32 de europarlamentari 

români pot organiza acest tip de conferințe. nu voi vorbi în numele lor însă, eu, 
îmi voi aloca tot bugetul de la ue pe acest tip de evenimente. În primul rând, 
mă refer la acest gen  de conferințe care pot fi organizate atât în românia, 
cât și la Bruxelles, la Parlamentul european. În al doilea rând, organizez 
conferințe la Bruxelles, ducând acolo industriași și oameni de afaceri, femei și 
bărbați, am dus, spre exemplu, inclusiv asociația seniorilor, a pensionarilor. 
De asemenea, pot duce la Parlamentul european în fiecare an 110 persoane 
pentru a cunoaște drepturile de cetățeni europeni.

Pe de altă parte, ca și eurodeputat, am și sarcina de a veni cu 
amendamente la legislația europeană. Dar, tot din bugetul alocat de ue, 
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am cinci cabinete de europarlamentar în diferite zone ale româniei: Sibiu, 
argeș, București, Timișoara și Brăila, unde cabinetele funcționează cu câte 
un asistent local angajat. Spun  acest lucru pentru că am văzut că, în presă, 
au apărut unele informații greșite și vreau să clarific această situație. este 
dreptul eurodeputatului să-și deschidă, în limita bugetului alocat de ue, câte 
cabinete dorește. eu am ales  oameni care au dorit să fie asistenți locali, ei 
primesc, de altfel,  informațiile necesare de la mine. cabinetul funcționează 
toată săptămâna  mai ales că, în zilele mele libere, trec, prin rotație, pe la toate 
aceste cabinete. Însă, repet, toată săptămâna, aceste cabinete funcționează cu 
asistentul angajat.

Doamnă Grapini ce mesaj ați da colegilor europarlamentari? cu 
regret, spun, că activitatea multora dintre ei nu este atât de intensă, iar 
implicarea lor lasă de dorit. Prea multe orgolii, prea multe interese, prea 
puține demersuri în sprijinul interesului național…

Mesajul meu este unul singur, și anume, să lucrăm uniți pentru românia 
pentru că, indiferent de opțiunea politică, indiferent de grupul politic din care 
facem parte, atunci când vine o propunere de reglementare din partea comisiei 
europene-pe mix energetic, pe emisiile de gaze, pe sistemul  de intrari-ieșiri, pe 
McV, pe Spațiul Schengen- trebuie să susținem românia, interesul național. 
Indiferent că  ne plac sau nu anumiți lideri politici, anumiți guvernanți, nu 
trebuie să confundăm românia cu persoane și eu, personal, mi-am dorit mereu 
această unitate. cu toate acestea, o spun deschis: nu există, din păcate, această 
unitate în rândul europarlamentarilor români!

aș dori ca toți cei 32 de eurodeputați să consume bugetul alocat de ue 
pentru românia, pentru interesul româniei.  Să consume acel buget pentru a 
informa oamenii de afaceri, cetățenii și, de ce nu, pentru a face această conexiune 
între guvernanți și mediul de afaceri. Ba, mai mult, aș da un mesaj de suflet 
și anume că, îmi doresc, ca toți angajații din cabinetele europarlamentarilor 
români să fie români. Din păcate, există colegi care au angajat persoane străine. 
nu am nimic cu aceștia, însă, nu am întâlnit eurodeputați din alte țări care să 
aibă angajați din alte țări la cabinetele lor.

Doamnă Grapini nu aveți, uneori, impresia că tot efortul, bunăvoința și 
implicarea dvs., nu reprezintă altceva decât o luptă cu morile de vânt?

aș fi nesinceră dacă aș spune că nu există momente în care aș dori să 
mă opresc. Însă, conștientizez că, dacă ne-am opri, cei care mai suntem, mulți, 
puțini, care dorim să facem politici publice, nu pentru un interes personal ci în 
speranța unei schimbări reale pentru generațiile care vin în urmă, lucrurile s-ar 
duce tot mai în jos. Și atunci, eu spun că, etic, moral, civic, este o obligație să 
continui să mergi mai departe. Pentru că românia merită orice sacrificiu!
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Iulian Badea
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europarlamentarul-care-se-lupta-pentru-industria-romaneasca/

Iunie 2017
MarIa GraPInI, InVITaTă, În FranŢa, La cOMeMOrarea 

erOILOr rOMÂnI
Publicat de cronica romana
La data de 02.06.2017

În 3 iunie, la Soultzmatt, va avea loc ceremonia oficială de comemorare 
a eroilor români înmormântaţi în Franţa, morţi în lagărele germane construite 
acolo. La invitaţia primarului localităţii franceze, europarlamentarul PPu-sl 
Maria Grapini va fi oaspete de onoare al acestui moment emoţionant. Maria 
Grapini a făcut demersuri concrete la Ministerul apărării naţionale, pentru 
omagierea eroilor români şi pentru redarea importanţei unei memorii colective 
triste dar însemnate.

cimitirul Militar român din Soultzmatt este singura necropolă din 
Franța, consacrată exclusiv militarilor români. aici, sunt înhumați 678 militari 
români din cei 2344 care se odihnesc în alsacia și Lorena.  Pentru a-i onora, 
Municipalitatea Soultzmatt a donat, în 1919,  un teren pentru amenajarea 
cimitirului, chiar în locul în care s-a aflat lagărul german. La 9 aprilie 1924, 
regele Ferdinand și regina Maria au inaugurat cimitirul, unde regina a mers în 
fiecare an în pelerinaj până în anul 1939. În anul dictaturii comuniste, cimitirul 
Militar român din Soultzmatt a devenit un loc de pelerinaj al exilaților români. 
După revoluția din 1989, românii din Franța și Germania au continuat să vină 
la cimitir. La Soultzmatt, cu prilejul sărbătorii Înălțării Domnului, se oficiază, 
an de an, un serviciu religios ortodox.

“Sunt onorată de invitaţia primarului din Soultzmatt şi emoţionată. eroii 
români merită şi trebuie cinstiţi aşa cum se cuvine, întotdeauna, oriunde în 
lume, în locurile în care şi-au dat viaţa pentru ca noi, urmaşii lor, să avem o 
viaţă ferită de războaie! Voi depune o coroană şi mă voi ruga pentru sufletele 
lor. Îi mulţumesc domnului ambasador Sabin Pop, în prezent consul general 
la Strasbourg, care are meritul de a fi pregătit ceremonia oficială pentru 
delegaţia româniei. De asemenea, sunt onorată  să fiu alături de reprezentantul 
Parlamentului româniei, fostul ministru de externe, Titus corlăţean şi de 
reprezentanţi ai Ministerului apărării”, a declarat Maria Grapini.
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cimitirul Militar român fost integrat, din 2010, în Polul de excelență 
rurală ,,Turism de Memorie”, fiind complet renovat. Periodic, aici se organizează 
activităţi educative pentru unitățile școlare, profesori, elevi, studenţi.

consulatul General al româniei la Strasbourg depune în fiecare an o 
coroană de flori la Monumentul  – cruce care străjuiește cimitirul, în cadrul 
unor ceremonii comune cu autoritățile franceze. Şi foștii președinți ai româniei, 
Ion Iliescu și emil constantinescu, au vizitat cimitirul cu ocazia unor reuniuni 
pe linia consiliului europei.

https://cronicaromana.net/2017/06/01/maria-grapini-invitata-franta-la-
comemorarea-eroilor-romani/

MarIa GraPInI Duce rOMÂnII La Pe, PenTru SărBăTOarea IeI!
Publicat de cronica romana
La data de 05.06.2017
În 7 iunie, la Parlamentul european, va avea loc o acțiune cu și pentru 

români, prilejuită de evenimentul “Ia, simbol al comunităților românești din 
europa”.

europarlamentarul umanist Maria Grapini s-a alăturat evenimentului 
desfășurat în organizarea colegei sale din românia, Viorica Dăncilă. Prezența 
Mariei Grapini în acțiuni de promovare a românismului este binecunoscută, 
fie că inițiativele se materializează în românia sau la Bruxelles. De doi ani, 
graţie implicării sale în promovarea a tot ceea ce este românesc şi merită arătat 
lumii, avem o lege privind instituirea Zilei naţionale a costumului Tradiţional 
din românia. În 2013, ca deputat, Grapini a propus şi insistat ca Parlamentul 
să confere costumului tradiţional meritul cuvenit, iar în 2015 acest lucru s-a 
concretizat, prin apariţia legii nr. 102. De atunci, a doua duminică din luna mai 
este, spre bucuria păstrătorilor celei mai de preţ moşteniri, Ziua naţională a 
costumului Tradiţional din românia!

La acțiunea din 7 iunie, Maria Grapini duce 30 de români în Parlamentul 
european, pentru a fi parte la dezbaterile și expoziția inedită organizate.

evenimentul de la Bruxelles este, în opinia organizatorilor, o minunată 
oportunitate de a cunoaște elemente importante ale tradițiilor și culturii 
române, care astăzi fac parte din patrimoniul simbolic al ue. Vor fi prezenți 
membri ai Pe, ai instituțiilor publice din românia si străinătate, reprezentanți 
ai societății civile, mass-media și ai comunităților românești. evenimentul este 
organizat în colaborare cu ministrul pentru românii de Pretutindeni, andreea 
Păstîrnac.
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https://cronicaromana.net/2017/06/05/maria-grapini-duce-romanii-la-
pe-pentru-sarbatoarea-iei/

MarIa GraPInI: “e cuTreMurăTOr Să FIM SuB SeMnuL 
TerOrISMuLuI, De ZIua ÎnTeMeIerII BISerIcII!”

Publicat de cronica romana
La data de 05.06.2017

europarlamentarul umanist Maria Grapini a reacționat, astăzi, la 
noua dramă internațională, urmare a atacului terorist, consumat în noaptea 
aceasta,  la Londra, printr-un mesaj transmis din Franța, unde se află pentru 
comemorarea eroilor români.

“Sunt tristă și revoltată! creștinii sărbătoresc, astăzi și mâine, rusaliile, 
una dintre cele mai vechi și importante sărbători, fiind cunoscută drept ziua 
întemeierii Bisericii, când s-au convertit la creștinism 3000 de oameni! Mă aflu 
la Soultzmatt, la cimitirul Militar român, singura necropolă consacrată exclusiv 
erorilor noștri, pentru un moment emoționant pentru românia și români! e 
cutremurător să fim sub semnul terorismului, de ziua întemeierii Bisericii! 
Vestea tragicelor evenimente de azi noapte, de la Londra, m-a cutremurat, 
gândurile mele se îndreaptă spre familiile victimelor atacului, spre răniți și spre 
întreaga comunitate londoneză. este sfâșietor ca o metropolă europeană să fie, 
în continuare, sub teroare, este revoltător ca oamenii să ucidă la întâmplare alți 
oameni! consider că solidaritatea nu poate exista fără securitate, aceasta din 
urmă fiind, obligatoriu, misiunea noastră centrală, acum, mâine, întotdeauna! 
Vremurile pe care le trăim sunt neprietenoase, deci trebuie să găsim soluții 
pentru a ne salva! Toate instituţiile naţionale, europene, mondiale  trebuie 
să facă front comun! Transmit condoleanțe familiilor victimelor atentatului 
de la Londra! Suntem solidari cu tragedia poporului britanic!”, a transmis 
europarlamentarul PPu-sl Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/06/04/maria-grapini-e-cutremurator-
sa-fim-sub-semnul-terorismului-de-ziua-intemeierii-bisericii/

Maria Grapini: Stabilitatea politică din românia, de interes pentru 
europarlamentari

Publicat de agerpres
La data de 07.06.2017
Trimisul special al aGerPreS, cătălina Matei, transmite: Situația din 
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românia este de interes pentru eurodeputații din Parlamentul european, 
în special în ceea ce privește stabilitatea politică, a declarat miercuri 
europarlamentarul S&D, Maria Grapini. “Trebuie să recunosc că suntem 
întrebați de colegii noștri despre ce e în românia. evident că și ei sunt conectați 
la informație, câteodată este complicat să dai o explicație. acum, probleme nu 
numai în românia sunt între guverne și știm bine ce s-a întâmplat recent în 
cehia. În primul rând ei sunt foarte doritori să știe dacă este stabilitate politică. 
Le spun că ar fi cumva un nonsens să nu existe stabilitate politică, atât timp cât 
avem o majoritate și o guvernare aleasă de majoritate. este problema majorității 
să gestioneze ceea ce au câștigat. Știți, ca la artiști, câteodată îți gestionezi greu 
sau ineficient propriul succes. eu spun aici că este stabilitate, pentru că am 
interes ca românia să nu fie pusă la colț de nimeni. (...) este cel mai important 
să existe stabilitate politică, de acolo pleacă tot”, a declarat Maria Grapini la 
Parlamentul european, unde participă la un eveniment de promovare a iei 
românești.

eurodeputata și-a exprimat îngrijorarea în privința accesării fondurilor 
europene: “eu sunt nemulțumită de faptul că nu am reușit nici în aceste luni 
de la preluarea Guvernului accesarea Fondului Strategic de Investiție, unde deja 
s-au cheltuit 300 de miliarde din 600 și noi nu am luat nimic.(...) e adevărat 
că s-au preluat niște lucruri de-a valma, dar trebuie să ți le ordonezi pentru 
că există acest pericol să pierdem toate fondurile europene, pentru că acest 
exercițiu care este 2014-2020 este diferit de exercițiul 2007-2013. anul viitor se 
trage linie și se dau banii înapoi dacă nu (n.r. — în cazul în care se accesează 
fondurile europene). eu nu vreau să găsesc aici vinovați. (...) Dl Teodorovici, 
oricât îl critică unii, era cu ghidurile aproape gata, negociase cele 11 axe. Faptul 
că un an și jumătate nu s-au acreditat autoritățile de management, este aproape 
de nerecuperat, pentru că e foarte greu”, a arătat Maria Grapini.

Întrebată de jurnaliști cam cât ar putea pierde românia, aceasta a spus: 
“Jumătate din fondurile europene, și asta e grozav de rău”. “eu o să încerc, alături 
de eurodeputații din țările estice, prin intermediul comisiilor de specialitate, să 
vedem dacă nu putem da o rezoluție a Pe în care să se renunțe la ceea ce s-a 
votat și anume ca in 2018 să se tragă linie și să se dea banii înapoi. (...) ceea ce 
este important este să facem o imagine bună, corectă a româniei”.

Pe de altă parte, Maria Grapini a precizat că este nominalizată din partea 
comisiei LIBe să vină în românia pentru analiza pe care comisia o va face pe 
domeniul justiției. “Sunt singurul român care sunt nominalizat acolo. eu în 17 
și 19 iunie vizitez niște penitenciare, pentru că eu cred că nu trebuie să punem 
gunoiul sub preș, eu cred că trebuie să arătăm care sunt lucrurile. nu numai 
în românia este așa. am avut colege din Spania, Franța, Italia, care s-au plâns 
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de condițiile din penitenciare și trebuie stabilite măsuri de rezolvate. Trebuie 
stabilite măsuri de rezolvare. Dacă tot ascundem, tot ascundem, e ca și cancerul, 
dacă nu îl tratezi, nu te vindeci”, a precizat Maria Grapini.

aGerPreS/(editor: Sorin Popescu)
https://www.agerpres.ro/externe/2017/06/07/maria-grapini-stabilitatea-

politica-din-romania-de-interes-pentru-europarlamentari-16-54-42

Grapini: colegii europarlamentari, preocupaţi de ce se întâmplă în 
românia; există riscul să pierdem toate fondurile europene

Publicat de www.news.ro
La data de 07.06.2017
europarlamentarul Partidului Puterii umaniste Maria Grapini a 

declarat miercuri, la Parlamentul european, că eurodeputaţii din celelalte 
ţări sunt preocupaţi de ceea ce se întâmplă pe scena politică din românia, 
în condiţiile în care există pericolul ca ţara noastră să piardă toate fondurile 
euroepe, fapt ce îi fa afecta pe români.

„Trebuie să recunosc că suntem întrebaţi de colegii noştri despre ce e în 
românia. evident că şi ei sunt conectaţi la informaţie, câteodată este complicat 
să dai o explicaţie. acum, probleme, nu numai în românia sunt între guverne 
şi ştim bine ce s-a întâmplat recent în cehia. ei sunt foarte doritori să ştie dacă 
este stabilitate politică”, a afirmat Maria Grapini.

Întrebată ce le răspunde colegilor europarlamentari, ea a susţinut că ar fi 
„un nonsens” să nu existe stabilitate politică, dar câteodată „îţi gestionezi greu 
sau ineficient propriul succes”.

„ar fi cumva un nonsens să nu existe stabilitate politică, atât  timp cât 
avem o majoritate şi o guvernare aleasă de majoritate. este problema majorităţii 
să gestioneze ceea ce au câştigat. Ştiţi, ca la artişti, câteodată îţi gestionezi greu 
sau ineficient propriul succes. eu spun aici că este stabilitate pentru că am 
interes ca românia să nu fie pusă la colţ de nimeni”, a completat eurodeputatul.

Maria Grapini a susţinut că este nemulţumită de faptul că Guvernul 
Grindeanu nu a reuşit accesarea Fondului Strategic de Investiţii.

„eu sunt nemulţumită de faptul că nu am reuşit nici în aceste luni de la 
preluarea Guvernului accesarea Fondului Strategic de Investiţii, unde deja s-au 
cheltuit 300 de miliarde din 600 şi noi nu am luat nimic (...). există acest pericol 
să pierdem toate fondurile europene, pentru că acest exerciţiu care este 2014-
2020 este diferit de exerciţiul 2007-2013. anul viitor se trage linie şi se dau banii 
înapoi dacă nu (dacă nu se accesează fondurile europene – n.r.)”, a completat 
europarlamentarul.
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Grapini a ţinut să precizeze că nu vrea ”să împartă vinovăţii”, dar ştie că 
”românia va pierde fonduri europene, şi pierde cetăţeanul”.

Întrebată cât ar putea să piardă românia, europarlamentarul a spus că 
„jumătate din fondurile europene şi asta e grozav de rău”.

Maria Grapini a mai declarat că a fost nominalizată să vină din partea 
comisiei LIBe la analiza pe justiţie, urmând astfel să efectueze o vizită în câteva 
penitenciare.

„Sunt nominalizată să vin din partea comisiei LIBe la analiza aceea pe 
justiţie, în românia. Sunt singurul român care sunt nominalizat acolo. eu, în 17 
şi 19 iunie, vizitez nişte penitenciare, pentru că eu cred că nu trebuie să punem 
gunoiul sub preş, eu cred că trebuie să arătăm care sunt lucrurile. nu numai 
în românia este aşa, am avut colege din Spania, Franţa, Italia, care s-au plâns 
de condiţiile din penitenciare şi trebuie stabilite măsuri de rezolvare. Trebuie 
stabilite măsuri de rezolvare. Dacă tot ascundem, tot ascundem, e ca şi cancerul, 
dacă nu îl tratezi, nu te vindeci”, a conchis Maria Grapini. 

https://www.news.ro/politic-intern/grapini-colegii-europarlamentari-
preocupati-de-ce-se-intampla-in-romania-exista-riscul-sa-pierdem-toate-
fondurile-europene-1922405507002017061417022921

ue, de la 28 la 27 de state membre. Maria Grapini participă la evenimentele 
Pe, de la Timișoara

Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu
La data de 08.06.2017

Biroul de Informare al Parlamentului european organizează, vineri, 9 
iunie, la Timișoara, o serie de evenimente, punctuale și actuale, referitoare la 
drumul uniunii europene post Brexit. Ziua va fi împărțită în două, cu luări 
de poziție, prezentări ale impactului titlului de capitală culturală europeană 
– pe care Timișoara l-a obținut și pe care urmează să-l valorifice până în 2021 
– asupra dezvoltării orașului și regiunii, respectiv conferințe și declarații de 
presă. evenimentele, desfășurate sub patronajul Pe, se regăsesc într-o tematică 
sugestivă: “uniunea europeană, de la 28 la 27 de state membre. Provocări și 
oportunități” respectiv “Timișoara, capitală europeană a culturii în 2021: 
Oportunitate de dezvoltare locală și regional”.

Participarea este una importantă, girată de europarlamentari, 
reprezentanți ai Biroului de Informare al Pe, autorități locale, universitari, 
reprezentanți de agenții, asociații neguvernamentale: europarlamentarul 
umanist Maria GraPInI (Grupul alianței Progresiste a Socialiștilor și 
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Democraților), europarlamentarul Iuliu WInKLer (Grupul Partidului 
Popular european), europarlamentarul Victor neGreScu (Grupul alianței 
Progresiste a Socialiștilor), Mihai  rOȘIOru și Bogdan BÂrLa din partea 
Biroului  de Informare  al  Parlamentului  european  în românia, prof. dr. 
Dana PeTcu, prorector Strategii relații Internaționale, universitatea de Vest, 
nicolae rOBu, primarul Timișoarei, Simona neuMann, director asociaţia 
„Timişoara capitală culturală europeană”, ada HauSVaTer, directorul 
Teatrului național Timișoara, călin ruS, directorul Institutului Intercultural 
Timișoara.

Moderatorul primei părți va fi lect. dr. corina Turșie, prodecan al Facultății 
de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Știinţe ale comunicării din cadrul universității 
de Vest Timișoara. a doua parte a dezbaterii se va purta sub îndrumarea dr. 
corina răceanu, director Programe al Institutului Intercultural Timișoara.

“Va fi un prilej extraordinar pentru noi, reprezentanții Pe, să discutăm 
și să analizăm problemele pe care le întâmpină Timișoara, din perspectiva 
atingerii punctului final al unui demers major: capitală culturală europeană 
în anul 2021. Succesul obținerii acestui titlu este de necontestat, reușita 
efectivă e, însă, un drum lung și dificil, în care trebuie incluși toți actorii 
locali, în care trebuie să vorbim aceeași limbă! nu e loc de orgolii, nu e timp de 
sincope birocratice. ne trebuie, urgent, proiecte mari, sustenabile, importante! 
Provocările de dezvoltare locală și regională sunt destule, mai trebuie doar 
valorificate inteligent”, a declarat europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini.

evenimentele desfășurate de Biroul de Informare al Parlamentului 
european, vineri, la Timișoara, vor mai pune pe agendă subiecte privind 
armonizarea ofertei culturale la nivelul orașului și al regiunii, implicarea 
tinerilor în voluntariat sau dezvoltarea de programe turistice integrate.

http://www.banatulmeu.ro/ue-de-la-28-la-27-de-state-membre-maria-
grapini-participa-la-evenimentele-pe-de-la-timisoara/

MarIa GraPInI ParTIcIPă La eVenIMenTeLe Pe De La 
TIMIȘOara

Publicat de cronica romana
La data de 08.06.2017

Biroul de Informare al Parlamentului european organizează, vineri, 9 
iunie, la Timișoara, o serie de evenimente, punctuale și actuale, referitoare la 
drumul uniunii europene post Brexit. Ziua va fi împărțită în două, cu luări 
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de poziție, prezentări ale impactului titlului de capitală culturală europeană 
– pe care Timișoara l-a obținut și pe care urmează să-l valorifice până în 2021 
– asupra dezvoltării orașului și regiunii, respectiv conferințe și declarații de 
presă. evenimentele, desfășurate sub patronajul Pe, se regăsesc într-o tematică 
sugestivă: “uniunea europeană, de la 28 la 27 de state membre. Provocări și 
oportunități” respectiv “Timișoara, capitală europeană a culturii în 2021: 
Oportunitate de dezvoltare locală și regională”.

Participarea este una importantă, girată de europarlamentari, 
reprezentanți ai Biroului de Informare al Pe, autorități locale, universitari, 
reprezentanți de agenții, asociații neguvernamentale: europarlamentarul 
umanist Maria GraPInI (Grupul alianței Progresiste a Socialiștilor și 
Democraților), europarlamentarul Iuliu WInKLer (Grupul Partidului 
Popular european), europarlamentarul Victor neGreScu (Grupul alianței 
Progresiste a Socialiștilor), Mihai  rOȘIOru și Bogdan BÂrLa din partea 
Biroului  de Informare  al  Parlamentului  european  în românia, prof. 
dr. Dana PeTcu, prorector Strategii relații Internaționale, universitatea 
de Vest, nicolae rOBu, primarul Timișoarei, Simona neuMann, director 
asociaţia „Timişoara capitală culturală europeană”, ada HauSVaTer, 
directorul Teatrului național Timișoara, călin ruS, directorul Institutului 
Intercultural Timișoara.

Moderatorul primei părți va fi lect. dr. corina Turșie, prodecan al Facultății 
de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Știinţe ale comunicării din cadrul universității 
de Vest Timișoara. a doua parte a dezbaterii se va purta sub îndrumarea dr. 
corina răceanu, director Programe al Institutului Intercultural Timișoara.

“Va fi un prilej extraordinar pentru noi, reprezentanții Pe, să discutăm 
și să analizăm problemele pe care le întâmpină Timișoara, din perspectiva 
atingerii punctului final al unui demers major: capitală culturală europeană 
în anul 2021. Succesul obținerii acestui titlu este de necontestat, reușita 
efectivă e, însă, un drum lung și dificil, în care trebuie incluși toți actorii 
locali, în care trebuie să vorbim aceeași limbă! nu e loc de orgolii, nu e timp de 
sincope birocratice. ne trebuie, urgent, proiecte mari, sustenabile, importante! 
Provocările de dezvoltare locală și regională sunt destule, mai trebuie doar 
valorificate inteligent”, a declarat europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini.

evenimentele desfășurate de Biroul de Informare al Parlamentului 
european, vineri, la Timișoara, vor mai pune pe agendă subiecte privind 
armonizarea ofertei culturale la nivelul orașului și al regiunii, implicarea 
tinerilor în voluntariat sau dezvoltarea de programe turistice integrate.
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https://cronicaromana.net/2017/06/08/maria-grapini-participa-la-
evenimentele-pe-de-la-timisoara/

Maria Grapini, europarlamentar S&D: românia are un rol important în 
negocierile privind Brexitul prin prisma deținerii președinției consiliului ue în 
momentul ieșirii Marii Britanii din uniune - calea europeană

Publicat de calea europeana
La data de 09.06.2017
„Trebuie să ne preocupăm cu privire la viitorul țării noastre în ue după 

Brexit, să nu cumva să credeți că ar fi bine ca românia să nu mai fie în ue. acest 
lucru nu este adevărat”, a declarat Maria Grapini, europarlamentar, membru 
al grupului S&D în cadrul dezbaterii “uniunea europeană, de la 28 la 27 de 
state membre: provocări și oportunități”, organizată de Biroul de Informare al 
Parlamentului european în românia. Pe 5 aprilie 2017 Parlamentul european 
a adoptat o rezoluție privind Brexitul. ne interesează drepturile cetățenilor 
ue în această țară după ieșirea sa, dar și ce se va întâmpla în legătură cu 
mobilitatea cetățenilor în ceea ce privește accesul în Marea Britanie”, a 
declarat Maria Grapini.

eurodeputatul a precizat că sunt mai multe probleme ce trebuie gestionate 
în cadrul negocierilor: „avem deja un negociator din partea comisiei europene, 
Michel Barnier,  dar ceea ce mă interesează în special este faptul că la semnarea 
acordului comercial trebuie să se asigure că există uniformizarea standardelor 
de produse. Mai mult, trebuie bine precizat ce se întâmplă cu litigiile ce apar 
între Marea Britanie și ue.” În ceea ce privește rolul româniei în negocierile 
privind Brexitul, Grapini consideră că președinția consiliului ue deținută de 
românia în prima jumătate a anului 2019 deține un rol extrem de important: 
„Să nu uităm că din 2018 avem președinția unor state cu care ne înțelegem bine, 
cu acestea trebuie să ne coordonăm pentru a putea avea un rezultat bun asupra 
Brexitului.”

europarlamentarul Grapini s-a declarat mulțumită de rezultatul 
alegerilor parlamentare anticipate din Marea Britanie și de faptul că Theresa 
May nu a câștigat majoritatea, îngrijorând-o declarațiile acesteia din campania 
electorală cu privire la restricția drepturilor anumitor cetățeni în Marea 
Britanie, în special în ceea ce privește mobilitatea: „negocierile vor fi dificile, 
personal mă bucur că Theresa May nu a câștigat deoarece făcuse o declarație cu 
privire la limitarea drepturilor.”
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Manifestarea culturală “Ia, simbol al comunităților românești din 
europa” – succes răsunător în Parlamentul european

Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu
La data de 12.06.2017

Manifestarea culturală “Ia, simbol al comunităților românești din 
europa” a avut un succes răsunător în Parlamentul european. umanista Maria 
Grapini s-a alăturat evenimentului desfășurat în organizarea colegei sale din 
românia, Viorica Dăncilă.

“a fost o zi plină de încărcătură emoţională. românia a fost văzută şi 
auzită prin evenimentele organizate în Parlament european pentru sărbătoarea 
iei. români din Italia, Spania, austria, Germania, ucraina, Belgia s-au alăturat 
europarlamentarilor români din S&D. Prezenţa ministrului pentru românii de 
pretutindeni care a fost co-organizator a dat speranţa românilor din diaspora 
că se va face mai mult pentru ei. am încheiat ziua de lucru cu melodii excelent 
interpretate la nai de o frumoasă şi talentată artista româncă!”, a explicat Maria 
Grapini, șefa PPusl, europarlamentar.

 Prezența Mariei Grapini în acțiuni de promovare a românismului este 
binecunoscută, fie că inițiativele se materializează în românia sau la Bruxelles. 
De doi ani, graţie implicării sale în promovarea a tot ceea ce este românesc şi 
merită arătat lumii, avem o lege privind instituirea Zilei naţionale a costumului 
Tradiţional din românia. În 2013, ca deputat, Grapini a propus şi insistat ca 
Parlamentul să confere costumului tradiţional meritul cuvenit, iar în 2015 acest 
lucru s-a concretizat, prin apariţia legii nr. 102. De atunci, a doua duminică 
din luna mai este, spre bucuria păstrătorilor celei mai de preţ moşteniri, Ziua 
naţională a costumului Tradiţional din românia!

La manifestarea “Ia, simbol al comunităților românești din europa”, 
Maria Grapini a dus 30 de români în Parlamentul european, pentru a fi parte la 
dezbaterile și expoziția inedită ce au avut loc cu acest prilej.

http://www.banatulmeu.ro/manifestarea-culturala-ia-simbol-al-
comunitatilor-romanesti-din-europa-succes-rasunator-parlamentul-
european/

Maria Grapini vrea să salveze casa în care s-a născut marele scriitor 
Marin Preda

Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu
La data de 12.06.2017
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casa în care s-a născut marele scriitor român, Marin Preda, autorul 
Moromeților, se află într-o stare de degradare așa de mare, încât se poate 
prăbuși în orice clipă.

europarlamentarul timișorean, Maria Grapini, șefa PPusl, a aflat de 
această situația și se oferă să ajute autoritățile să renoveze construcția pentru a 
se face Muzeul Marin Preda, care va atrage foarte mulți vizitatori din țară și din 
străinătate. “Iubesc opera lui Marin Preda! a scris magnific, când citesc orice 
carte de-a lui Marin Preda, văd în faţă ochilor scenă descrisă sau personajele 
care dialoghează. O prietenă a postat casă lui Marin Preda care este gata să se 
prăbuşească! Oare chiar nu găseşte primăria resurse să o refacă? Merită să fie 
muzeu, copiii să meargă să vadă unde a crescut acest geniu al condeiului. Mă 
ofer să ajut! cine poate să meargă să vorbească cu autorităţile? Poate în lista 
mea de prieteni este cineva din zona! Mulţumesc ana Moroşani Magdin”, este 
mesajul lui Grapini.

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-vrea-sa-salveze-casa-care-s-
nascut-marele-scriitor-marin-preda/

europarlamentarul Maria Grapini, despre “Timișoara, capitală europeană 
a culturii în 2021”: Poate fi un vector de imagine pentru toată românia - calea 
europeană

Publicat de calea europeana
La data de 12.06.2017
”Toată lumea trebuie să facă eforturi pentru a fructifica efortul depus 

în vederea obținerii titului de capitală culturală europeană în 2021”,a precizat 
eurodeputatul Maria Grapini, făcând trimitere la faptul că Timișoara este orașul 
care va deține titlul de capitală culturală europeană în anul 2021.

”nu este suficient că am câștigat acest titlu. Trebuie să rămână ceva după 
anul 2021. Trebuie să lucrăm la proiecte până în 2021, dar să fie sustenabile. 
nu facem un decor de carton care ulterior va dispărea. Sunt extrem de multe 
oportunități, regionale, transfrontaliere, locale”, a mai spus Grapini în cadrul 
interviului acordat pentru caleaeuropeană cu ocazia dezbaterii “Timișoara, 
capitală europeană a culturii în 2021: Oportunitate de dezvoltare locală și 
regională”, organziată de Biroul de Informare al Parlamentului european din 
românia.

”eu cred în exemplul de bună practică, dar cred că trebuie să adăugăm 
plus valoare la orice. Trebuie să vedem că, după ce Sibiul a fost capitală 
culturală, rămâne efectul acestui lucru, care transpare prin numărul de turiști, 
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recunoașterea la nivel european prin deținerea acestui titlu”, a mai spus 
eurodeputatul român, făcând trimitere la exemplul oferit de Sibiu, care în 2007 
a deținut titul de capitală culturală.

”același lucru trebuie să facă și Timișoara. Trebuie să facem această 
sinergie și să lucrăm pentru proiectul românia, pentru proiectul – de data 
aceasta Tmișoara – capitală culturală. Dacă vom lucra bine, este un vector de 
imagine pentru toată românia”, a conchis Grapini.

reprezentanți ai autorităţilor locale, ai operatorilor culturali şi din turism 
la nivel local şi regional, jurnaliști și alte părți interesate au dezbătut impactul 
şi oportunitățile generate de obţinerea de către municipiul Timişoara a titlului 
de capitală europeană a culturii. evenimentul, moderat de corina răceanu, și-a 
propus să acopere subiecte legate de posibile modalităţi de cooperare, colaborare 
și parteneriate pentru a răspunde provocărilor pentru dezvoltarea regională şi 
locală prin punerea în valoare a ofertei culturale şi a turismului cultural, dar şi 
de a crea noi oportunităţi durabile pentru o gamă largă de cetăţeni, cu scopul de 
a stimula implicarea şi participarea acestora la activităţile culturale din 2021. ce 
moștenire rămâne și cum gestionăm capitalul de imagine creat în 2021 pentru 
oraș și regiune, au fost teme transversale care au fost, de asemenea, abordate.

nimic bun, niciodată, vreodată, din instabilitate!
Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu
La data de 13.06.2017

Iminenta (auto)cădere a Guvernului Grindeanu, în fapt dinamitare 
internă, îmi creează o stare de real disconfort şi dezamăgire. Să vii pe un val 
imens de simpatie  – cuantificabilă în procente generoase – să prezinţi şi să 
începi punerea în practică a unui program de guvernare ambiţios, să performezi 
chiar, în ochii instituţiilor europene şi internaţionale, ce se ocupă cu statistici 
şi cifre, să înclini, deci, balanţa înspre plus şi să…te autodistrugi din cauza 
orgoliilor şi intereselor de partid e greu de înţeles.

Departe de mine gândul de a-i apăra pe  reprezentanţii PSD, sunt umanistă 
convinsă, dar spasmele politice la care asistăm fac rău ţării şi românilor, ori asta 
trebuie sancţionat!

Suntem puşi, din nou, ca privitori, alegători, români într-un cuvânt,  
în faţa unui tablou dezamăgitor autohton, care nu poate, în nici un caz, 
genera stări calme pentru cei care sunt conectaţi la viaţa politică sau pentru 
cei care mai aveau o speranţă dinspre politicienii pe care i-au girat să le facă 
viaţa mai bună.
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Instabilitatea politică n-a adus şi nici n-o să aducă vreodată ceva bun. nu 
contest dreptul Puterii de a-şi schimba miniştrii şi chiar premierul, ori de câte 
ori aceştia scapă “piciorul” pe lângă drumul convenit, nu agreez, însă, opacitatea. 
Lipsa de transparenţă, omiterea voită a prezentării adevărului, oricât de dureros 
ar suna, jocurile de culise şi intrigile televizate sunt cele care, de zeci de ani, 
caracterizează politica din românia. Din păcate. Politicienii noştri preferă 
bătăliile mediatice, în defavoarea discuţiilor bărbăteşti, tranşante, directe.

Sorin Grindeanu n-a fost cel mai bun premier al româniei, nici cel mai 
rău. Mi-ar plăcea, însă, ca românii să afle motivul reaL al schimbării sale, dacă 
aceasta se va produce. Va fi cineva în stare să spună aDeVăruL?

Sper şi cred într-o românie stabilă politic, pentru că avem multe de făcut 
în Parlamentul european, în europa, în lume, avem oportunităţi pe care trebuie 
să le exploatăm, avem proiecte de câştigat, avem…o ţară de scos din derivă, fie 
ea şi politică.

M-aş bucura să fie doar o analiză care să ducă la creșterea vitezei de 
implementare a programului investițional, a celui de atragere a fondurilor 
europene, dar şi a celui legat de îmbunătăţirea vieții oamenilor. asta îmi doresc, 
din perspectiva omului politic umanist!

Maria Grapini
europarlamentar, președintele PPusl
http://www.banatulmeu.ro/nimic-bun-niciodata-vreodata-din-

instabilitate/

GraPInI aVerTIZeaZă: „InSTaBILITaTea POLITIcă n-a aDuS 
VreODaTă ceVa Bun!”

Publicat de cronica romana
La data de 13.06.2017
cel mai activ și implicat europarlamentar român, Maria Grapini, a tras 

un serios semnal de alarmă în privința tensiunilor de pe scena politică. Într-un 
comunicat de presă, incisiv și pliat pe realitatea politică îngrijorătoare a acestor 
zile, Grapini avertizează că „instabilitatea politică n-a adus şi nici n-o să aducă 
vreodată ceva bun”.

Prezentăm, în continuare, declarația de presă a europarlamentarului 
PPu-sl, Maria Grapini:

„Iminenta (auto)cădere a Guvernului Grindeanu, în fapt dinamitare 
internă, îmi creează o stare de real disconfort şi dezamăgire. Să vii pe un val 
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imens de simpatie  – cuantificabilă în procente generoase – să prezinţi şi să 
începi punerea în practică a unui program de guvernare ambiţios, să performezi 
chiar, în ochii instituţiilor europene şi internaţionale, ce se ocupă cu statistici 
şi cifre, să înclini, deci, balanţa înspre plus şi să…te autodistrugi din cauza 
orgoliilor şi intereselor de partid e greu de înţeles. Departe de mine gândul de 
a-i apăra pe  reprezentanţii PSD, sunt umanistă convinsă, dar spasmele politice 
la care asistăm fac rău ţării şi românilor, ori asta trebuie sancţionat!

Suntem puşi, din nou, ca privitori, alegători, români într-un cuvânt, în 
faţa unui tablou dezamăgitor autohton, care nu poate, în nici un caz, genera 
stări calme pentru cei care sunt conectaţi la viaţa politică sau pentru cei care 
mai aveau o speranţă dinspre politicienii pe care i-au girat să le facă viaţa mai 
bună.

Instabilitatea politică n-a adus şi nici n-o să aducă vreodată ceva bun. nu 
contest dreptul Puterii de a-şi schimba miniştrii şi chiar premierul, ori de câte 
ori aceştia scapă “piciorul” pe lângă drumul convenit, nu agreez, însă, opacitatea. 
Lipsa de transparenţă, omiterea voită a prezentării adevărului, oricât de dureros 
ar suna, jocurile de culise şi intrigile televizate sunt cele care, de zeci de ani, 
caracterizează politica din românia. Din păcate. Politicienii noştri preferă 
bătăliile mediatice, în defavoarea discuţiilor bărbăteşti, tranşante, directe.

Sorin Grindeanu n-a fost cel mai bun premier al româniei, nici cel mai 
rău. Mi-ar plăcea, însă, ca românii să afle motivul reaL al schimbării sale, dacă 
aceasta se va produce. Va fi cineva în stare să spună aDeVăruL?

Sper şi cred într-o românie stabilă politic, pentru că avem multe de făcut 
în Parlamentul european, în europa, în lume, avem oportunităţi pe care trebuie 
să le exploatăm, avem proiecte de câştigat, avem… o ţară de scos din derivă, fie 
ea şi politică.

M-aş bucura să fie doar o analiză care să ducă la creșterea vitezei de 
implementare a programului investițional, a celui de atragere a fondurilor 
europene, dar şi a celui legat de îmbunătăţirea vieții oamenilor. asta îmi 
doresc, din perspectiva omului politic umanist!”.

https://cronicaromana.net/2017/06/13/grapini-avertizeaza-instabilitatea-
politica-n-a-adus-vreodata-ceva-bun/
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MarIa GraPInI a ceruT, În PLenuL Pe, MăSurI JuSTe PenTru 
rOMÂnIa!

Publicat de cronica romana
La data de 13.06.2017

Marți, 13 iunie, eurodeputații din Pe au dezbătut un raport, sensibil 
pentru țările cu capacitate investițională redusă și cu PIB-ul pe cap de 
locuitor sub media ue – deci și pentru românia – referitor la propunerea de 
regulament al Parlamentului european și al consiliului privind reducerea 
anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră, în perioada 2021-2030. 
Scopul demersului oficial european vizează realizarea unei uniuni energetice 
reziliente, cu respectarea angajamentelor asumate în temeiul acordului de la 
Paris. același raport prevede și modificarea regulamentului ue nr. 525/2013 al 
Parlamentului european și al consiliului, privind un mecanism de monitorizare 
și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante 
pentru schimbările climatice. raportul complex va fi votat miercuri.

Până atunci, însă, europarlamentarii au depus și susținut amendamente 
pertinente care să reglementeze echitabil cerințe versus posibilități, în funcție 
de realitățile statului în cauză.

umanista Maria Grapini a vorbit, marți, în plenul Pe, din nou în favoarea 
româniei. amendamentul europarlamentarului PPu-sl a fost semnat de 75 de 
colegi și susține, în principal, ca viitorul calcul al traiectoriei să inceapă din anul 
2020, asa cum a solicitat comisia, si nu din 2018 cum este in textul raportului. 
Problema emisiilor de gaze cu efect de seră este una majoră, afectează dramatic 
viața pe Terra, însă nu poate fi soluționată dacă se face abstracție de diferențele 
majore care există între statele membre și nici dacă se omit din ecuație două 
super puteri.

“Trebuie să finanțăm împădurirea, este normal să dorim protecția 
mediului, până la urmă vorbim de viața oamenilor. ce ne facem însă cu țările 
mai sărace, care nu pot să atingă aceste nivele, ce facem cu poluatorii mari, Sua 
și china, ce vom face cu acordul TIPP dacă america nu va răspunde cerințelor 
de mediu, ce vom face cu competiția, cu industria europeană? ue nu este cel 
mai mare poluator! cred că în toate acordurile comerciale trebuie puse aceste 
condiții de mediu, pentru că planeta trebuie salvată și nu putem decât prin 
măsuri corelate, europa cu celelalte continente. Trebuie să existe măsuri care să 
sustină statele membre cu capacitate de investii redusă si care au PIB-ul/cap de 
locuitor sub media ue. Mediul ne interesează pe toti, însă nu poate fi doar ue 
responsabilă de viața planetei”, a declarat, in plenul Pe, Maria Grapini.
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https://cronicaromana.net/2017/06/13/maria-grapini-a-cerut-in-plenul-
pe-masuri-juste-pentru-romania/

Grapini, în Pe: BraVO, românia! S-a făcut dreptate
Publicat de Dc news
La data de 13.06.2017

Legea care interzice folosirea lor în circuri a fost votată. Țara noastră 
devine a 25-a țară din europa care face dreptate tigrilor, leilor, urșilor sau 
elefanților și care decide să spună Stop chinurilor la care acestea au fost supuse.

af lată în Parlamentul european, umanista Maria Grapini a salutat 
votarea legii. europarlamentarul PPu-sl a semnat, anul trecut, un acord cu 
o asociație de protecție a animalelor din București și a susținut programe 
educaționale și civice, peste tot în țară.

“Bravo, românia! animalele sălbatice stau în natură, nu în lanțuri! n-am 
mers niciodată cu copilul meu la un spectacol de circ cu animale și l-am învățat, 
de mic, să le prețuiască LIBere! Mă bucur enorm că avem, de-acum, o lege 
și prevederi clare! nu va mai exista vreun circ, în țara noastră, care să ofere 
publicului spectacole cu animale sălbatice! n-am înțeles niciodată cum se puteau 
amuza unii adulți – nu vorbesc de copii, ei sunt mici și n-au cum să perceapă 
realitatea dură din spatele unor acrobații cu animale sălbatice – când este logic 
și evident că un urs nu poate sta în două picioare altfel decât schingiuit! Salut 
faptul că s-a făcut dreptate, mă bucur că suntem o țară democrată și din acest 
punct de vedere!”, a declarat, din plenul Pe, Maria Grapini.

https://www.dcnews.ro/grapini-in-pe-bravo-romania-s-a-facut-
dreptate_546014.html?

Maria Grapini, europarlamentar: „animalele sălbatice stau în natură, nu 
în lanțuri!”

Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu
La data de 13.06.2017

De marți, 13 iunie, românia intră în normalitate, în ceea ce privește 
protecția animalelor sălbatice! Legea care interzice folosirea lor în circuri a fost 
votată. Țara noastră devine a 25-a țară din europa care face dreptate tigrilor, 
leilor, urșilor sau elefanților și care decide să spună Stop chinurilor la care 
acestea au fost supuse.
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aflată în Parlamentul european, umanista Maria Grapini a salutat votarea 
legii. europarlamentarul PPu-sl a semnat, anul trecut, un acord cu o asociație 
de protecție a animalelor din București și a susținut programe educaționale și 
civice, peste tot în țară.

“Bravo, românia! animalele sălbatice stau în natură, nu în lanțuri! n-am 
mers niciodată cu copilul meu la un spectacol de circ cu animale și l-am învățat, 
de mic, să le prețuiască LIBere! Mă bucur enorm că avem, de-acum, o lege 
și prevederi clare! nu va mai exista vreun circ, în țara noastră, care să ofere 
publicului spectacole cu animale sălbatice! n-am înțeles niciodată cum se puteau 
amuza unii adulți – nu vorbesc de copii, ei sunt mici și n-au cum să perceapă 
realitatea dură din spatele unor acrobații cu animale sălbatice – când este logic 
și evident că un urs nu poate sta în două picioare altfel decât schingiuit! Salut 
faptul că s-a făcut dreptate, mă bucur că suntem o țară democrată și din acest 
punct de vedere!”, a declarat, din plenul Pe, Maria Grapini.

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-europarlamentar-animalele-
salbatice-stau-natura-nu-lanturi/

Speța dificilă privind reducerea obligatorie a emisiilor poluante, în plenul 
Pe. Maria Grapini a cerut măsuri juste pentru românia!

Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu
La data de 13.06.2017

Marți, 13 iunie, eurodeputații din Pe au dezbătut un raport, sensibil 
pentru țările cu capacitate investițională redusă și cu PIB-ul pe cap de 
locuitor sub media ue – deci și pentru românia – referitor la propunerea de 
regulament al Parlamentului european și al consiliului privind reducerea 
anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră, în perioada 2021-2030. 
Scopul demersului oficial european vizează realizarea unei uniuni energetice 
reziliente, cu respectarea angajamentelor asumate în temeiul acordului de la 
Paris. același raport prevede și modificarea regulamentului ue nr. 525/2013 al 
Parlamentului european și al consiliului, privind un mecanism de monitorizare 
și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante 
pentru schimbările climatice. raportul complex va fi votat miercuri.

Până atunci, însă, europarlamentarii au depus și susținut amendamente 
pertinente care să reglementeze echitabil cerințe versus posibilități, în funcție 
de realitățile statului în cauză.

umanista Maria Grapini a vorbit, marți, în plenul Pe, din nou în favoarea 
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româniei. amendamentul europarlamentarului PPu-sl a fost semnat de 75 de 
colegi și susține, în principal, ca viitorul calcul al traiectoriei să inceapă din anul 
2020, asa cum a solicitat comisia, si nu din 2018 cum este in textul raportului. 
Problema emisiilor de gaze cu efect de seră este una majoră, afectează dramatic 
viața pe Terra, însă nu poate fi soluționată dacă se face abstracție de diferențele 
majore care există între statele membre și nici dacă se omit din ecuație două 
super puteri.

“Trebuie să finanțăm împădurirea, este normal să dorim protecția 
mediului, până la urmă vorbim de viața oamenilor. ce ne facem însă cu țările 
mai sărace, care nu pot să atingă aceste nivele, ce facem cu poluatorii mari, Sua 
și china, ce vom face cu acordul TIPP dacă america nu va răspunde cerințelor 
de mediu, ce vom face cu competiția, cu industria europeană? ue nu este cel 
mai mare poluator! cred că în toate acordurile comerciale trebuie puse aceste 
condiții de mediu, pentru că planeta trebuie salvată și nu putem decât prin 
măsuri corelate, europa cu celelalte continente. Trebuie să existe măsuri care să 
sustină statele membre cu capacitate de investii redusă si care au PIB-ul/cap de 
locuitor sub media ue. Mediul ne interesează pe toti, însă nu poate fi doar ue 
responsabilă de viața planetei”, a declarat, in plenul Pe, Maria Grapini.

http://www.banatulmeu.ro/speta-dificila-privind-reducerea-obligatorie-
emisiilor-poluante-plenul-pe-maria-grapini-cerut-masuri-juste-pentru-
romania/

MarIa GraPInI SuSŢIne FeSTIVaLuL TranS-FrOnTaLIer De 
POeZIe “MIHaI eMIneScu”

Publicat de cronica romana
La data de 15.06.2017

episcopia Severinului şi Strehaiei, Prefectura Judeţului Mehedinţi, 
consiliul Judeţean Mehedinţi, centrul cultural ,,nichita Stănescu”, Biblioteca 
Judeţeană ,,I.G.Bibicescu”, Primăria Drobeta Turnu Severin, Direcţia Judeţeană 
pentru Tineret şi Sport, Fundaţia culturală Lumina, Societatea Scriitorilor 
Danubieni, Palatul culturii ,,Teodor costescu” organizează, vineri, 16 iunie, 
ora 14, Festivalul Transfrontalier de Poezie  ,,Mihai eminescu”.  evenimentul, 
care se va desfăşura la Palatul culturii ,,Teodor costescu” din Drobeta Turnu 
Severin, va fi girat de către europarlamentarul PPu-sl Maria Grapini, susţinător 
financiar al festivalului.

“e o reală bucurie să fiu alături de prietenii mei din judeţul Mehedinţi! 
Susţin, ori de câte ori pot, cultura şi poezia, arta şi artiştii! e un domeniu care 
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ne împlineşte, ca oameni, ne face mai sensibili şi mai aproape de tot ceea ce 
înseamnă  tradiţie, moştenire culturală, frumos! De aceea, am decis să susţin 
financiar evenimentul! Festivalul Transfrontalier de Poezie Mihai eminescu 
e un bun prilej de-a demonstra, din nou, cât de talentaţi sunt românii! Sunt 
bucuroasă că organizatorii au dorit să lansez, la Drobeta Turnu Severin, pe lângă 
noul meu volum “Viaţa între scrieri şi transcrieri” şi ultima mea carte – “Viața 
este ce lași în urmă”, volum pe care l-am lansat, acum un an, la Timișoara”, a 
declarat Maria Grapini.

Programul evenimentului de vineri cuprinde: recital – ansamblul 
Izvoraşul al episcopiei Severinului şi Strehaiei, alocţiuni, Decernarea 
premiilor ,,eminescu” şi ,,I.G.Bibicescu”, Lansarea revistei transfrontaliere 
,,Vorba noastră”, Lansarea cărţilor: Maria Grapini, Viaţa între scrieri şi 
trans-scrieri ,Vasile Morar, Bucuraţi-vă, Ioan Baba, Lumina – contribuţii 
monografic-bibliologice, Florian copcea, Ideea europeană în opera lui 
Mihai eminescu.

Festivalul Transfrontalier de la Drobeta Turnu Severin va reuni artişti 
români şi străini, într-un colocviu transfrontalier despre literatura română, cu 
invitaţi de marcă.

https://cronicaromana.net/2017/06/15/maria-grapini-sustine-festivalul-
transfrontalier-de-poezie-mihai-eminescu/

MarIa GraPInI: “SunTeM În FaŢa rIScuLuI De a PIerDe 100% 
FOnDurILe eurOPene ȘI ÎncreDerea În rOMÂnIa!”

Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu
La data de 15.06.2017

europarlamentarul PPu-sl Maria Grapini a atras atenţia, în toată această 
perioadă de criză majoră românească, asupra situaţiei incredibile în care ne 
aflăm, din perspectiva pericolelor majore pentru economia noastră, pentru noi, 
ca popor!

astăzi, după scandalul imens, oficializat seara trecută, la oră de maximă 
audienţă, umanista Maria Grapini a revenit cu o declaraţie directă.

“ca europarlamentar și umanist consider că există o criză politică ce 
poate afecta pe termen lung românia cel puțin din două perspective: riscul de a 
pierde 100% fondurile europene din exercitiul 2014-2020 și scăderea încrederii în 
românia, cu efect direct asupra mediului economic. De aici, pot veni alte efecte 
imediate: impactul pe curs, neîncrederea cetăţenilor în instituţiile statului, 
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blocarea unor proiecte investiţionale în economie şi în domeniul social.

ca umanist, nu fac politică de stânga sau de dreapta, fac politică pentru 
oameni! De aceea, în aceste momente de tensiune fără precedent în coaliţia 
majoritară, cer celor implicaţi raţiune şi soluţii pentru românia şi români, nu 
pentru un grup sau altul!”, a declarat Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/06/15/maria-grapini-suntem-in-fata-
riscului-de-a-pierde-100-fondurile-europene-si-increderea-in-romania/

DecIZII IMPOrTanTe PenTru rOMÂnIa. aMen-DaMenTeLe 
MarIeI GraPInI, VOTaTe În cOMISIa LIBe!

Publicat de cronica romana
La data de 15.06.2017

comisia pentru Libertăți civile, justiție și afaceri interne din 
Parlamentul european a dezbătut şi votat, joi, 15 iunie, două rapoarte 
importante pentru românia, ce vizează condiţiile de intrare şi şedere a 
resortisanţilor ţărilor terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt 
calificate, respectiv  standardele referitoare la condițiile pe care trebuie 
să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea 
beneficia de protecție internațională.

europarlamentarul umanist Maria Grapini a depus amendamente, toate 
acestea fiind votate, joi. În principal, acestea impun ca revizuirea Directivei să 
abordeze provocările democratice cu care se confrunta ue, cât şi deficitele de 
forţă de muncă si de competenţe în sectoarele cheie ale ue, în scopul creşterii 
economice respectiv a consolidării competitivităţii economiei ue.

“ar trebui să se creeze un sistem de admisie, clar și transparent, la nivelul 
ue, pentru a atrage și  reține în uniune lucrătorii cu înaltă calificare, fără a 
dezechilibra piața muncii din ue.  este necesar să se prevadă un sistem de 
admisie flexibil, clar și echilibrat, orientat către cerere, întemeiat pe criterii 
obiective, precum un contract de  muncă sau o ofertă fermă de angajare de 
cel puțin 6 luni, un prag salarial care poate fi adaptat de către statele membre 
la situația de pe piața forței de muncă și calificări profesionale superioare. În 
nelinistea care domneşte în ţară, cred că noi trebuie să luptăm cu atât mai mult 
pentru interesul româniei! n-avem voie să uităm care este misiunea noastră 
principală! Sunt bucuroasă că toate amendamentele mele au trecut la vot, în 
comisia LIBe!”, a declarat Maria Grapini.

rapoartele votate în comisia LIBe mai prevăd armonizarea sporită a 
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criteriilor comune de recunoaștere a solicitanților de protecție internațională, 
îmbunătățirea convergenței deciziilor în materie de azil în întreaga ue, 
respectiv asigurarea faptului că protecția este acordată numai pe durata 
existenței motivelor de persecuție sau de vătămări grave.

https://cronicaromana.net/2017/06/15/decizii-importante-pentru-
romania-amendamentele-mariei-grapini-votate-in-comisia-libe/

MarIa GraPInI, MeSaJ unIFIcaTOr În Pe
Publicat de cronica romana
La data de 15.06.2017
europarlamentarul PPu-sl Maria Grapini a vorbit, joi, 15 iunie, într-una 

din dezbaterile desfășurate în Pe, despre rolul și importanța familiei în viața 
fiecăruia dintre noi. Lumea se schimbă rapid, abrupt câteodată, valorile se pierd 
sau dispar cu totul, modelele devin îndoielnice, rezultatele pe măsură. Grapini 
a invocat, din nou, cazul româncei camelia Smicală, exprimându-și, public, 
rezerva în ceea ce privește instituționalizarea forțată, atunci când nimeni și 
nimic n-o impun.

“ca umanistă, pun accent pe familie. ca și creștin ortodoxă, spun că, 
niciunde, copiii nu pot fi mai bine crescuți decât în familie. nu cred ca trebuie 
să încurajăm instituționalizarea, în detrimentul familiei. Trebuie să investim în 
educație, și a copiilor, dar și a părinților, astfel încât familiile să stie să-și crească, 
așa cum trebuie, copiii. Trebuie să generăm un echilibru mai bun între viața 
profesională si cea de familie. În unele țări – avem exemplul cel mai evident în 
Finlanda, cazul fiind unul cutremurător, unde doi copii au fost smulsi de lângă 
mama lor, deși mama e medic, deci știe și poate să-i crească – există un exces 
de zel, greu de înțeles: copiii sunt luați de lângă părinți si instituționalizați! 
Familia este cea care te crește, familia este cea care ne unește!”, a declarat 
europarlamentarul umanist, în Pe.

https://cronicaromana.net/2017/06/15/maria-grapini-mesaj-unificator-in-pe/

Maria Grapini: “Suntem în faţa riscului de a pierde fondurile europene”
Publicat de Timpolis
La data de 15.06.2017
europarlamentarul PPu Maria Grapini spune că, în această perioadă de 

criză politică majoră românească, există pericole majore la adresa economiei, 
care constau în pierderea fondurilor europene.
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„ca europarlamentar și umanist consider că există o criză politică ce 
poate afecta pe termen lung românia cel puțin din două perspective: riscul de 
a pierde 100% fondurile europene din exercitiul 2014-2020 și scăderea încrederii 
în românia, cu efect direct asupra mediului economic. De aici, pot veni alte 
efecte imediate: impactul pe curs, neîncrederea cetăţenilor în instituţiile 
statului, blocarea unor proiecte investiţionale în economie şi în domeniul 
social”, transmite, într-un comunicat europarlamentarul PPu Maria Grapini, 
după decizia coaliţiei aLDe-PSD de a-i retrage sprijinul politic premierului 
Sorin Grindeanu.

acesata susţine că, în calitate de umanist, „nu fac politică de stânga 
sau de dreapta, fac politică pentru oameni”. De aceea, în aceste momente de 
tensiune în coaliţia majoritară, le cere celor implicaţi în acest scandal politic 
raţiune şi soluţii „pentru românia şi români, nu pentru un grup sau altul”.

https://timpolis.ro/maria-grapini-suntem-in-fata-riscului-de-a-pierde-
fondurile-europene/

Decizii importante pentru românia, în comisia LIBe. Toate 
amendamentele Mariei Grapini au fost votate!

Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu
La data de 16.06.2017

comisia pentru Libertăți civile, justiție și afaceri interne din Parlamentul 
european a dezbătut şi votat, joi, 15 iunie, două rapoarte importante pentru 
românia, ce vizează condiţiile de intrare şi şedere a resortisanţilor ţărilor terţe 
pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate, respectiv  standardele 
referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor 
terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională.

europarlamentarul umanist Maria Grapini a depus amendamente, toate 
acestea fiind votate, joi. În principal, acestea impun ca revizuirea Directivei să 
abordeze provocările democratice cu care se confrunta ue, cât şi deficitele de 
forţă de muncă si de competenţe în sectoarele cheie ale ue, în scopul creşterii 
economice respectiv a consolidării competitivităţii economiei ue.

“ar trebui să se creeze un sistem de admisie, clar și transparent, la nivelul 
ue, pentru a atrage și  reține în uniune lucrătorii cu înaltă calificare, fără a 
dezechilibra piața muncii din ue.  este necesar să se prevadă un sistem de 
admisie flexibil, clar și echilibrat, orientat către cerere, întemeiat pe criterii 
obiective, precum un contract de  muncă sau o ofertă fermă de angajare de 
cel puțin 6 luni, un prag salarial care poate fi adaptat de către statele membre 
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la situația de pe piața forței de muncă și calificări profesionale superioare. În 
nelinistea care domneşte în ţară, cred că noi trebuie să luptăm cu atât mai mult 
pentru interesul româniei! n-avem voie să uităm care este misiunea noastră 
principală! Sunt bucuroasă că toate amendamentele mele au trecut la vot, în 
comisia LIBe!”, a declarat Maria Grapini.

rapoartele votate în comisia LIBe mai prevăd armonizarea sporită a 
criteriilor comune de recunoaștere a solicitanților de protecție internațională, 
îmbunătățirea convergenței deciziilor în materie de azil în întreaga ue, 
respectiv asigurarea faptului că protecția este acordată numai pe durata 
existenței motivelor de persecuție sau de vătămări grave.

http://www.banatulmeu.ro/decizii-importante-pentru-romania-
comisia-libe-toate-amendamentele-mariei-grapini-au-fost-votate/

cOMISIa LIBe a Pe VIne La BucureŞTI. MarIa GraPInI, 
IMPLIcare TOTaLă!

Publicat de cronica romana
La data de 16.06.2017

Maria Grapini: “Va fi o întâlnire grea, din care TreBuIe să ieşim cu 
capul sus! Probleme cu penitenciarele nu sunt doar în românia, voi solicita 
echidistanţă!”

comisia LIBe a Parlamentului european a luat decizia să întocmească un 
raport amplu, privitor la starea penitenciarelor din românia, după scandalurile 
repetate în care a fost implicată ţara noastră, pe acest subiect sensibil. De 
altfel, în perioada 26-28 iunie, comisia LIBe va fi prezentă la Bucureşti, pentru 
formularea concluziilor, după discuţii ample cu sfera decizională şi civică a 
româniei, de la comisii parlamentare la ong-uri, de la susţinători şi până la, din 
nefericire, anti susţinători ai ţării noastre.

europarlamentarul PPu-sl Maria Grapini a decis să viziteze 
penitenciarele româneşti, pentru a putea formula, ulterior, rapoarte 
obiective şi pentru a expune puncte de vedere mai mult decât avizate. 
astfel că, sâmbătă şi luni, va merge la Penitenciarele Timişoara şi Târgşor, 
pentru discuţii cu administraţiile respective şi cu deţinuţii. Deplasările 
vor fi extrem de utile pentru întâlnirea ulterioară a comisiei LIBe, de la 
Bucureşti, unde îşi va prezenta concluziile.

“avem în lucru acum, în comisia LIBe, un raport privind starea 
penitenciarelor şi pot spune că sunt probleme în multe ţări din europa, nu 
numai în românia, privind condițiile din penitenciare, suprapopularea şi mai 
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ales precaritatea programelor educaţionale. În cadrul dezbaterilor, s-a spus 
foarte clar că una dintre cauzele suprapopulării este arestul preventiv excesiv. 
recomandarea este să se folosească metode alternative de pedeapsă, în locul 
arestului si să se recurgă la arest doar în cazuri extreme. La București, ne vom 
întâlni cu OnG-uri, cu comisiile de specialitate din Parlament, cu reprezentanţi 
ai justiţiei române. consider că este foarte important ca cei care vor participa la 
discuţii să nu denatureze situaţia reală din românia. Va fi o întâlnire grea, din 
care TreBuIe să ieşim cu capul sus! Probleme cu penitenciarele nu sunt doar 
în românia, voi solicita echidistanţă! Da, trebuie să găsim soluţii, dar, în egală 
măsură, trebuie să ne apărăm ţara! nu e românia cel mai rău stat membru, 
nu e cazul să exagerăm! Sper ca la Bucureşti să fiu înconjurată de…români! ”, a 
declarat Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/06/16/comisia-libe-a-pe-vine-la-
bucuresti-maria-grapini-implicare-totala/

Festivalul Transfrontalier de Poezie „Mihai eminescu” şi-a decernat 
vineri premiile

Publicat de adevarul
La data de 16.06.2017

clubul artelor din cadrul Palatului culturii „Teodor costescu” din 
Drobeta Turnu Severin a găzduit vineri, 16 mai, Festivalul Transfrontalier de 
Poezie „Mihai eminescu”, ajuns la cea de-a VI-a ediţie, manifestare de suflet 
închinată memoriei celui care a fost Luceafărul poeziei româneşti. ŞTIrI Pe 
aceeaŞI TeMă citate celebre ale gazetarului eminescu. „cel mai mare 
rău pentru un p... an de an un punct de reper în activitatea eminescologilor 
din românia şi nu numai, simpozionul a ajuns anul acesta la cea de-a VI-a 
ediţie. născut la ideea scriitorului Florian copcea, festivalul a fost sprijinit de 
Primăria Drobeta Turnu Severin şi Palatul culturii „Teodor costescu”, consiliul 
Judeţean Mehedinţi, centrul cultural „nichita Stănescu”, Biblioteca Judeţeană 
„I.G. Bibicescu” şi episcopia Severinului şi Strehaiei. evenimentul s-a deschis 
cu un recital de excepţie al corului „Izvoraşul” al episcopiei Severinului şi 
Strehaiei, după care a avut loc decernarea premiilor „eminescu”. anul acesta 
au primit această distincţie P.S. nicodim, episcopul Severinului şi Strehaiei, 
europarlamentarul Maria Grapini pentru volumul „Viaţa, între scrieri şi trans-
scrieri” şi editura „Libertatea” din Pancevo. „au fost invitaţi o seamă de scriitori 
din Serbia şi românia. În cadrul acestor manifestări am lansat câteva lucrări 
legate de Mihai eminescu, după care am decernat premiile eminescu P.S. 
nicodim, casei de Presă şi editură Libertatea din Pancevo cu ocazia împlinirii 
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a 72 de ani de existenţă şi europarlamentarului Maria Grapini”, a precizat 
scriitorul şi jurnalistul Florian copcea. Maria Grapini a ţinut să fie prezentă la 
eveniment şi a primit cu mare emoţie premiul din partea organizatorilor: „Mi 
s-a făcut onoarea să relansez şi la Turnu Severin o carte pe care am scris-o cu 
mare drag, carte pe care nu am băgat-o în librării, o dăruiesc şi am vrut să las 
şi la Turnu Severin câteva volume. Important este că aici, la Turnu Severin, se 
întâmplă acest lucru şi iată că se poate să ne întâlnim românii din Serbia cu 
românii din românia să omagiem un mare poet şi să încercăm să transmitem 
generaţiilor următoare că prin cultură, prin tradiţii, un popor rezistă în timp”. 
În cadrul manifestării a fost lansat şi un nou volum al revistei de literatură, artă, 
cultură şi dialog european „Vorba noastră”, care apare în Bulgaria, Macedonia, 
republica Moldova, românia, Serbia,  în paginile căreia regăsim articole semnate 
de academicianul Mihai cimpoi („eminescu şi daimonul socratic”), Florian 
copcea („eminescu: ideea europeană şi unitatea culturii universale”), Titu 
Dinuţ („Poeme”), nicolae Georgescu („eminescologia, la ora exactă”),  Mihaela 
albu („Mihai eminescu şi constantin noica – doi filosofi ai limbii române”), 
ş.a. Lucrarea se remarcă printr-un conţinut amplu şi de o înaltă valoare literară. 
De asemenea, a avut loc lansarea cărţilor: „Bucuraţi-vă”, semnată de Vasile 
Morar, „Lumina – contribuţii monografic-bibliologice”, de Ioan Baba, „Viaţa 
între scrieri şi trans-scrieri”, de Maria Grapini şi „Ideea europeană în opera lui 
Mihai eminescu”, de Florian copcea. În cadrul festivalului, au fost decernate 
patru premii de către Biblioteca I.G. Bibicescu scriitorilor: nicu ciobanu, Vasile 
Morar, Diana Oltiţa Preda şi nicolae Scheianu.

http://adevarul.ro/locale/turnu-severin/festivalul-
transfrontalier-poezie-mihai-eminescu-si-a-decernat-vineri-premiile-
1_594420685ab6550cb8341392/index.html

Ziua iei, sărbătorită la Timişoara
Publicat de renasterea
La data de 19.06.2017

În 24 iunie, de Ziua iei, europarlamentarul PPu-sl Maria Grapini, 
preşedinte fondator al aFar şi al asociaţiei Seniorilor, îi invită pe timişoreni 
la o sărbătoare interesantă, ce va cuprinde două părţi: un eveniment cultural, 
ce se va desfăşura la Hotel Timişoara, sala Viena, cu începere de la orele 15, 
respectiv o promenadă a iei, în Parcul rozelor din Timişoara, la orele 17!

“Mă bucură implicarea deosebită în acţiune a doamnei profesor dr. angela 
Podariu – președinte executiv aFar, şi cea a umaniştilor din PPu-sl Timiş! Va 
fi o zi de adevărată sărbătoare, în care vom vorbi despre ie şi importanţa ei 
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în tradiţiile seculare româneşti, apoi vom merge într-o promenadă prin Parcul 
rozelor.

Sper să ni se alăture timişorenii, sper să simtă importanţa acestei zile şi 
bucuria de-a fi români! Îi aşteptăm, cu drag, în ii, în costume populare, să vină 
alături de noi! Merită să ne promovăm ce-avem mai frumos, în fiecare zi!”, a 
declarat Maria Grapini.

https://renasterea.ro/ziua-iei-sarbatorita-la-timisoara/

europarlamentarul umanist Maria Grapini şi aFar vă invită la ZIua IeI, 
în Parcul rozelor din Timișoara!

Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu
La data de 16.06.2017
Ziua universală a Iei este marcată în fiecare an, pe data de 24 iunie, 

odată cu Sărbătoarea Sânzienelor. evenimentul vine să întărească demersurile 
pro tradiţii româneşti ale umanistei Maria Grapini, care a iniţiat o lege 
privind instituirea Zilei naționale a costumului Popular din românia, care se 
sărbătorește în a doua duminică a lunii mai.

aşadar, sâmbătă, 24 iunie, de Ziua IeI, europarlamentarul PPu-sl Maria 
Grapini, preşedinte fondator al aFar şi al asociaţiei Seniorilor, îi invită pe 
timişoreni la o sărbătoare interesantă, ce va cuprinde două părţi: un eveniment 
cultural, ce se va desfăşura la Hotel Timişoara, sala Viena, cu începere de la 
orele 15, respectiv o promenadă a iei, în Parcul rozelor din Timişoara, la orele 17!

“Mă bucură implicarea deosebită în acţiune a doamnei profesor dr. angela 
Podariu – președinte executiv aFar  şi cea a umaniştilor din PPu-sl Timiş! Va 
fi o zi de adevărată sărbătoare, în care vom vorbi despre ie şi importanţa ei 
în tradiţiile seculare româneşti, apoi vom merge într-o promenadă prin Parcul 
rozelor. Sper să ni se alăture timişorenii, sper să simtă importanţa acestei zile 
şi bucuria de-a fi români! Îi aşteptăm, cu drag, în ii, în costume populare, să 
vină alături de noi! Merită să ne promovăm ce-avem mai frumos, în fiecare zi!”, 
a declarat Maria Grapini.

Gh. M.

http://www.banatulmeu.ro/europarlamentarul-umanist-maria-grapini-
si-afar-va-invita-la-ziua-iei-parcul-rozelor-din-timisoara/
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eurOParLaMenTaruL uManIST MarIa GraPInI ŞI aFar Vă 
InVITă La ZIua IeI!

Publicat de cronica romana
La data de 16.06.2017

Ziua universală a Iei este marcată în fiecare an, pe data de 24 iunie, 
odată cu Sărbătoarea Sânzienelor. evenimentul vine să întărească demersurile 
pro tradiţii româneşti ale umanistei Maria Grapini, care a iniţiat o lege 
privind instituirea Zilei naționale a costumului Popular din românia, care se 
sărbătorește în a doua duminică a lunii mai.

aşadar, sâmbătă, 24 iunie, de Ziua IeI, europarlamentarul PPu-sl Maria 
Grapini, preşedinte fondator al aFar şi al asociaţiei Seniorilor, îi invită pe 
timişoreni la o sărbătoare interesantă, ce va cuprinde două părţi: un eveniment 
cultural, ce se va desfăşura la Hotel Timişoara, sala Viena, cu începere de la 
orele 15, respectiv o promenadă a iei, în Parcul rozelor din Timişoara, la orele 17!

“Mă bucură implicarea deosebită în acţiune a doamnei profesor dr. angela 
Podariu – președinte executiv aFar  şi cea a umaniştilor din PPu-sl Timiş! Va 
fi o zi de adevărată sărbătoare, în care vom vorbi despre ie şi importanţa ei 
în tradiţiile seculare româneşti, apoi vom merge într-o promenadă prin Parcul 
rozelor. Sper să ni se alăture timişorenii, sper să simtă importanţa acestei zile 
şi bucuria de-a fi români! Îi aşteptăm, cu drag, în ii, în costume populare, să 
vină alături de noi! Merită să ne promovăm ce-avem mai frumos, în fiecare zi!”, 
a declarat Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/06/19/europarlamentarul-umanist-
maria-grapini-si-afar-va-invita-la-ziua-iei/

asociația Surzilor din românia a ajuns în Irlanda grație 
europarlamentarului umanist Maria Grapini!

Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu

La data de 20.06.2017

În aceste zile, Dublinul este punctul de întâlnire al persoanelor cu 
deficiențe de auz, pentru că în capitala Irlandei are loc adunarea Generală 
euDY, ce se organizează anual, în diverse orașe europene. 

asociația Surzilor din românia nu ar fi putut participa, prin repre-
zentanți, la o asemenea deplasare costisitoare, fără sprijinul europarlamentarului 
PPu-sl Maria Grapini. De altfel, Grapini a fost cea care i-a invitat, recent, și la 
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Bruxelles, pentru o vizită la Parlamentul european, demers care i-a încântat 
foarte mult pe oamenii speciali, de-acum prieteni ai europarlamentarului.

Într-o scrisoare remisă astăzi, cei care sunt la Dublin și participă la 
ședințele adunării Generale își exprimă mulțumirea și bucuria pentru gestul 
Mariei Grapini. 

“Vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați ajutat să venim aici, dacă 
nu ar fi fost ajutorul dumneavoastră n-am fi putut ajunge la Dublin și am fi 
pierdut informații utile în interesul tinerilor surzi din comunitatea noastră din 
românia. La anul, euDY va veni în românia, vor veni tineri din toată europa 
și suntem foarte fericiți fiindcă, în sfârșit, comunitatea noastră va avea un rol 
important!”, îi scriu tinerii Mariei Grapini. 

Satisfacția celor din asociația Surzilor din românia este cu atât mai 
mare cu cât concurența a fost una serioasă, iar țara noastră a ieșit învingătoare. 
așadar, în iulie 2018, adunarea Generală euDY se va ține la Mamaia, iar tabăra 
europeană a surzilor într-o comună din județul Tulcea. “Sunt bucuroasă că am 
putut să-i ajut, sunt oameni minunați, inteligenți! Voi răspunde apelului lor de 
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a-i ajuta anul viitor, pentru o bună organizare a evenimentului în românia”, a 
declarat europarlamentarul Maria Grapini.

http://www.banatulmeu.ro/asociatia-surzilor-din-romania-ajuns-
irlanda-gratie-europarlamentarului-umanist-maria-grapini/

Vizită LIBe în românia, amânată din cauza crizei politice
Publicat de Dc news
La data de 20.06.2017

europarlamentarul Maria Grapini semnalează pe Facebook că vizita 
comisiei LIBe, din Parlamentul european a fost amânată, din cauza moțiunii de 
cenzură. PSD și aLDe au semnalat încălcări ale drepturilor omului și o situație 
grea în penitenciare, care au justificat OuG 13. PnL și uSr au contra-atacat în 
Parlamentul european, pe tema corupției. Vizita comisiei LIBe era organizată 
în acest context tensionat. 

Iată mesajul europarlamentarului:

„Vizita comisiei LIBe a Parlamentului european programată săptămâna 
viitoare a fost amânată datorită problemelor interne ale româniei! eu totuşi, 
azi (n.r. luni) am vizitat cel de-al doilea penitenciar- după Timişoara,Târgşor. 
am discutat cu conducerea dar şi cu peste 100 de deţinute. condiţiile generale, 
aspectul clădirilor exterior şi interior, sunt mult mai bune la Timişoara.rămâne 
suprapopularea ca prima problema.Dar acest lucru se poate rezolva pe mai 
multe căi. Imediat,fără a fi nevoie de investiţii ar trebui să se renunţe la arestări 
preventive care durează şi cinci ani,la persoane care pot fi judecate în libertate. 
apoi pot fi făcute investiţii din veniturile proprii ale penitenciarelor dacă s-ar 
descentraliza decizia,penitenciarele ar fi ordonatori secundari de credite şi s-ar 
face o exceptare de la procedurile greoaie de achiziţii.Şi nu în ultimul rând ar 
putea fi evitată suprapopularea dacă ar există un program de reintegrare a celor 
ieşiţi din închisori,care nu au locuinţa şi servici. Primăriile ar putea construi 
locuinţe de servici şi să lucreze cu ei la activităţile conexe: spaţii verzi,drumuri etc.

consider că avem nevoie de un program unitar de administrare a 
penitenciarelor,de un management profesionist şi de descentralizare a deciziilor 
la nivelul fiecărui penitenciar. La data la care va veni comisia Pe în românia voi 
întreba de câte ori au fost miniştrii justiţiei, conducerea ministerului,procurori
i,judecătorii,în vizită la penitenciarele din românia? Mă refer la toţi miniştri ai 
justiţiei din cei 27 de ani!

am găsit în aceiaşi celulă la detenţie cu regim închis,o persoană 
condamnată pe viaţă pentru omor şi una condamnată la trei ani pentru mărturie 
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mincinoasă! consider necesar să existe o separare a deţinuţilor în funcţie de 
pedeapsă. 14 femei într-o celulă este clar că e prea mult în 14 mp. Dar cel mai 
grav este că celula are o singură baie şi doar două ore pe zi apă caldă!

este urgent nevoie de a se aşeza la masă: ministerul justiţiei cu anP şi 
cu toate conducerile celor 44 de penitenciare pentru a se găsi soluţii! ele există! 
Şi în acest penitenciar am găsit ateliere de lucru,cabinete medicale,farmacie,c
apela,biblioteca şi sala de cinematograf,magazine cu produse alimentare şi de 
igienă. am plecat cu sufletul greu de acolo! am văzut multe tinere,mame cu 
copii acasă ,mame care au născut şi erau cu Bebeluşii acolo,în detenţie! Trebuie 
să facem ceva! cât mai urgent să intensificăm investiţiile într-un sistem bun de 
educaţie! altfel vom tot calcula câte închisori trebuie să mai construim!”, a spus 
Maria Grapini.

https://www.dcnews.ro/vizita-penitenciare-maria-grapini-am-plecat-
cu-sufletul-greu-de-acolo-este-urgent-nevoie_546823.html

europarlamentarul Maria Grapini cere stoparea standardelor duble în 
domeniul produselor alimentare!

Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu
La data de 21.06.2017

umanista Maria Grapini nu este la prima acțiune incisivă, pe tema dublei 
măsuri aplicate țărilor din europa de est, în privința comercializării produselor 
alimentare, luările sale de poziție din Parlamentul european fiind numeroase 
și pertinente. Problema diferențelor vizibile între aceeași marfă, spre exemplu 
din Germania și românia, a fost sesizată demult de consumatori și amendată 
public de către Grapini. un nou demers în acest sens a fost făcut recent, când 
europarlamentarul PPu-sl i-a adresat o întrebare comisarului pentru Justiție, 
Vera Jourova, semnalând practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor 
de pe piața internă față de consumatori. În preambul, Maria Grapini invocă 
numeroase studii efectuate în europa, care indică o calitate inferioară a 
ingredientelor utilizate în produsele ambalate de mărci globale și vândute în 
țările din europa de est.

“cele mai mari diferențe se regăsesc în produsele vândute de „mărcile 
proprii” ale supermarketurilor și hipermarketurilor distribuitoare. acest fapt 
are implicații directe asupra sănătății consumatorilor est-europeni, poate 
fi clasificat drept discriminatoriu și duce la o concurență inechitabilă. care 
sunt măsurile pe care comisia le are în vedere pentru a asigura distribuția 
produselor de calitate uniformă în ue și evitarea practicilor neloiale pe 
viitor?”, a scris Grapini.
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comisarul european i-a răspuns europarlamentarului român, precizând 
că ce ia în serios problema standardelor duble ale calității produselor 
alimentare și că “în cadrul rețelei de cooperare a autorităților pentru protecția 
consumatorilor, comisia a solicitat autorităților din toate statele membre să 
colecteze și să facă schimb de dovezi privind cazurile presupuse de standarde 
duble ale calității produselor alimentare”.

Vera Jourova a mai transmis că “au fost efectuate sau sunt în curs 
de efectuare teste privind cazurile de presupuse de standarde duble ale 
calității produselor alimentare în patru state membre, în timp ce alte câteva 
state membre intenționează să efectueze astfel de teste”. Problema a fost 
repusă pe agenda europeană, în 20 iunie,  în cadrul Forumului la nivel înalt 
pentru îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente, în 
conformitate cu concluziile consiliului european din 9 martie 2017.

http://www.banatulmeu.ro/europarlamentarul-maria-grapini-cere-
stoparea-standardelor-duble-domeniul-produselor-alimentare/
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LuPTa MarIeI GraPInI PrO ScHenGen cOnTInuă
Publicat de cronica romana
La data de 21.06.2017

“e de datoria româniei să convingă consiliul, pentru a avea unanimitate!”, 
a precizat cel mai activ și implicat europarlamentar român, Maria Grapini.

chinuitorul subiect pentru românia, al apartenenţei la spaţiul 
Schengen, a fost reluat, miercuri, 20 iunie, în Parlamentul european, graţie 
intervenţiei europarlamentarului PPu-sl Maria Grapini. Grapini este neobosită 
în exploatarea ocaziilor oficiale, pentru a pleda realist cauza noastră, în 
condiţiile în care această barieră birocratică şi nu numai este evident injustă şi 
discriminatorie.

umanista Maria Grapini a vorbit, în comisia LIBe, despre noi şi dreptul 
nostru de-a fi în lumea bună, dar şi despre rolul hotărâtor pe care trebuie să-l 
aibă autorităţile statului român în dialogul cu partenerii din ue .

“am dezbătut în comisie  situaţia privind securitatea în spaţiul Schengen. 
nu am putut să nu fructific ocazia şi să nu întreb de ce românia nu este încă 
în spaţiul Schengen, desi, tehnic, întruneşte toate condiţiile şi este una dintre 
ţările cele mai sigure! nu pot să asist mereu la dezbaterea unor măsuri pentru 
securizarea spaţiului Schengen şi nu a frontierelor ue – a tuturor frontierelor! 
Suntem o uniune europeană şi trebuie să avem un singur spaţiu! reprezentantul 
comisiei a fost clar: românia si Bulgaria întrunesc toate condiţiile de intrare în 
spaţiul Schengen încă din anul 2012 ! nu putem intra, însă, pentru că în consiliu 
unele state se opun. este de datoria preşedintelui româniei şi a Guvernului, 
prin ministrul de resort, să convingă consiliul, pentru a avea unanimitate!”, a 
declarat Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/06/21/lupta-mariei-grapini-pro-
schengen-continua/

raport privind condițiile în penitenciare – votat cu o majoritate largă în 
comisia Libertăți civile, Justiție și afaceri Interne a Pe

Publicat de Gheorghe Miron pentru BanatulMeu
La data de 22.06.2017

una dintre cele mai importante comisii ale Pe, comisia LIBe, este extrem 
de activă zilele acestea, livrând, miercuri, 21 iunie, un raport important pentru 
europa, vizând sistemele penitenciare și condițiile din închisori. În acest context 
larg, comisia avusese programată  și o vizită la București, însă, din cauza crizei 
politice majore, și-a amânat venirea.
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raportul votat miercuri cuprinde, spre mândria româniei, și 
amendamentele europarlamentarului PPu-sl Maria Grapini, amendamente 
în ton cu politica europeană de asigurare a condițiilor decente, dar și de 
reintegrare a deținuților, după ispășirea pedepselor. Maria Grapini a vizitat 
recent penitenciarele din Timișoara și Targsor, iar concluziile au fost trimise 
Ministerului Justiției respectiv anP.

raportul comisiei LIBe insistă pe garantarea, respectarea și protejarea 
drepturilor fundamentale ale deținuților din ue, în special ale persoanelor 
vulnerabile, dar și pe adoptarea unor standarde comune minime de detenție în 
toate statele membre.

“ue are un rol major în ceea ce privește protejarea drepturilor fundamentale 
ale deținuților și în crearea unui spațiu european de libertate, securitate și 
justiție. Supra-aglomerarea închisorilor constituie o problemă recurentă în ue, 
iar violența este adesea legată de depășirea capacității și condițiile precare de 
detenție. Supra-aglomerarea este foarte răspândită în închisorile europene, 
îndeosebi în Grecia, Franța, Belgia, Italia, Slovenia, românia și are impact în 
siguranța personalului din penitenciare și a deținuților, dar și în ceea ce privește 
activitățile propuse, îngrijirea medicală și supravegherea deținuților”, se arată 
în raport. rezoluția solicită statelor membre să elaboreze o cartă europeană a 
închisorilor, în conformitate cu recomandarea 1656/2004 a consiliului europei.

europarlamentarul umanist Maria Grapini și-a adus o contribuție 
importantă la forma finală, prin 11 amendamente individuale si 36 amendamente 
comune cu alți colegi, toate votate în comisia de specialitate.

“am încercat și mă bucur mult că am reușit să impun amendamentele 
legate de îmbunătățirea condițiilor în penitenciare, dar și cele legate de 
nevoia de programe de educație si integrare în societate a cetățenilor ieșiți 
din penitenciare. am introdus amendamente cu prevederi speciale pentru 
femei (care să țină cont de nevoile specifice antropologiei feminine) în special 
cele legate de condițiile pentru îngrijire personală si pentru copiii născuți în 
penitenciare. De asemenea, am avut amendamente care au fost votate, prin 
care solicităm statelor membre să introducă stimulente financiare pentru 
companiile care angajează cetățeni care au executat pedepse cu privațiune de 
libertate. am propus ca statele membre să utilizeze într-o măsură mai mare 
măsuri alternative privațiunii de libertate, să nu mai facă excese în arestări 
preventive sau chiar definitive. Toate amendamentele mele au fost votate și sunt 
convinsă că raportul va fi votat și în plenul Parlamentului european. românia 
trebuie să se pregătească pentru implementarea măsurilor. avem probleme 
de rezolvat și sper ca, după tranșarea crizei politice interne, acest lucru să se 
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întâmple rapid. nu sunt imposibile, nu sunt specifice româniei, ci întregii 
europe, avem nevoie de voință, de hotărâre și de programe serioase!”, a declarat 
din Pe, Maria Grapini.

http://www.banatulmeu.ro/raport-privind-conditiile-penitenciare-votat-
cu-o-majoritate-larga-comisia-libertati-civile-justitie-si-afaceri-interne-pe/

MarIa GraPInI Se LuPTă PenTru ÎMBunăTăȚIrea cOnDIȚIILOr 
DIn PenITencIare!

Publicat de cronica romana
La data de 22.06.2017

raport important privind condițiile în penitenciare – votat cu o majoritate 
largă în comisia Libertăți civile, Justiție și afaceri Interne a Pe!

una dintre cele mai importante comisii ale Pe, comisia LIBe, este extrem 
de activă zilele acestea, livrând, miercuri, 21 iunie, un raport important pentru 
europa, vizând sistemele penitenciare și condițiile din închisori. În acest context 
larg, comisia avusese programată  și o vizită la București, însă, din cauza crizei 
politice majore, și-a amânat venirea.

raportul votat miercuri cuprinde, spre mândria româniei, și 
amendamentele europarlamentarului PPu-sl Maria Grapini, amendamente în 
ton cu politica europeană de asigurare a condițiilor decente, dar și de reintegrare 
a deținuților, după ispășirea pedepselor.

Maria Grapini a vizitat recent penitenciarele din Timișoara și Targsor, iar 
concluziile au fost trimise Ministerului Justiției respectiv anP.

raportul comisiei LIBe insistă pe garantarea, respectarea și protejarea 
drepturilor fundamentale ale deținuților din ue, în special ale persoanelor 
vulnerabile, dar și pe adoptarea unor standarde comune minime de detenție în 
toate statele membre.

“ue are un rol major în ceea ce privește protejarea drepturilor fundamentale 
ale deținuților și în crearea unui spațiu european de libertate, securitate și 
justiție. Supra-aglomerarea închisorilor constituie o problemă recurentă în ue, 
iar violența este adesea legată de depășirea capacității și condițiile precare de 
detenție. Supra-aglomerarea este foarte răspândită în închisorile europene, 
îndeosebi în Grecia, Franța, Belgia, Italia, Slovenia, românia și are impact în 
siguranța personalului din penitenciare și a deținuților, dar și în ceea ce privește 
activitățile propuse, îngrijirea medicală și supravegherea deținuților”, se arată 
în raport. raportul solicită statelor membre să elaboreze o cartă europeană a 
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închisorilor, în conformitate cu recomandarea 1656/2004 a consiliului europei.

europarlamentarul umanist Maria Grapini și-a adus o contribuție 
importantă la forma finală, prin 11 amendamente individuale si 44 amendamente 
comune cu alți colegi, toate votate în comisia de specialitate.

“am încercat și mă bucur mult că am reușit să impun amendamentele 
legate de îmbunătățirea condițiilor în penitenciare, dar și cele legate de 
nevoia de programe de educație si integrare în societate a cetățenilor ieșiți 
din penitenciare. am introdus amendamente cu prevederi speciale pentru 
femei (care să țină cont de nevoile specifice antropologiei feminine) în special 
cele legate de condițiile pentru îngrijire personală si pentru copiii născuți în 
penitenciare. De asemenea, am avut amendamente care au fost votate, prin care 
solicităm statelor membre să introducă stimulente financiare pentru companiile 
care angajează cetățeni care au executat pedepse cu privațiune de libertate. 
am propus ca statele membre să utilizeze într-o măsură mai mare măsuri 
alternative privațiunii de libertate, să nu mai facă excese în arestări preventive 
sau chiar definitive. Toate amendamentele mele au fost votate și sunt convinsă 
că raportul va fi votat și în plenul Parlamentului european. românia trebuie 
să se pregătească pentru implementarea măsurilor. avem probleme de rezolvat 
și sper ca, după tranșarea crizei politice interne, acest lucru să se întâmple 
rapid. nu sunt imposibile, nu sunt specifice româniei, ci întregii europe, avem 
nevoie de voință, de hotărâre și de programe serioase!”, a declarat, din Pe, Maria 
Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/06/22/maria-grapini-se-lupta-pentru-
imbunatatirea-conditiilor-din-penitenciare/

MarIa GraPInI ÎI InVITă Pe TIMIȘOrenI La SărBăTOarea IeI 
rOMÂneȘTI!

Publicat de cronica romana
La data de 22.06.2017
europarlamentarul umanist, Maria Grapini, președinte fondator al aFar 

și al asociației Seniorilor, îi invită pe timișoreni la sărbătoarea Iei românești, în 
24 iunie, ora 15, la Hotel Timișoara, Sala Viena.

O implicare deosebită în acțiune o au profesor doctor angela Podariu-
președinte executiv aFar și umaniștii din PPu-sl Timiș.

După o conferință dedicată acestui simbol tradițional al româniei, va 
urma Promenada IeI, în Parcul rozelor din Timișoara.
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Timișorenii doritori să participe la parade bluzei tradiționale-Ia sunt 
așteptați la ora 17, în Parcul rozelor.

“Mă bucură implicarea deosebită în acţiune a doamnei profesor dr. angela 
Podariu – președinte executiv aFar  şi cea a umaniştilor din PPu-sl Timiş! Va 
fi o zi de adevărată sărbătoare, în care vom vorbi despre ie şi importanţa ei 
în tradiţiile seculare româneşti, apoi vom merge într-o promenadă prin Parcul 
rozelor. Sper să ni se alăture timişorenii, sper să simtă importanţa acestei zile 
şi bucuria de-a fi români! Îi aşteptăm, cu drag, în ii, în costume populare, să 
vină alături de noi! Merită să ne promovăm ce-avem mai frumos, în fiecare zi!”, 
a declarat Maria Grapini.

Ziua universală a Iei este marcată în fiecare an, pe data de 24 iunie, 
odată cu Sărbătoarea Sânzienelor. evenimentul vine să întărească demersurile 
pro tradiţii româneşti ale umanistei Maria Grapini, care a iniţiat o lege 
privind instituirea Zilei naționale a costumului Popular din românia, care se 
sărbătorește în a doua duminică a lunii mai.

https://cronicaromana.net/2017/06/22/maria-grapini-ii-invita-pe-
timisoreni-la-sarbatoarea-iei-romanesti/
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MarIa GraPInI cere eurOPeI MăSurI PenTru cOPIII eXPuȘI 
rIScuLuI SărăcIeI Sau eXcLuDerII SOcIaLe!

Publicat de cronica romana
La data de 23.06.2017
europarlamentarul PPu-sl Maria Grapini a adresat, recent, o întrebare 

comisiei europene, pe o temă neplăcută, dar actuală în statele est-europene, 
și-anume situația copiilor expuși riscului sărăciei sau excluderii sociale.

În motivarea solicitării, Grapini aduce în prim-plan studiul eurostat, 
conform căruia copiii din statele membre sunt expuși unui risc mai mare al 
sărăciei sau al excluderii sociale decât persoanele adulte sau vârstnice. Indicele 
arOPe, care se referă la copiii ce locuiesc în gospodării expuse riscului sărăciei 
sau al excluderii sociale, atinge cote minime în Suedia și, din nefericire, maxime 
în românia, unde este aproape dublu față de media europeană.

Întrebarea Mariei Grapini: “ce măsuri ar putea lua comisia pentru 
diminuarea numărului de copii expuși riscului sărăciei sau al excluderii sociale, 
în special în statele din estul europei, având în vedere că se înregistrează ușoare 
progrese ce trebuie încurajate și susținute mai intens?”.

răspunsul ce i-a fost oferit europarlamentarului român de către 
Marianne Thyssen, comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, 
afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă.

“Deși principala responsabilitate în ceea ce privește sărăcia în rândul 
copiilor și excluziunea socială le revine statelor membre, comisia sprijină 
eforturile acestora prin orientări de politică și sprijin financiar, în principal 
prin intermediul fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile eSI). 
aproximativ 21,2 miliarde eur din bugetul total al Fondului social european 
se alocă măsurilor de incluziune socială, inclusiv îngrijirii copiilor și prevenirii 
abandonului școlar timpuriu. Pentru investițiile în infrastructura educațională 
s-au prevăzut 11 miliarde eur din Fondul european de dezvoltare regional”, se 
arată în răspunsul oficial, adresat umanistei Maria Grapini.

În plus, Marianne Thyssen amintește de recomandarea politică specifică, 
din 2013, a ce, numită „Investiția în copii: ruperea cercului vicios al defavorizării” 
, care descrie în detaliu măsurile concrete de politică, necesare pentru a aborda 
problema sărăciei în rândul copiilor în uniunea europeană.

“Parteneriatul pentru sărăcia urbană al agendei urbane a ue a 
identificat sărăcia în rândul copiilor ca temă prioritară și va propune în 
curând măsuri în acest domeniu”, mai scrie comisarul european.

“În concluzie, ue alocă fonduri generoase pentru combaterea acestei 
probleme majore și dureroase, statele membre având un singur și simplu lucru 
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de făcut: să le atragă! românia dă jos guverne, pune altele, își reglează conturi 
politice și oferă haos instituțional, în loc să-și prioritizeze interesele! e dureros 
și nedrept să avem copii în suferință din cauza unor politicieni neimplicați și 
dezinteresați!”, a conchis Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/06/23/maria-grapini-cere-europei-
masuri-pentru-copiii-expusi-riscului-saraciei-sau-excluderii-sociale/

MarIa GraPInI: „SITuaȚIa DIn PenITencIare nu eSTe 
cunOScuTă nIcI Măcar De PrOcurOrII De caZ!”

Publicat de cronica romana
La data de 23.06.2017

cotidianul online „cronica română” publică un amplu interviu cu 
europarlamentarul Maria Grapini despre situația din penitenciarele din 
românia. cel mai activ și implicat europarlamentar român, Grapini a dus în 
ultimele luni, mai ales în Pe, o luptă susținută pentru îmbunătățirea condițiilor 
din penitenciare.

De altfel, Grapini a jucat un rol important, miercuri, în votarea de 
către comisia LIBe -una dintre cele mai importante comisii din Parlamentul 
european-, a unui raport extrem de important pentru europa, raport ce vizează 
sistemele penitenciare și condițiile din închisori. comisia avusese programată  
și o vizită la București, însă, din cauza crizei politice majore, și-a amânat venirea.

raportul votat miercuri cuprinde, spre mândria româniei, și 
amendamentele europarlamentarului PPu-sl Maria Grapini, amendamente în 
ton cu politica europeană de asigurare a condițiilor decente, dar și de reintegrare 
a deținuților, după ispășirea pedepselor.

De menționat faptul că Maria Grapini a vizitat recent penitenciarele 
din Timișoara și Targsor, iar concluziile au fost trimise Ministerului Justiției 
respectiv anP.

raportul comisiei LIBe insistă pe garantarea, respectarea și protejarea 
drepturilor fundamentale ale deținuților din ue, în special ale persoanelor 
vulnerabile, dar și pe adoptarea unor standarde comune minime de detenție în 
toate statele membre.

“ue are un rol major în ceea ce privește protejarea drepturilor fundamentale 
ale deținuților și în crearea unui spațiu european de libertate, securitate și 
justiție. Supra-aglomerarea închisorilor constituie o problemă recurentă în ue, 
iar violența este adesea legată de depășirea capacității și condițiile precare de 
detenție. Supra-aglomerarea este foarte răspândită în închisorile europene, 
îndeosebi în Grecia, Franța, Belgia, Italia, Slovenia, românia și are impact în 
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siguranța personalului din penitenciare și a deținuților, dar și în ceea ce privește 
activitățile propuse, îngrijirea medicală și supravegherea deținuților”, se arată 
în raport. raportul solicită statelor membre să elaboreze o cartă europeană a 
închisorilor, în conformitate cu recomandarea 1656/2004 a consiliului europei.

extrem de important este faptul că europarlamentarul umanist Maria 
Grapini și-a adus o contribuție importantă la forma finală, prin 11 amendamente 
individuale si 44 amendamente comune cu alți colegi, toate votate în comisia 
de specialitate.

Toate amendamentele  europarlamentarului Grapini au trecut  la vot. 
Publicarea integrală a acestor amendamente arată, până la urmă, nu numai 
un volum uriaș de muncă, dar și implicarea totală a unui europarlamentar în 
rezolvarea unei situații extrem de delicată:

• sublinierea importanței fundamentale a principiului recunoașterii 
reciproce prevăzut în Tratatul privind uniunea europeană;

• recomandă comisiei supravegherea respectării drepturilor 
personalului din penitenciare și a deținuților

• solicită statelor membre să aloce resurse adecvate pentru 
reamenajarea și modernizarea penitenciarelor, în vederea protejării 
drepturilor deținuților concomitent cu intensificarea programelor 
educaționale;

• solicită statelor membre să adauge o dimensiune educațională 
adecvată și mai socială aspectului punitiv al pedepsei

• subliniază necesitatea de programe educaționale și acces la biblioteci, 
dar și de evenimente culturale precum teatru sau spectacole muzicale 
în închisori care să asigure o mai bună integrare a deținuților pe 
piața muncii și care ar contribui la scăderea numărului de recidivări

• recomandă comisiei să verifice respectarea articolului 3 din ceDO 
referitor la condițiile de detenție pentru deținuții vulnerabili

• invită statele membre să urmeze recomandările în vigoare privind 
tratarea deținuților străini, pe baza dreptului acestora de a nu fi 
discriminați și a drepturilor deținuților; 

• invită statele membre să combată fenomenul din ce în ce mai amplu al 
radicalizării în închisori și îmbunătățirea procedurilor educaționale

• subliniază importanța luării de măsuri pentru combaterea violenței 
în închisori și acordarea de asistență psihologică

• subliniază faptul că femeile deținute au nevoi specifice și este necesar 
să aibă acces la servicii și controale medicale adecvate, dar și la măsuri 
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de igienă potrivite; de asemenea, menționează importanța unui 
cadru de creștere și educație corespunzător pentru copiii deținutelor

• solicită statelor membre să privilegieze politicile menite să asigure 
reintegrarea deținuților în viața civilă prin programe de formare și 
reconversie profesională și să instituie politici de urmărire și adaptare 
a pedepselor.

un lucru lăudabil este faptul că europarlamentarul Grapini și-a făcut, cu 
adevărat, temele înaintea votării acestui raport extrem de important, ceea ce 
arată că, din fericire, există și europarlamentari români care pun mai presus 
de orice interesul național. Implicarea Mariei Grapini, dorința de a identifica 
soluțiile cele mai bune de îmbunătățire a condițiilor de penitenciare, nu pot 
fi decât apreciate în contextul în care în românia, de prea mulți ani, factorii 
decidenți nu sunt (deloc) interesați de soarta celor  mulți, care deși au greșit, 
merită, din plin, încă o șansă. La respect, la condiții decente de detenție, la o 
nouă șansă în viață…

Interviul pe care îl publicăm, în continuare, ne-a fost acordat de 
doamna europarlamentar Maria Grapini, după vizitele de la Penitenciarele din 
Timișoara și Târgșor, și înaintea importantului vot de miercuri din comisia 
LIBe a Parlamentului european.

Doamnă europarlamentar, Maria Grapini, ca și membru al comisiei LIBe 
ați efectuat două vizite de informare la Penitenciarele Timișoara și Târgșor. 
care au fost motivele efectuării acestor vizite și care au fost problemele 
identificate aici?

Vizitele pe care le-am făcut sâmbătă, la Penitenciarul din Timișoara, 
și luni, la cel din Târgșor, au fost programate din proprie inițiativă pentru că, 
săptămâna viitoare, urma o vizită a unei părți din comisia LIBe în românia, 
vizită amânată din cauza crizei politice de la București, pentru a analiza justiția 
în ansamblu, dar și sistemul penitenciar din românia.

În consecință, ca și membru desemnat să vin aici de comisia LIBe a 
Parlamentului european, am considerat că este corect să vizitez cel puțin două 
penitenciare și să pot vedea cu ochii mei, cum se spune, care este situația reală 
din penitenciarele românești. Din nefericire, și în acest domeniu, ca în multe 
altele, ceea ce preluăm ca informație din presă, de multe ori, nu concordă cu 
realitatea. unele informații reprezintă exagerări, altele sunt mascate, ținute 
sub preș. În urma acestor vizite, pot spune, fără teama de a greși, că avem mari 
probleme de viziune unitară a modului de administrare a penitenciarelor. 
asta în primul rând. În al doilea rând, mi se pare absurd, în secolul în care 
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trăim, să avem încă o situație atât de centralizată din punctul de vedere al 
deciziei la nivel de management.

Penitenciarele regionale, cele peste 40 de la nivelul întregii țări, ar trebui 
să aibă mai multă autonomie decizională la nivelul conducerii administrative. 
Și o să dau un exemplu în acest sens. Dacă, tu, vrei spre exemplu, să faci o 
reparație la o clădire, la o cameră sau, mai mult, dacă vrei să faci achiziții care 
durează pe procedură luni de zile și pe care, culmea, le cumperi și mai scump, 
te lovești de o realitate anormală. Mai mult, penitenciarele au venituri proprii 
pentru că au deținuți în regim deschis care realizează un venit. chiar și aceste 
venituri nu pot fi utilizate decât cu aprobări centralizate, lucruri care se întârzie 
foarte mult.

Subiectul suprapopulării penitenciarele este unul care a făcut multe 
valuri în mass-media și nu numai. În urma discuțiilor cu conducerile celor două 
penitenciare, ați identificat soluții pentru remedierea acestei situații? cu ce alte 
probleme se confruntă conducerile penitenciarelor vizitate?

Subiectul suprapopulării penitenciarelor, mult dezbătut în presă, și 
care a ajuns și în Parlamentul european, nu reprezintă o problemă doar 
pentru românia. Și celelalte state au probleme cu suprapopularea. am 
constatat, de altfel, și la Penitenciarul din Timișoara, cât și la cel din 
Târgșor, că există un număr de deținuți/deținute mai mare decât capacitatea 
maximă admisă, capacitate calculată la cei 4 m2 prevăzuți pentru fiecare 
deținut potrivit reglementările europene. Pot spune că, în cazul celor două 
penitenciare vizitate, am găsit multă ordine și curățenie, cu un plus în 
privința întreținerii clădirilor pentru Penitenciarul din Timișoara. Poate 
au existat în acest caz mai multe fonduri pentru investiții, poate există 
și o diferență în actul de management. clădirile din Penitenciarul din 
Timișoara sunt amenajate mai primitor.

am constatat, în urma discuțiilor cu conducerile celor două 
penitenciare, că au fost ridicate probleme similare. În primul rând, nu există 
o clasificare a penitenciarelor în funcție de infracțiune. Spre exemplu, la 
Târgșor, am găsit, în aceeași cameră, deținute cu pedepse de 20-25 de ani, 
pentru omor, cu deținute care au primit doi-trei ani, pentru infracțiuni 
precum înșelăciune sau mărturie mincinoasă. Mie mi se pare că este o 
situație anormală pentru că, până la urmă, poate apărea o traumatizare în 
cazul celei care stă în aceeași cameră, dacă decizia instanței este definitivă, 
cu o criminală.

Pe de altă parte, consider că este nedrept să ai parte de același tratament 
la infracțiuni diferite. Din punctul meu de vedere,  și, de altfel, asta a fost și 
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propunerea primită din partea celor două conduceri, cred că penitenciarele 
ar trebui să primească o exceptare la legea finanțelor în privința achizițiilor 
tocmai pentru a grăbi unele lucrări de reparații. am întâlnit, spre exemplu, la 
Penitenciarul Târgșor, o situație anormală. Să ai toate materialele disponibile 
și să nu poți începe investiția decât în anul 2022. nu este o situație normală. 
Pentru că așa este planificată. La fel de absurd mi se pare faptul că schimbarea 
de gresie, spre exemplu, este considerată o investiție și nu o reparație. aceste 
reparații sunt extrem de importante. Și mă refer aici la schimbarea paturilor, 
montarea unor geamuri noi, punerea gresiei. consider, de asemenea, că nu 
este de competența administrației fiecărui penitenciar ci ține de Ministerul 
Justiției care trebuie să elaboreze o strategie centralizată în acest domeniu.

care sunt soluțiile de rezolvare a acestor probleme? Putem vorbi de un 
dialog real între conducerile acestor penitenciare și administrația națională a 
Penitenciarelor, respectiv, Ministerul Justiției?

administrația națională a Penitenciarelor trebuie să vină, după un dialog 
cu cei care se confruntă zilnic cu aceste probleme, cu soluții pliate pe realitate.

cei cu care am discutat au ridicat o altă problemă extrem de importantă. 
Faptul că, după eliberarea din penitenciar, nu există o soluție în societate și, 
în consecință, foarte mulți revin în penitenciar. unele propuneri erau de 
desființare a cazierului, așa cum există și în alte state membre ale ue, pentru ca 
persoanele eliberate să nu mai fie stigmatizate. Pentru că, lucrurile sunt simple: 
când vrei să te angajezi și ai cazier judiciar, există o reticență a angajatorului. 
Și atunci este evident că, în marea majoritatea cazurilor, angajatorul refuză 
angajarea, iar cei cărora li se blochează, practic, reintegrarea în societate revin, 
în urma recidivării unor fapte, în închisoare.

Pe de altă parte, nu  este rezolvată situația în cazul celor care au 
săvârșit infracțiuni minore și le repetă pentru că nu au soluții de angajare și de 
obținere, fie și temporar, a unei locuințe sociale. Foarte multe lucruri depind  
de  centru, să spun așa, și aici trebuie găsite soluții cu prioritate. Și mă refer 
aici la descentralizare deciziei. am întâlnit cazuri în care directorul general nu 
poate face management pentru că nu poate nici să premieze, nici să sancționeze 
personalul cu care lucrează. Situația este, din păcate, similară și în alte instituții 
ale statului. Personalul trebuie motivat pentru că vorbim în cazul sistemului 
penitenciar de  un alt regim. nu este similar în a fi economist într-o bancă cu a 
fi economist într-un penitenciar. De asemenea, consider că nu este același lucru 
să fii medic sau asistent medic la un spital sau în penitenciar. nu există nici acea 
motivare financiară, până la urmă, nici posibilitatea de a-i selecta pe cei mai 
buni pentru că ai nevoie.
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În urma acestor vizite care au fost lucrurile care v-au surprins cel mai 
mult?

ceea ce m-a mirat foarte tare este faptul că mi s-a spus că situația din 
penitenciare nu este cunoscută nici măcar de procurorii de caz care nu vizitează 
penitenciarele. cu atât mai puțin de personalul din Ministerul Justiției. Deci, 
viața din penitenciare nu este cunoscută de către cei care ar trebuie să aibă 
acces la toate aceste informații.

În altă ordine de idei, trebuie să se așeze la aceeași masă conducerile 
celor 44 de penitenciare împreună cu factorii decidenți din anP și conducerea 
Ministerului Justiției pentru a fi identificate soluții unitare din punctul de 
vedere al modului de administrare. cred că aici nu numai soluția de  a construi 
noi închisori dar și cea de a întreprinde acțiuni concrete pe partea educațională, 
nu numai în interiorul penitenciarelor, dar și afară, după eliberare, reprezintă o 
prioritate. Pe de altă parte, în interior, am văzut lucruri bune din punct de vedere 
educațional: pe lângă ateliere de lucru, cursuri, bibliotecă, săli de cinematograf, 
există o educație în penitenciare despre care se vorbește foarte puțin. S-ar 
putea îmbunătăți cunoașterea acestei situații dar și legătura cu exteriorul. Până 
la urmă, râmâne o întrebare: ce facem cu aceste persoane, după eliberare, în 
contextul în care angajații de aici au încercat, după propriile puteri, să le ofere 
o alternativă acestora? Din păcate, fără soluții concrete, pliate pe realitate, după 
eliberare, aceste persoane sunt pierdute și, în cele mai multe cazuri, repetă 
infracțiunea și ajung înapoi în penitenciar.

Suprapopularea, așa cum am spus, nu poate fi  rezolvată doar prin 
construcția de noi închisori sau doar prin educație, ci și prin alți factori pe 
care i-am discutat în comisia LIBe a Pe și anume faptul că există un exces în 
privința arestărilor. arestări care, în opinia mea, ar putea fi evitate, ba mai mult, 
pedepsele cu închisoarea ar putea fi înlocuite cu pedepse alternative. Pentru că 
cheltuim sume foarte mari cu fiecare deținut în parte. am fost surprinsă că 
avem cazuri în care persoane stau în arest preventiv de trei, patru, cinci ani. 
Pentru că acest lucru înseamnă, până la urmă, o cheltuială inutilă. un om 
arestat trebuie să primească, într-un termen rezonabil, un verdict în privința 
vinovăției sau nevinovăției lui. Să stai în arest preventiv timp de cinci ani este 
inadmisibil. Deci, ca o concluzie, putem vorbi de trei factori: educație preventivă 
înainte de a comite fapta și de a ajunge în închisoare, educația în interiorul 
penitenciarelor, măsuri alternative nu doar arestarea preventivă care ar trebui, 
în opinia mea, să cuprindă doar cazurile agravante de tâlhărie, violențe, crimă. 
ceilalți pot efectua detenția în regim deschis la domiciliu sau prin alte măsuri 
alternative. Și nu în ultimul rând, vreau să avertizez în privința abuzului de 
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arestări preventive pentru că aceste persoane stau tot în penitenciar.

Pe de altă parte, este încă nevoie de îmbunătățirea condițiilor de detenție. 
Trebuie să trecem la un alt sistem și mă refer aici la sistemul de îngrijire 
personală.

este prea mult ca o cameră care are 14 deținute și o singură baie să poată 
avea doar două ore pe zi apă caldă. Dar acest lucru nu ține doar de administrația 
națională a Penitenciarelor ci și de  lipsa libertății în a face investiții. centrala 
proprie de la Penitenciarul Târgșor nu permite mai mult și cred că, printr-o 
schimbare de strategie a administrației Penitenciarelor la nivel național, s-ar 
putea îmbunătăți aceste condiții.

credeți că sunt persoane, mai ales politicieni, care au interesul de a folosi 
această armă a penitenciarelor de câte ori situația o impune, în interesul lor?

eu sunt convinsă că da. este păcat pentru că, până la urmă, la mijloc sunt 
oameni. este păcat că unii încearcă să obțină capital politic din acest subiect 
chiar dacă nu fac nimic pentru îmbunătățirea condițiilor de aici. unii chiar 
miniștri ai Justiției ( n.r.-Monica Macovei), care nu au făcut nimic pe perioada 
mandatului lor. Și spun acest lucru foarte bine documentat. chiar în urma 
acestor două vizite, am primit acest feedback. nu poți să te erijezi în porumbelul 
păcii și omul care vrea să rezolveze problemele penitenciarelor din românia 
când tu ai fost ministru al Justiției, când oamenii din sistem spun foarte clar 
că implicarea ta a fost zero, că nu ai dialogat, că nu ai încercat să identifici 
soluții. Din contră, în urma discuțiilor cu conducerile celor două penitenciare, 
am aflat că s-au introdus, în acea perioadă, lucruri aberante. Până la urmă cred 
că trebuie să fim mult mai raționali, mai implicați, mai responsabili și, până 
la urmă, corecți cu noi înșine. nu putem să ne luptăm pentru o carieră sau să 
încercăm să obținem capital politic folosind oamenii.

Doamnă europarlamentar Maria Grapini vă mulțumesc pentru 
deschiderea arătată…

https://cronicaromana.net/2017/06/23/maria-grapini-situatia-din-
penitenciare-nu-este-cunoscuta-nici-macar-de-procurorii-de-caz/
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MarIa GraPInI aVerTIZeaZă: „neIMPLIcarea, aBSenȚa De La 
VOT-cea MaI PrOaSTă DecIZIe!”

Publicat de cronica romana
La data de 26.06.2017

Maria Grapini este, de departe, cel mai activ și implicat europarlamentar 
român. un om care iubește cu patimă românia și care își dedică 12-14 ore pe zi 
luptei pentru apărarea interesului național. Grapini crede, cu încăpățânare aș 
putea spune, în românia, în viitorul româniei, în recredibilizarea clasei politice, 
în retrezirea conștiinței civice a milioane de români, scârbiți, suprasaturați, pe 
bună dreptate, de o clasă politică arogantă și coruptă, incapabilă să vadă mai 
departe de interese personale și de grup.

am citit, de-a lungul vremii, articole defăimătoare, și nu puține, la 
adresa „agramatei” Maria Grapini. când muncești de dimineață până seară, 
când te lupți pentru români în Parlamentul european, în plen și comisii, când 
redactezi zeci de comunicate/puncte de vedere/declarații în fiecare lună, din 
mașină, aeroporturi sau diferite evenimente, din dorința de a face cât mai multe 
și cât mai bine, erorile sunt inerente. Și scapi o literă, o cratimă, o virgulă… 
Iar lichelele de profesie, incapabile să facă o analiză corectă a activității unui 
om, aleg varianta decredibilizării,  a atacurilor în haită… nu este mai bine, 
pentru marea majoritate a europarlamentarilor români care nu prea se omoară 
cu munca sau, mai rău, defăimează sistematic românia, de la Strasbourg și 
Bruxelles? Monica Macovei și alții știu foarte bine la ce ne referim!

Toți cei care o cunosc pe Maria Grapini, colegi din Pe și din românia, 
prieteni, cunoscuți și chiar adversari politici, cu care am discutat, nu au decât 
cuvinte de laudă la adresa efortului depus în Pe, și nu numai, de acest om, de 
aceeastă româncă inimoasă, până la urmă. În unele cazuri, Grapini a dus o 
luptă, cum se spune, cu morile de vânt, cu birocrația și corupția sistematică din 
unele instituții ale statului român. În multe alte cazuri, și nu puține, implicarea 
sa a dat roade…

Dacă românia ar fi avut în Parlamentul european, din cei 32 de 
eurodeputați, măcar zece care să iubească românia precum Grapini, am 
fi devenit o forță la Bruxelles și Strasbourg. Din păcate, avem prea multe 
cozi de topor, prea mulți aleși indiferenți/vânduți unor interese străine 
româniei, care preferă să își slujească liderul partidului care îl trimite în 
Pe, în dauna mult-clamatului interes național.

Fidelă de 25 de ani doctrinei și principiilor umaniste, Maria Grapini a 
deținut un an și jumătate funcția de copreședinte al Partidului Popular umanist-
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social-liberal, acum fiind președinte al filialei Timiș și responsabilă pe județele 
din vest ale partidului. un interviu pe această temă este unul binevenit, mai ales 
când interlocutorul este unul care vorbește tranșant, cu cărțile pe masă, despre 
doctrina umanistă, dar și despre politica postdecembristă.

Doamnă europarlamentar Maria Grapini, sunteți fidelă de 25 de ani 
doctrinei umaniste. reprezintă Partidul Popular umanist-social liberal, partid 
reînființat în urmă cu doi ani și continuator al Partidului umanist, o soluție 
pentru recredibilizarea clasei politice și implicit a româniei?

Dacă ne uităm la ce se întâmplă de 27 de ani în românia, nu putem să 
nu vedem că umaniștii reprezintă o soluție. eu am intrat în politică din revoltă, 
am crezut și continui să cred că numai din interior poți schimba lucrurile. am 
intrat în Partidul umanist în 1992, partid care a fost desființat prin “bunăvoința” 
lui Daniel constantin. nu am activat în alt partid și nici nu-mi doresc să migrez 
spre un altul. Lucrurile care m-au atras în Pur sunt unele absolut necesare 
astăzi pentru că își propun recredibilizarea politicii. Și, ca atare, am reînființat 
acest partid în 2015.

Despre ce principii vorbesc? unu: o scară corectă a valorilor, și anume, 
omul potrivit la locul potrivit. Dacă  nu respectăm acest principiu, instituțiile 
statului nu pot funcționa eficient. Și situația este similară inclusiv în mediul 
privat. În al doilea rând, am susținut întotdeauna capitalul autohton, IMM-urile 
în mod deosebit, pentru că, în acest domeniu, am activat și am creat locuri de 
muncă, conducându-mi  propriile afaceri până în anul 2012 când am intrat în 
Parlament și am deținut și funcția de ministru. În al treilea rând, cred foarte 
tare că trebuie să ne susținem valorile, cultura, identitatea, ca stat suveran și 
independent în sistemul acesta  european, de globalizare.

Sunt proeuropean dar, în același timp, cred că tradițiile și cultura trebuie 
păstrate. Și, nu în ultimul rând, pentru mine a contat  carta valorilor, a doctrinei 
umaniste, care au fost credința și omul. Pentru că, până la urmă, dacă nu credem 
în nimic, nu putem respecta valorile.

După trădarea cauzei umaniste de către Daniel constantin, renașterea 
Partidului umanist sub titulatura de PPu-sl, reprezintă, până la urmă, o 
continuare a unor principii și valori în care continuă să creadă mii de membri 
ai acestui nou partid…

este foarte corect. Vreau să vă spun că, în 2015, fiind membru al 
Parlamentului european, eram într-o delegație în coreea, și m-au sunat mulți 
colegi pe care îi cunoșteam de când am intrat în politică. Toți au insistat ca 
împreună să facem tot ce este necesar ca acest partid umanist să rămână pe 
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scena politică pentru că este nevoie de acesta.
cert este  că, la vreo șase-șapte luni, am participat la alegerile locale. cu  

foarte multă muncă de teren, să spun așa, am reușit să candidăm și să obținem 
un număr de 105 consilieri și doi primari, unul în Prahova și altul în caraș-
Severin. Sigur, sunt rezultate decente în contextul în care vorbim de un interval 
de doar șase luni de la înregistrarea partidului. nu sunt foarte relevante la nivel 
național dar sunt bune în contextul unui timp scurt scurs de la reînființare. 
ceea ce am constatat, însă, este că  avem foarte multe de făcut în direcția 
educației civice și a înțelegerii nevoii de a face parte dintr-un partid. Pentru 
că de ceea ce m-am lovit eu mergând în toate județele a fost mesajul care mi 
s-a spus: ne place de dumneavoastră, sunteți corectă și implicată, dar nu facem 
politică pentru că noi credem că toți oamenii politici sunt la fel. românii, în 
mare parte, sunt scârbiți, suprasaturați de politică și îi înțeleg, până la un punct. 
Însă munca mea, obligația mea, este să-i fac pe oameni să înțeleagă că, într-un 
sistem democratic, doar politic putem face o schimbare în interesul nostru, al 
tuturor. această lehamite, indusă chiar de cei mai incorecți oameni din politică,  
este însăși arma care-i înlătură pe oamenii care ar putea să corecteze calitatea 
liderilor politici. ca atare, voi continua această luptă pentru că ne pregătim 
pentru viitoarele alegeri și eu sper că rezultatele obținute de noi vor fi din ce în 
ce mai bune.

Sunt mulți tineri în Partidul Popular umanist -social-liberal? ce soluții 
propun umaniștii pentru românia acestor vremuri tot mai tulburi?

avem o echipă de oameni relativ tineri în politică, din toate profesiile, din 
toate domeniile de activitate și mă bucur pentru că eu așa cred că ar trebui să fie 
în politică. Pentru că este o anomalie să fii parlamentar și să faci parte dintr-o 
comisie de specialitate, în contextul în care tu nu ai lucrat niciodată în acel 
domeniu. cu regret o spun, există asemenea cazuri în comisiile din Parlamentul 
româniei. există, de asemenea, cazuri în agenții și chiar ministere în care vin 
oameni, numiți pe criterii politice, care nu au nicio legătură cu acel domeniu.

Viața oamenilor nu este, până la urmă, nici de Stânga, nici de Dreapta 
și nici de centru. Politica umanistă pune în centrul său omul. Orice politică 
publică poate fi analizată ca fiind sau nu bună, în funcție de impactul avut 
asupra  vieții oamenilor: vorbim aici de educație, de sănătate, de gestionarea  
patrimoniului național. Trebuie să analizăm eficiența politicii propuse asupra 
tuturor aspectelor importante. De aceea, mi-au plăcut această cartă a valorilor 
și această doctrină umanistă. cât voi putea să am o viață activă, voi face politică 
doar în acest partid. Pentru că inclusiv cel care nu are carnet de partid face, fără 
să vrea, politică, o politică proastă, falimentară și anume aceea a neimplicării, 
a absenței de la vot. De asemenea, sunt mulți care aleg să facă politica unui 
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partid, intrând în acel partid, optând pentru obținerea unor privilegii pe o 
perioadă scurtă de timp și nu încercând să pună umărul la identificarea unei 
rezolvări sistemice a problemelor.

Iulian Badea
https://cronicaromana.net/2017/06/26/maria-grapini-avertizeaza-

neimplicarea-absenta-de-la-vot-cea-mai-proasta-decizie/

Ie, Ie, rOMÂnIe! MarIa GraPInI a ÎMBrăcaT TIMIȘOara În 
TrIcOLOr!

Publicat de cronica romana
La data de 26.06.2017

Simbolul românismului, legătura nevăzută între „aici” și „acolo”, cel mai 
elegant element de vestimentație din lume, ia noastră de suflet, a fost pe podium, 
sâmbătă, 24 iunie, chiar de ziua ei, la inițiativa umanistei Maria Grapini!

Într-o acțiune de mare sensibilitate, la care au participat sute de invitați, 
îmbrăcați ca odinioară, cu ia bănățenească, moldovenească, ardelenească sau 
maramureșeană, Maria Grapini a fost amfitrion al frumosului. Sala Viena a 
Hotelului Timișoara a fost umplută până la refuz de femei și bărbați, maturi și 
copii, sosiți din toată zona, de istorici, profesori și iubitori de tradiții, de artiști 
și scriitori, dornici să participe la regalul românesc de la Timișoara, după cum a 
fost caracterizat de către unul dintre oaspeți.

S-au spus cuvinte extraordinare, s-a prezentat o istorie amănunțită a 
iei, s-a recitat și cântat, s-a rezonat românește! europarlamentarul PPu-sl i-a 
avut alături pe istoricul Ioan Hațegan, profesorii Viorica Bălteanu, Lucreția 
Ianculescu și rodica Pop, președinta aFar, prof. dr. angela Podariu, acțiunea 
fiind organizată în parteneriat cu aFar. De Ziua Iei, în ie, evident, a fost și 
decanul de vârstă, Gheorghe Jicărean care, la cei 90 de ani ai săi, a recitat poezii 
creație proprie care au ridicat sala în picioare.

“e ziua bucuriei, ziua veseliei, ziua frumosului! apreciez că ați venit în 
ii și în costume, unele vechi de 100 de ani, la această sărbătoare a româniei, 
la Timișoara! am 25 de costume vechi, acasă, din respect pentru țara mea! Vă 
spun un mic secret: încercați să îmbrăcați o ie, atunci când sunteți supărați sau 
triști…este energia de care am nevoie, atunci când nu mai am energie! Port, 
frecvent, ii, în Parlamentul european, iar colegii mei, europarlamentari, se uită 
cu admirație și drag! e o onoare și o mândrie să reprezint românia și tot ce are 
ea mai frumos! La mulți ani, de Ziua Iei!”, a declarant, în debutul întâlnirii de 
suflet, Maria Grapini.
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ca o surpriză pentru participanți, europarlamentarul umanist a 
organizat, pe loc, un concurs al celor mai frumoase ii și costume populare, la 
care s-au înscris zeci de candidate. Podiumul n-a mai avut nicio importanță, 
căci Maria Grapini le-a oferit tuturor concurentelor o…vizită la Parlamentul 
european! cu lacrimi în ochi, unele dintre ele au realizat târziu ce li se întâmplă.

evenimentul iei românești a continuat cu o plimbare prin centrul 
Timișoarei, destinația finală fiind Parcul rozelor, unde Maria Grapini a 
continuat șirul surprizelor. Timișorenii aflați la terase au admirat alaiul 
tradițional și l-au aplaudat. Tricolorul a fost la loc de cinste, fiind purtat de 
două tinere copile, îmbrăcate în port. Imaginea a fost una emoționantă, fiind 
remarcată de trecători.

În Parcul rozelor, pe toți îi aștepta maestrul Ștefan Popa Popa’s, spre 
bucuria imensă a celor care-i cunosc valoarea și îi apreciază geniul! S-a stat 
la coadă pentru portrete-caricaturi cu cea mai mare răbdare posibilă: opera 
maestrului merită!

a fost presă, au fost televiziuni și radiouri, a fost un bun și fericit prilej de 
socializare, în zi de sărbătoare.

“Mă bucur că am putut oferi o asemenea zi timișorenilor și nu numai, le 
mulțumesc din suflet celor care au venit, azi, în număr așa de mare, colegelor 
din aFar, doamnelor și domnilor din asociația Seniorilor, umaniștilor de peste 
tot! Mulțumirea lor e fericirea mea!”, a conchis Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/06/24/ie-ie-romanie-maria-grapini-a-
imbracat-timisoara-in-tricolor/

Ziua Iei – un festival al frumuseții oferit timișorenilor de către femeile de 
afaceri, în frunte cu Maria Grapini

Publicat de Ziua de Vest
La data de 26.06.2017
Modele tradiționale de ii, unele vechi de 100 de ani, din toate zonele 

româniei – ardeal, Banat, Moldova și Oltenia - au fost prezentate, sâmbătă 24 
iunie, la o mare paradă ce a început la ora 15.00, la Hotelul Timișoara, cu o 
conferință la care au participat specialiști în tradiții populare, istorici, scriitori, 
profesori și oameni simpli care iubesc folclorul românesc. 

evenimentul a trezit un interes foarte mare, fiindcă au fost prezenți 
atât copii, cât și persoane în vârstă de 91 de ani. Parada Iei a fost organizată 
de europarlamentarul umanist Maria Grapini, preşedinte fondator al asociației 
Femeilor de afaceri din românia (aFar) şi al asociaţiei Seniorilor. O implicare 
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deosebită în acţiune au avut-o prof. dr. angela Podariu, președintele executiv 
aFar  şi umaniştii din PPu-sl Timiş.

După conferinţă dedicată acestui simbol tradiţional al româniei, a urmat 
Promenada IeI, care a pornit de la Hotelul Timișoara, a traversat Piața Victoriei, 
a trecut prin fața Primăriei Timișoara, apoi alaiul s-a oprit în Parcul rozelor. 
aici, aștepta caricaturistul de geniu Ștefan Popa Popa S, care rând pe rând le-a 
făcut portretul tuturor celor prezenți.

Maria Grapini, șefa PPusl, a explicat de ce poartă ea Ia. „eu am 25 de 
costume și încerc să mai achiziționez altele. acum caut din zona Mehedinți. 
Vreau să vă spun că, atunci când sunteți supărați, când vi se pare că nu mai e 
nicio salvare, că totul pare negru în fața ochilor, că nimic nu merge, încercați să 
îmbrăcați o ie. Pentru mine ia este energia de care am nevoie, atunci când nu mai 
am energie. La Parlamentul european, i-am învățat pe mulți despre sărbătorilor 
românești. acolo, eu mă îmbrac frecvent în ie. Totdeauna la o sărbătoare 
românească eu iau ia pe mine. Ziua Iei din 24 iunie noi am sărbătorit-o în avans 
la Parlamentul european. a fost splendid să vedeți sala Pe, care de obicei are o 
atmosferă rigidă, însuflețită de culorile vii și luminoase ale iei. au venit români 
din mai multe țări, din Italia, Spania, Franța și Germania, îmbrăcați în costume 
populare, din zona de unde au plecat din românia. eu i-am invitat să vină și a 
fost o atmosferă extraordinară”, a povestit Maria Grapini.

Ia româneasă, denumită de prof. univ. dr. Viorica Bălteanu, cel mai 
elegant obiect de vestimentație din lume, a avut un imens succes. Sala Viena a 
Hotelului Timișoara a fost copleșită de cei prezenți. Ziua Iei a fost un regal, un 
festival al frumuseții, oferit de femeile de afaceri, în frunte cu Maria Grapini, 
timișorenilor. De ce ia este așa frumoasă și inedită? “Marii cărturari au decis 
că tradițiile noastre multimilenare să își aibă locul și pe costumele românești. 
astfel, unele motive, cum e ceramica de cucuteni și altele, să se găsească pe ia 
românească”, a explicat prof. Bălteanu. 

Gh. MIrOn

http://www.ziuadevest.ro/cultura/70545-ziua-iei-un-festival-al-
frumusetii-oferit-timisorenilor-de-catre-femeile-de-afaceri-in-frunte-cu-
maria-grapini
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MarIa GraPInI: rOMÂnIa ȘI BuLGarIa-DrePTurI SIMILare cu 
ceLeLaLTe STaTe DIn SPaȚIuL ScHenGen!

Publicat de cronica romana
La data de 27.06.2017

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, continuă să aibă o implicare 
activă în cadrul dezbaterilor din cadrul Parlamentului european. Grapini a 
reiterat, în comisia LIBe a Parlamentului european, subiectul apartenenței 
româniei la Spațiul Schengen. Susținând vehement cauza țării noastre, 
Grapini a pledat, încă o dată ca românia și Bulgaria să aibă aceleași drepturi 
ca și celelalte state membre, având în vedere că acestor state li se aplică, din 
momentul aderării la ue, codul Frontierelor Schengen.

De menționat faptul că europarlamentarul Grapini a luat cuvântul în 
grupul de lucru al comisiei LIBe pentru a susține poziția româniei legată 
de viitorul Sistem pentru înregistrarea datelor referitoare la intrarea și 
ieșirea resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor 
membre ale uniunii europene. Spre cinstea sa, Maria Grapini a fost singurul 
europarlamentar roman prezent la dezbateri, deși în comisia LIBe mai activează 
și alți europarlamentari români din alte grupuri politice.

Pe marginea acestui dosar important se poartă negocieri acum în cadrul 
dialogului interinstituțional dintre Parlamentul european, comisia europeană 
și consiliul european.

“aplicarea unui mod de calcul unic pentru perioada autorizată de ședere 
de până la 90 de zile în oricare 180 de zile de ședere a terților pe întreg teritoriul 
ue (inclusiv pentru românia și Bulgaria), în loc de unul separat, este în beneficiul 
tuturor statelor membre deoarece va contribui la întărirea securității. un mod 
de calcul diferit i-ar genera româniei costuri suplimentare, deoarece va trebui 
să investească resurse naționale -umane, financiare, tehnice etc-  pentru un 
sistem care nu i-ar oferi beneficiile așteptate ale sistemului, beneficii de care se 
bucură statele membre care aplică integral acquis-ul Schengen”, a atras atenția 
europarlamentarul Maria Grapini.

De menționat faptul că în acest moment există o diferență între poziția 
comisiei și cea a consiliului, și în context reprezentații româniei din consiliu 
negociază intens pentru a obține un rezultat cât mai bun pentru românia.

nu în ultimul rând, este cu atât mai importantă prezența în cadrul 
comisiei LIBe a tuturor europarlamentarilor români, care indiferent de grupul 
politic din care fac parte, trebuie să se implice activ și să dea dovadă de unitate 
și puncte de vedere convergente cât timp, vorbim, de interesele româniei.
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https://cronicaromana.net/2017/06/27/maria-grapini-romania-si-
bulgaria-drepturi-similare-cu-celelalte-state-din-spatiul-schengen/

anaLIZă: MarIa GraPInI, ceL MaI acTIV ȘI IMPLIcaT 
eurOParLaMenTar rOMÂn! (I)

Publicat de cronica romana
La data de 27.06.2017
actuala clasă politică continuă să se decredibilizeze accentuat. Prea multe 

interese personale , de partid și de grup, prea multe orgolii, prea multe iluzii 
vândute românilor. Puțini, mult prea puțini, politicieni români se mai gândesc 
la românia, la interesul național, la ceea ce doresc cu adevărat milioanele de 
cetățeni. Scandalurile politice se țin lanț, iar consecințele sunt din ce în ce mai 
alarmante.

Din fericire, pentru românia acestor vremuri tot mai tulburi există și 
voci, din păcate tot mai puține și izolate, ale unor români care continuă să 
creadă în românia, în viitorul unei țări strivite între lupte politice fără de sfârșit 
și dușmani hulpavi care așteaptă, de la granițe, un semn de vulnerabilitate.

românia a trimis, în 2014, în Parlamentul european 32 de eurodeputați. 
Înscriși și votați pe liste de partid. La trei ani de la alegerile europarlamentare 
nu putem să nu tragem o concluzie tristă: nu există o unitate în rândul 
europarlamentarilor români! Deși aceștia ar trebui să aibă un singur stăpân și 
anume poporul roman și, în consecință, ar trebui să lucreze unit pentru țara 
noastră, situația nu stă nici pe departe în acest mod.

este esențial, însă, ca indiferent de opțiunea politică, de grupul din 
care face parte un europarlamentar sau altul, atunci când vine o propunere de 
reglementare din partea comisiei europene, indiferent de temă, acesta/aceștia 
trebuie să susțină, la unison românia, interesul național.

europarlamentarul Maria Grapini este unul dintre cei, tot mai puțini, 
care se luptă pentru românia. nu o spun eu, ci colegii dânsei, lucru întărit de 
activitatea sa din Parlamentul european și nu numai.

cotidianul online “cronica română” a realizat un bilanț al activității 
europarlamentarului Maria Grapini în ultimele 30 de zile. Și ne referim aici 
la perioada 25 mai-25 iunie. Bilanțul realizat în două părți este, din punctul 
nostru de vedere, edificator. Vor urma, de altfel, analize similare și în privința 
activității celorlalți  europarlamentari.

că este mult sau puțin rămâne la latitudinea fiecăruia dintre dvs. eu, 
unul, consider că a venit vremea să separăm grâul de neghină și să știm cine 
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merită și cine nu votul nostru. Pentru că eu m-am săturat să fiu sfidat, mințit, 
înșelat de actori politici care nu pot vedea mai departe de propriul interes.

 Titlurile sunt preluate din mass-media centrală și locală. De asemenea, 
am preluat părți din textele aferente.

1. Ie, ie, românia! Maria Grapini a îmbrăcat Timișoara în tricolor!

De ziua iei românești, Sala Viena a Hotelului Timișoara a fost umplută 
până la refuz de femei și bărbați, maturi și copii, sosiți din toată zona, de istorici, 
profesori și iubitori de tradiții, de artiști și scriitori, dornici să participe la regalul 
românesc de la Timișoara, după cum a fost caracterizat de către unul dintre 
oaspeți. S-au spus cuvinte extraordinare, s-a prezentat o istorie amănunțită a 
iei, s-a recitat și cântat, s-a rezonat românește! evenimentul a fost organizat la 
inițiativa europarlamentarului Maria Grapini!

2. Maria Grapini cere europei măsuri pentru copii expuși riscului 
sărăciei sau excluderii sociale

europarlamentarul PPu-sl Maria Grapini a adresat, recent, o întrebare 
comisiei europene, pe o temă neplăcută, dar actuală în statele est-europene, 
și-anume situația copiilor expuși riscului sărăciei sau excluderii sociale.

În motivarea solicitării, Grapini aduce în prim-plan studiul eurostat, 
conform căruia copiii din statele membre sunt expuși unui risc mai mare al 
sărăciei sau al excluderii sociale decât persoanele adulte sau vârstnice. Indicele 
arOPe, care se referă la copiii ce locuiesc în gospodării expuse riscului sărăciei 
sau al excluderii sociale, atinge cote minime în Suedia și, din nefericire, maxime 
în românia, unde este aproape dublu față de media europeană.

Întrebarea Mariei Grapini: “ce măsuri ar putea lua comisia pentru 
diminuarea numărului de copii expuși riscului sărăciei sau al excluderii sociale, 
în special în statele din estul europei, având în vedere că se înregistrează ușoare 
progrese ce trebuie încurajate și susținute mai intens?”.

3. Maria Grapini se luptă pentru îmbunătățirea condițiilor din 
penitenciare

una dintre cele mai importante comisii ale Pe, comisia LIBe, a livrat, 
miercuri, 21 iunie, un raport important pentru europa, vizând sistemele 
penitenciare și condițiile din închisori. În acest context larg, comisia avusese 
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programată  și o vizită la București, însă, din cauza crizei politice majore, și-a 
amânat venirea.

raportul votat miercuri cuprinde, spre mândria româniei, și 
amendamentele europarlamentarului PPu-sl Maria Grapini, amendamente în 
ton cu politica europeană de asigurare a condițiilor decente, dar și de reintegrare 
a deținuților, după ispășirea pedepselor.

Maria Grapini a vizitat recent penitenciarele din Timișoara și 
Targsor, iar concluziile au fost trimise Ministerului Justiției respectiv anP. 
europarlamentarul umanist Maria Grapini și-a adus o contribuție importantă 
la forma finală, prin 11 amendamente individuale si 44 amendamente comune 
cu alți colegi, toate votate în comisia de specialitate.

4. Lupta Mariei Grapini pro-Schengen continuă
chinuitorul subiect pentru românia, al apartenenţei la spaţiul 

Schengen, a fost reluat, miercuri, 20 iunie, în Parlamentul european, graţie 
intervenţiei europarlamentarului PPu-sl Maria Grapini. Grapini este neobosită 
în exploatarea ocaziilor oficiale, pentru a pleda realist cauza noastră, în 
condiţiile în care această barieră birocratică şi nu numai este evident injustă şi 
discriminatorie.

5. Grapini cere stoparea standardelor duble în domeniul produselor 
alimentare

umanista Maria Grapini nu este la prima acțiune incisivă, pe tema dublei 
măsuri aplicate țărilor din europa de est, în privința comercializării produselor 
alimentare, luările sale de poziție din Parlamentul european fiind numeroase 
și pertinente. Problema diferențelor vizibile între aceeași marfă, spre exemplu 
din Germania și românia, a fost sesizată demult de consumatori și amendată 
public de către Grapini.

un nou demers în acest sens a fost făcut recent, când europarlamentarul 
PPu-sl i-a adresat o întrebare comisarului pentru Justiție, Vera Jourova, 
semnalând practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața 
internă față de consumatori. În preambul, Maria Grapini invocă numeroase 
studii efectuate în europa, care indică o calitate inferioară a ingredientelor 
utilizate în produsele ambalate de mărci globale și vândute în țările din 
europa de est.
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6. asociația Surzilor din romania a ajuns în Irlanda datorită 
europarlamentarului Maria Grapini

În aceste zile, Dublinul este punctul de întâlnire al persoanelor cu 
deficiențe de auz, pentru că în capitala Irlandei are loc adunarea Generală 
euDY, ce se organizează anual, în diverse orașe europene.

asociația Surzilor din românia nu ar fi putut participa, prin reprezentanți, 
la o asemenea deplasare costisitoare, fără sprijinul europarlamentarului PPu-sl 
Maria Grapini. De altfel, Grapini a fost cea care i-a invitat, recent, și la Bruxelles, 
pentru o vizită la Parlamentul european, demers care i-a încântat foarte mult 
pe oamenii speciali, de-acum prieteni ai europarlamentarului.

7. Grapini, mesaj unificator în Pe
europarlamentarul PPu-sl Maria Grapini a vorbit, joi, 15 iunie, într-una 

din dezbaterile desfășurate în Pe, despre rolul și importanța familiei în viața 
fiecăruia dintre noi. Lumea se schimbă rapid, abrupt câteodată, valorile se pierd 
sau dispar cu totul, modelele devin îndoielnice, rezultatele pe măsură. Grapini 
a invocat, din nou, cazul româncei camelia Smicală, exprimându-și, public, 
rezerva în ceea ce privește instituționalizarea forțată, atunci când nimeni și 
nimic n-o impun.

8. Maria Grapini susține Festivalul Transfrontalier de Poezie “Mihai 
eminescu”

episcopia Severinului şi Strehaiei, Prefectura Judeţului Mehedinţi, 
consiliul Judeţean Mehedinţi, centrul cultural ,,nichita Stănescu”, Biblioteca 
Judeţeană ,,I.G.Bibicescu”, Primăria Drobeta Turnu Severin, Direcţia Judeţeană 
pentru Tineret şi Sport, Fundaţia culturală Lumina, Societatea Scriitorilor 
Danubieni, Palatul culturii ,,Teodor costescu” organizează, vineri, 16 iunie, 
ora 14, Festivalul Transfrontalier de Poezie  ,,Mihai eminescu”.  evenimentul, 
care se va desfăşura la Palatul culturii ,,Teodor costescu” din Drobeta Turnu 
Severin, va fi girat de către europarlamentarul PPu-sl Maria Grapini, susţinător 
financiar al festivalului.

9. Maria Grapini: “animalele sălbatice stau în natură, nu în lanțuri!”
De marți, 13 iunie, românia intră în normalitate, în ceea ce privește 

protecția animalelor sălbatice! Legea care interzice folosirea lor în circuri a fost 
votată. Țara noastră devine a 25-a țară din europa care face dreptate tigrilor, 
leilor, urșilor sau elefanților și care decide să spună Stop chinurilor la care 
acestea au fost supuse.
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aflată în Parlamentul european, umanista Maria Grapini a salutat votarea 
legii. europarlamentarul PPu-sl a semnat, anul trecut, un acord cu o asociație 
de protecție a animalelor din București și a susținut programe educaționale și 
civice, peste tot în țară.

10. umaniștii lui eminescu cinstesc la Timișoara memoria lui eminescu
Mâine, la ora 10, la Timișoara, umaniștii Mariei Grapini, împreună cu 

membri ai asociației Seniorilor, vor fi prezenți la bustul lui eminescu, situat 
lângă catedrala Mitropolitană, pentru un moment special. Vor depune o jerbă, 
vor recita și cânta din opera poetului nepereche.

europarlamentarul PPu-sl Maria Grapini este unul dintre puținii oameni 
politici care promovează românia și românismul, aici sau în lume, cu ocazii 
speciale sau nu, de zile importante sau oricând, pentru că, așa cum a declarat 
de multe ori, „e o datorie de onoare să-mi cinstesc țara și să-i mulțumesc pentru 
tot ceea ce mi-a oferit!”.

11. Maria Grapini: Suntem în fața riscului de a pierde 100% din fondurile 
europene și încrederea în românia!

europarlamentarul PPu-sl Maria Grapini a atras atenţia, în toată această 
perioadă de criză majoră românească, asupra situaţiei incredibile în care ne 
aflăm, din perspectiva pericolelor majore pentru economia noastră, pentru noi, 
ca popor!

“ca europarlamentar și umanist consider că există o criză politică ce 
poate afecta pe termen lung românia cel puțin din două perspective: riscul de a 
pierde 100% fondurile europene din exercitiul 2014-2020 și scăderea încrederii în 
românia, cu efect direct asupra mediului economic. De aici, pot veni alte efecte 
imediate: impactul pe curs, neîncrederea cetăţenilor în instituţiile statului, 
blocarea unor proiecte investiţionale în economie şi în domeniul social.

ca umanist, nu fac politică de stânga sau de dreapta, fac politică pentru 
oameni! De aceea, în aceste momente de tensiune fără precedent în coaliţia 
majoritară, cer celor implicaţi raţiune şi soluţii pentru românia şi români, nu 
pentru un grup sau altul!”, a declarat Maria Grapini.

Dincolo de vorbe, promisiuni și demagogie rămân faptele. Pentru că până 
la urmă doar faptele conteză în activitatea unui om. Fie el consilier, primar, 
parlamentar, europarlamentar sau simplu salariat în sectorul de stat sau privat.

Maria Grapini crede în românia, în oamenii săi, în viitorul acestei țări. 
este păcat că mulți dintre jurnaliști preferă, din rațiunile cunoscute, să nu 
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privească cu obiectivitate, decență și respect față de cei care îi citesc, activitatea/
prestația/implicarea unui om politic sau al altuia.

Pentru o comparație aferentă vom prezenta în perioada următoare 
informații despre activitatea și a altor europarlamentari. Veți vedea șocați cum 
unii, nu puțini, fac jocuri străine interesului național. Dacă măcar o parte dintre 
europarlamentarii români ar pune mai presus de orice românia, românia ar fi 
o forță de temut în europa și lume.

Din păcate, privind la cazul Maria Grapini, nu putem să nu tragem o 
concluzie tristă: cu o floare nu se poate face, în niciun caz, primăvară.

Partea a doua a articolului va fi publicată miercuri, 28 iunie.

Iulian Badea

https://cronicaromana.net/2017/06/27/analiza-maria-grapini-cel-mai-
activ-si-implicat-europarlamentar-roman-i/

FreDerIca MOGHerInI răSPunDe ÎnTreBărII 
EUrOparLaMEnTarULUi Maria Grapini

Publicat de cronica romana
La data de 28.06.2017

„europarlamentarii noștri trebuie să apere interesele româniei și ale 
românilor în ue”, a precizat europarlamentarul Maria Grapini.

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, continuă să apere interesele 
româniei și ale românilor în Parlamentul european. astfel, întrebarea 
europarlamentarului Maria Grapini, adresată comisiei europene, privind 
decizia elveției de a limita accesul persoanelor din românia și Bulgaria pentru 
următoarele 12 luni, a avut efectul scontat, și arată foarte clar că atunci când 
există implicare rezultatele nu întârzie să apară.

În fața insistențelor Mariei Grapini, un susținător activ al cauzei 
româniei, Înaltul reprezentant al uniunii pentru afaceri externe și Politică de 
Securitate, Federica Mogherini, a transmis următorul răspuns:

”elveția a activat o clauză de salvgardare prin care să limiteze numărul de 
noi permise de ședere pe termen lung pentru cetățenii din Bulgaria și românia 
pentru următoarele 12 luni pe baza articolului 10 alineatul (4) din acordul privind 
libera circulație a persoanelor dintre ue și elveția, așa cum a fost modificat prin 
protocolul la acordul privind participarea Bulgariei și a româniei.
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această decizie s-a bazat pe un raport privind numărul crescut de permise 
de ședere pe termen lung eliberate de elveția pentru cetățenii din Bulgaria 
și românia în perioada iunie 2016 -martie 2017. raportul a fost prezentat în 
prealabil comisiei astfel încât aceasta să poată verifica dacă pragul fixat în 
conformitate cu mecanismul stabilit la articolul 10 alineatul (4) a fost într-
adevăr depășit și, prin urmare, dacă au fost îndeplinite condițiile de activare a 
clauzei de salvgardare.

comisia va continua să monitorizeze situația în ceea ce privește evoluția 
numărului de permise de ședere eliberate de elveția cetățenilor din românia 
și Bulgaria, pe baza statisticilor și a informațiilor furnizate de elveția. 
comisia va propune, de asemenea, includerea acestei chestiuni pe ordinea 
de zi a următoarei reuniuni a comitetului mixt care răspunde de gestionarea 
și aplicarea corespunzătoare a acordului, în vederea unei reexaminări a 
tendințelor globale privind circulația persoanelor între ue și elveția.”

 ”cred că rolul nostru de europarlamentari este și de a apăra interesele 
româniei și ale românilor, și de a reglementa pentru uniunea europeană, fără 
a discrimina vreun stat. cetățenii europeni trebuie să aibă aceleași drepturi și 
obligații, indiferent în ce stat membru locuiesc”, a precizat Maria Grapini.

remintim că Guvernul din Ţara cantoanelor a decis, 10 mai, activarea unei 
clauze prevăzute în acordul cu uniunea europeană care prevede introducerea 
în mod temporar a unor restricţii pe piaţa muncii elveţiană pentru cetăţenii 
români şi bulgari. ca efect imediat, în următoarele 12 luni, cetăţenii bulgari şi 
români care intenţionează să efectueze activităţi de lucru vor avea doar acces 
limitat pe piaţa muncii din elveţia, se preciza într-un comunicat al executivului 
federal de la Berna.

europarlamentarul Maria Grapini, aflat și atunci în plină sesiune la Pe, a 
criticat dur atât “decizia jignitoare” a Guvernului elvețian, dar și “reacția firavă” 
a româniei.

https://cronicaromana.net/2017/06/28/frederica-mogherini-raspunde-
intrebarii-europarlamentarului-maria-grapini/

anaLIZă: MarIa GraPInI, ceL MaI acTIV ȘI IMPLIcaT 
eurOParLaMenTar rOMÂn! (II)

Publicat de cronica romana
La data de 28.06.2017

cotidianul online “cronica română” publică, astăzi, partea a doua a 
bilanțului activității europarlamentarului Mariei Grapini în ultimele 30 de 
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zile. Și ne referim aici la perioada 25 mai-25 iunie. Bilanțul este, din punctul 
nostru de vedere, edificator. Vor urma, de altfel, analize similare și în privința 
activității celorlalți europarlamentari.

că este mult sau puțin rămâne la latitudinea fiecăruia dintre dvs. eu, 
unul, consider că a venit vremea să separăm grâul de neghină și să știm cine 
merită și cine nu votul nostru. Pentru că eu m-am săturat să fiu sfidat, mințit, 
înșelat de actori politici care nu pot vedea mai departe de propriul interes.

Din păcate, actuala clasă politică continuă să se decredibilizeze accentuat. 
Prea multe interese personale, de partid și de grup, prea multe orgolii, prea 
multe iluzii vândute românilor. Puțini, mult prea puțini, politicieni români se 
mai gândesc la românia, la interesul național, la ceea ce doresc cu adevărat 
milioanele de cetățeni. Scandalurile politice se țin lanț, iar consecințele sunt 
din ce în ce mai alarmante.

Din fericire, pentru românia acestor vremuri tot mai tulburi există și 
voci, din păcate tot mai puține și izolate, ale unor români care continuă să 
creadă în românia, în viitorul unei țări strivite între lupte politice fără de sfârșit 
și dușmani hulpavi care așteaptă, de la granițe, un semn de vulnerabilitate.

românia a trimis, în 2014, în Parlamentul european 32 de eurodeputați. 
Înscriși și votați pe liste de partid. La trei ani de la alegerile europarlamentare 
nu putem să nu tragem o concluzie tristă: nu există o unitate în rândul 
europarlamentarilor români! Deși aceștia ar trebui să aibă un singur stăpân și 
anume poporul roman și, în consecință, ar trebui să lucreze unit pentru țara 
noastră, situația nu stă nici pe departe în acest mod.

este esențial, însă, ca indiferent de opțiunea politică, de grupul din 
care face parte un europarlamentar sau altul, atunci când vine o propunere de 
reglementare din partea comisiei europene, indiferent de temă, acesta/aceștia 
trebuie să susțină, la unison românia, interesul național.

europarlamentarul Maria Grapini este unul dintre cei, tot mai puțini, 
care se luptă pentru românia. nu o spun eu, ci colegii dânsei, lucru întărit de 
activitatea sa din Parlamentul european și nu numai.

Titlurile sunt preluate din mass-media centrală și locală. De asemenea, 
am preluat părți din articolele aferente. În cea de-a doua parte a acestei analize 
continuăm cu elemente definitorii ale activității/implicării în Pe dar și în 
românia a europarlamentarului Maria Grapini.

12. Maria Grapini a cerut, în plenul Pe, măsuri juste pentru românia
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Marți, 13 iunie, eurodeputații din Pe au dezbătut un raport, sensibil 
pentru țările cu capacitate investițională redusă și cu PIB-ul pe cap de locuitor 
sub media ue – deci și pentru românia – referitor la propunerea de regulament 
al Parlamentului european și al consiliului privind reducerea anuală obligatorie 
a emisiilor de gaze cu efect de seră, în perioada 2021-2030.

umanista Maria Grapini a vorbit, marți, în plenul Pe, din nou în favoarea 
româniei. amendamentul europarlamentarului PPu-sl a fost semnat de 75 de 
colegi și susține, în principal, ca viitorul calcul al traiectoriei să inceapă din anul 
2020, asa cum a solicitat comisia, si nu din 2018 cum este in textul raportului.

13. Grapini avertizează: Instabilitatea politică nu a adus niciodată nimic 
bun!

cel mai activ și implicat europarlamentar român, Maria Grapini, a tras 
un serios semnal de alarmă în privința tensiunilor de pe scena politică. Într-un 
comunicat de presă, incisiv și pliat pe realitatea politică îngrijorătoare a acestor 
zile, Grapini avertizează că „instabilitatea politică n-a adus şi nici n-o să aducă 
vreodată ceva bun”.

14. Maria Grapini, o nouă victorie în Parlamentul european
Joi, 8 iunie, în comisia IMcO (comisia pentru piață internă și protecția 

consumatorilor) a Parlamentului european, s-a votat, cu largă majoritate, un 
raport complex, de încurajare legislativă și financiară a IMM-urilor, la nivel 
european.

raportor din partea Grupului S&D din Parlamentul european a fost 
europarlamentarul PPu-sl Maria Grapini.

La propunerea acesteia, raportul final cuprinde idei importante de 
transformare a IMM-urilor în priorități europene, cu suport real și consistent. 
Spre exemplu, Maria Grapini consideră că alocarea unui buget adecvat pentru 
sprijinirea tranzitiei către era digital, pentru procesele de internaționalizare și 
reindustrializare a IMM-urilor europene respectiv a industriei ue sunt cerințe 
imediate și sustenabile

15. eveniment european la Timișoara. Maria Grapini continuă lupta 
pentru drepturile românilor!

Biroul de Informare al Parlamentului european a organizat, vineri, 9 
iunie, la Timișoara, un maraton de evenimente referitoare, pe de o parte, la 
drumul uniunii europene post Brexit, respectiv la oportunitățile Timișoarei 
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ca viitoare capitală culturală europeană . Ziua a fost împărțită în două, prima 
parte desfășurându-se la universitatea de Vest, iar a doua, într-un spațiu 
neconvențional și-anume Sala 2 a Teatrului național Timișoara.

Participarea a fost una de excepție și a fost dată nu doar de pozițiile 
profesionale ale invitaților, cât prin prestația de înaltă clasă. europarlamentarii 
Maria Grapini, Victor negrescu și Iuliu Winkler i-au captat, categoric, pe invitații 
primei părți a evenimentului, când, de dimineață, într-un amfiteatru plin, au 
purtat ore de discuții, au răspuns la întrebări și au comentat ultimele știri sosite 
din Marea Britanie. De altfel, tema propusă a fost: “uniunea europeană, de 
la 28 la 27 de state membre. Provocări și oportunități” și s-a potrivit perfect 
scrutinului tocmai încheiat în albion.

europarlamentarul PPu-sl Maria Grapini s-a declarat, din start, 
proeuropean, cu agendă clară pro-românia!

16. Maria Grapini duce românii la Pe pentru sărbătoarea iei
europarlamentarul umanist Maria Grapini s-a alăturat evenimentului 

desfășurat în organizarea colegei sale din românia, Viorica Dăncilă. Prezența 
Mariei Grapini în acțiuni de promovare a românismului este binecunoscută, 
fie că inițiativele se materializează în românia sau la Bruxelles. De doi ani, 
graţie implicării sale în promovarea a tot ceea ce este românesc şi merită arătat 
lumii, avem o lege privind instituirea Zilei naţionale a costumului Tradiţional 
din românia. În 2013, ca deputat, Grapini a propus şi insistat ca Parlamentul 
să confere costumului tradiţional meritul cuvenit, iar în 2015 acest lucru s-a 
concretizat, prin apariţia legii nr. 102. De atunci, a doua duminică din luna mai 
este, spre bucuria păstrătorilor celei mai de preţ moşteniri, Ziua naţională a 
costumului Tradiţional din românia!

La acțiunea din 7 iunie, Maria Grapini duce 30 de români în Parlamentul 
european, pentru a fi parte la dezbaterile și expoziția inedită organizate.

17. Maria Grapini, invitată în Franța la comemorarea eroilor români.
În 3 iunie, la Soultzmatt, va avea loc ceremonia oficială de comemorare 

a eroilor români înmormântaţi în Franţa, morţi în lagărele germane construite 
acolo. La invitaţia primarului localităţii franceze, europarlamentarul PPu-sl 
Maria Grapini va fi oaspete de onoare al acestui moment emoţionant. Maria 
Grapini a făcut demersuri concrete la Ministerul apărării naţionale, pentru 
omagierea eroilor români şi pentru redarea importanţei unei memorii colective 
triste dar însemnate.
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18. Maria Grapini, în Pe: avem nevoie de o propunere unitară pe 
transport

Plenul Parlamentului european a luat în discuție, miercuri, 31 mai, 
pachetul referitor la mobilitate, concret problematica pieței comune a 
transporturilor. realitatea nu e deloc una plăcută pentru țările est-europene, 
pentru că transportatorii vest-europeni nu joacă întotdeauna cinstit.

umanista Maria Grapini a avut o intervenție pertinentă în plen, cu accent 
pe nevoia unei politici unitare de reglementare. europarlamentarul PPu-sl a 
venit și cu o propunere în fața colegilor și a comisarilor și-anume condiționarea 
strictă de acordare a autorizației de transport: „eu n-aș da autorizație firmelor 
care n-au parc de mașini și nu fac curse în acea țară. e principala problemă, 
după care se rezolvă tot!”, a conchis Grapini.

19. Maria Grapini, europarlamentarul care se luptă pentru industria 
românească

„Industria românească versus industria europeană”. O conferință 
internațională organizată și moderată, marți, în capitală, de europarlamentarul 
Maria Grapini. O conferință cu invitați importanți printre care îi amintim pe 
Ministrul pentru Mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, alexandru 
Petrescu, directorul general din Ministerul Fondurilor europene, Mihaela 
Toader, economistul șef al Bnr , Valentin Lazea, consilierul politic din partea 
comisiei europene, Marco Manfroni, Direcţia pentru Piaţa Internă, Industrie, 
antreprenoriat şi IMM-uri, directorul pentru politica întreprinderilor şi 
relaţiile externe ueaPMe al ue, Luc Hendricks, directorul general euraTeX, 
Francesco Marchi, preşedintele FePaIuS, Mihai Păsculescu.

conferinţa internaţională, organizată de către umanista Maria Grapini, 
s-a concentrat pe necesitatea definirii politicii industriale drept obiectiv 
strategic cheie în domeniul politicilor economice. În prim-plan, a fost 
industria românească textilă versus industria europeană textilă, în cadrul 
conferinţei, marcându-se și cei 25 de ani de existență a patronatului românesc 
din domeniul textilelor.

20. cercetarea medicală timișoreană, în fruntea listei de priorități a 
europarlamentarului Maria Grapini

europarlamentarul PPu-sl Maria Grapini a participat, joi, 25 mai, 
la Timișoara, la una dintre cele mai directe și abrupte dezbateri despre 
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perspectivele cercetării medicale, în ecuație europeană, din prisma proiectelor 
depuse pentru finanțare ue.

21. Grapini le va vorbi producătorilor români despre calitate și 
sustenabilitate

agenția infoGrOuP organizează, în 25 și 26 mai, la Brașov, 
cea de-a VI-a ediție a expo – conferinței Internaționale Meat & Milk.

europarlamentarul PPu-sl Maria Grapini participă pentru a treia oară ca 
invitat special al Meat & Milk, având în vedere experiența și mapa profesională 
proprie. Membru al comisiei pentru Piață Internă și Protecția consumatorului 
din Parlamentul european, Maria Grapini va fi, vineri, 26 mai, speaker la Brașov, 
pe tema “consumatorul european este interesat de calitate și sustenabilitate. 
cum răspund românii acestei cerinte?”, dar va oferi date actuale şi despre 
dezbaterea de pe agenda Pe privitoare la dublul standard al calităţii produselor.

nici în ultimele 48 de ore, Maria Grapini  nu a încetat să facă ceea ce știe 
cel mai bine și anume să apere interesle româniei și pe ale românilor.

chiar în această săptămână, Grapini a reiterat, în comisia LIBe 
a Parlamentului european, subiectul apartenenței româniei la Spațiul 
Schengen. Susținând vehement cauza țării noastre, Grapini a pledat, încă 
o dată ca românia și Bulgaria să aibă aceleași drepturi ca și celelalte state 
membre, având în vedere că acestor state li se aplică, din momentul aderării 
la ue, codul Frontierelor Schengen.

“aplicarea unui mod de calcul unic pentru perioada autorizată de ședere 
de până la 90 de zile în oricare 180 de zile de ședere a terților pe întreg teritoriul 
ue (inclusiv pentru românia și Bulgaria), în loc de unul separat, este în beneficiul 
tuturor statelor membre deoarece va contribui la întărirea securității. un mod 
de calcul diferit i-ar genera româniei costuri suplimentare, deoarece va trebui 
să investească resurse naționale -umane, financiare, tehnice etc-  pentru un 
sistem care nu i-ar oferi beneficiile așteptate ale sistemului, beneficii de care se 
bucură statele membre care aplică integral acquis-ul Schengen”, a atras atenția 
europarlamentarul Maria Grapini.

Mai mult, întrebarea europarlamentarului Maria Grapini, adresată 
comisiei europene, privind decizia elveției de a limita accesul persoanelor din 
românia și Bulgaria pentru următoarele 12 luni, a avut efectul scontat, și arată 
foarte clar că atunci când există implicare rezultatele nu întârzie să apară.

În fața insistențelor Mariei Grapini, un susținător activ al cauzei 
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româniei, Înaltul reprezentant al uniunii pentru afaceri externe și Politică de 
Securitate, Federica Mogherini, a promis că va monitoriza cu atenție situația.

Dincolo de vorbe, promisiuni și demagogie rămân faptele. Pentru că până 
la urmă doar faptele conteză în activitatea unui om. Fie el consilier, primar, 
parlamentar, europarlamentar sau simplu salariat în sectorul de stat sau privat.

Maria Grapini crede în românia, în oamenii săi, în viitorul acestei țări. 
este păcat că mulți dintre jurnaliști preferă, din rațiunile cunoscute, să nu 
privească cu obiectivitate, decență și respect față de cei care îi citesc, activitatea/
prestația/implicarea unui om politic sau al altuia.

Pentru o comparație aferentă vom prezenta în perioada următoare 
informații despre activitatea și a altor europarlamentari. Veți vedea șocați cum 
unii, nu puțini, fac jocuri străine interesului național. Dacă măcar o parte dintre 
europarlamentarii români ar pune mai presus de orice românia, românia ar fi 
o forță de temut în europa și lume.

Din păcate, privind la cazul Maria Grapini, nu putem să nu tragem o 
concluzie tristă: cu o floare nu se poate face, în niciun caz, primăvară.

Iulian Badea

https://cronicaromana.net/2017/06/28/analiza-maria-grapini-cel-mai-
activ-si-implicat-europarlamentar-roman-ii/

eurOParLaMenTaruL MarIa GraPInI: românia şi Bulgaria 
trebuie să aibă aceleaşi drepturi ca celelalte state din Spaţiul Schengen

Publicat de cristina radu pentru Bursa.ro
La data de 28.06.2017

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a reiterat, în comisia LIBe a 
Parlamentului european, subiectul apartenenţei româniei la Spaţiul Schengen. 
Susţinând cauza ţării noastre, Grapini a pledat ca românia şi Bulgaria să aibă 
aceleaşi drepturi ca celelalte state membre, având în vedere că acestora li se 
aplică codul Frontierelor Schengen, din momentul aderării la ue, potrivit unui 
comunicat trimis redacţiei. europarlamentarul a luat cuvântul în comisia LIBe 
pentru a susţine poziţia româniei legată de viitorul sistem pentru înregistrarea 
datelor referitoare la intrarea şi ieşirea resortisanţilor ţărilor terţe care trec 
frontierele externe ale statelor membre ue. 

Maria Grapini a precizat: “aplicarea unui mod de calcul unic pentru 
perioada autorizată de şedere de până la 90 de zile în oricare 180 de zile de 
şedere a terţilor pe întreg teritoriul ue (inclusiv pentru românia şi Bulgaria), 
în loc de unul separat, este în beneficiul tuturor statelor membre deoarece va 
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contribui la întărirea securităţii. un mod de calcul diferit i-ar genera româniei 
costuri suplimentare, deoarece va trebui să investească resurse naţionale: 
umane, financiare, tehnice etc. pentru un sistem care nu i-ar oferi beneficiile 
aşteptate ale sistemului, beneficii de care se bucură statele membre care aplică 
integral acquis-ul Schengen”.

În prezent, pe marginea acestui dosar se poartă negocieri în cadrul 
dialogului interinstituţional dintre Parlamentul european, comisia europeană 
şi consiliul european. Între poziţia comisiei şi cea a consiliului există o 
diferenţă, reprezentaţii româniei din consiliu negociind pentru a obţine un 
rezultat cât mai bun pentru ţară.

Maria Grapini a fost singurul europarlamentar român prezent la 
dezbateri, deşi în comisia LIBe mai activează şi alţi europarlamentari români 
din alte grupuri politice, potrivit comunicatului. europarlamentarii români din 
cadrul comisiei LIBe, indiferent de grupul politic din care fac parte, trebuie să 
se implice activ şi să dea dovadă de puncte de vedere convergente în vederea 
asigurării intereselor româniei.  

http://www.bursa.ro/europarlamentarul-maria-grapini-romania-si-
bulgaria-trebuie-sa-aiba-aceleasi-drepturi-ca-celelalte-state-din-spatiul-
schengen-325640&s=print&sr=articol&id_articol=325640.html

Iulie 2017

europarlamentarul Maria Grapini, alături de locuitorii comunei Denta
De Gh. Miron
La 03.07.2017

Maria Grapini: „Partidele nu trebuie să se întâlnească cu cetățenii numai 
când le cer votul!”. europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, s-a întâlnit, 
vineri, cu cetățenii din comuna Denta (județul Timiș), unde recent au fost 
alegeri anticipate pentru realegerea unui nou primar.

Spre deosebire de alți lideri politici din județ, extrem de gălăgioși, 
(doar) la capitolul promisiuni neonorate, în perioada campaniilor electorale, 
Maria Grapini continuă să se implice activ în viața comunităților locale din 
Timiș și nu numai încercând să af le problemele reale cu care se confruntă 
acești locuitori, dar și să identifice soluții pliate pe realitatea administrativă 
a fiecărei localități în parte.

De altfel, la Denta, Maria Grapini a reușit, într-un timp foarte scurt, 
să pună bazele unei organizații competitive, formată din oameni corecți, 
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respectați și bine pregătiți, care se pot constitui într-o alternativă reală la 
abuzurilor primarilor care conduc de prea mulți ani, în disprețul locuitorilor, 
comuna Denta.

„consider că partidele nu trebuie să se întâlnească cu cetățenii numai 
când doresc să le ceară votul. este important să ne întâlnim periodic cu cetățenii 
pentru a le afla problemele. acesta este modul de lucru al umaniștilor și sper 
ca cetățenii să vadă această diferență. La întâlnire am putut afla multe lucruri 
legate de proasta funcționare a administrației locale, atitudinea unor primari 
care conduc primăria și care încalcă legea administrației locale, neținând 
cont de hotărârile consiliului Local și de nevoile cetățenilor”, a precizat Maria 
Grapini.

“românii, în mare parte, sunt scârbiți, suprasaturați de politică și îi înțeleg, 
până la un punct. Însă munca mea, obligația mea, este să-i fac pe oameni să 
înțeleagă că, într-un sistem democratic, doar politic putem face o schimbare în 
interesul nostru, al tuturor. această lehamite, indusă chiar de cei mai incorecți 
oameni din politică, este însăși arma care-i înlătură pe oamenii care ar putea să 
corecteze calitatea liderilor politici. ca atare, voi continua această luptă pentru 
românia și români”, a mai adăugat europarlamentarul PPu-sl.

reamintim că umaniştii Mariei Grapini au făcut o figură foarte bună 
în aceste alegeri, într-un timp scurt reuşind să se mobilizeze şi să realizeze o 
campanie directă şi obiectivă. În context, candidatul PPu-sl, Jean Petricaş, a 
ocupat onorantul loc 3, în faţa altor candidaţi, susținuți de partide care se cred 
puternice.

http://www.banatulmeu.ro/europarlamentarul-maria-grapini-alaturi-
de-locuitorii-comunei-denta/

europarlamentarul Maria Grapini despre raportul privind condițiile din 
penitenciare: „câteva amendamente sunt importante și pentru românia”

Maria Grapini, europarlamentarul umanist a depus 11 amendamente 
individuale și peste 40 cu alți colegi pentru condițiile din penitenciare, toate 
au trecut și vor trece și în următorul plen al Pe. câteva dintre măsuri pot fi 
preluate și de către românia, având în vedere că penitenciarele din țară sunt 
suprapopulate.

„am depus 11 amendamente pentru raportul condițiilor din penitenciare. 
câteva amendamente sunt importante și pentru românia. Se poate rezolva 
suprapopularea în penitenciare, nu numai în românia, nu trebuie să construim 
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închisori, ci trebuie să mergem pe o altă politică a arestărilor. Să folosim măsuri 
alternative pentru cei care greșesc și nu toate să fie cu arestare în închisoare. 
Sunt pedepse care pot fi date cu arestare la domiciliu, cu munca în folosul 
comunității, cazurile periculoase ale trebuie să fie în penitenciar”, a spus vineri, 
30 iunie, europarlamentarul umanist, Maria Grapini.

http://www.banatulmeu.ro/europarlamentarul-maria-grapini-despre-
raportul-privind-conditiile-din-penitenciare-cateva-amendamente-sunt-
importante-si-pentru-romania/

europarlamentarul Maria Grapini atenționează! epidemiile de HIV, 
tuberculoză și hepatita c, în creștere în europa

De Gh. Miron
La 04.07.2017

„nimic nu e mai important decât alocarea de fonduri pentru toți 
bolnavii!”, spune Grapini. Plenul Pe de la Strasbourg a luat în discuție, în seara 
de 3 iulie, un subiect îngrijorător pentru întreaga comunitate europenă și nu 
numai: creșterea epidemiilor de HIV, tuberculoză și hepatita c. Statisticile sunt 
alarmante, iar uniunea europeană trebuie să găsească modalități de prevenție 
în primul rând, evident și de tratament: apar 1000 de cazuri de tuberculoză pe 
zi, respectiv 30000 de noi infecții cu HIV, doar într-un an!

La nivel european, s-au cerut periodic programe integrate de prevenție 
și tratament pentru cele trei boli, s-au solicitat fonduri suplimentare pentru 
combaterea tuberculozei și proceduri de achiziții unitare, astfel încât să nu 
existe prețuri prohibite, plus fonduri pentru tratamentul hepatitei c și pentru 
infecțiile cu virusul HIV. Scopul final este, evident, acela de asigurare a unei 
vieți sănătoase și de promovare a bunăstării tuturor vârstelor.

europarlamentarul PPu-sl Maria Grapini a caracterizat, din start, 
dezbaterea drept una importantă, fiind vorba despre viața oamenilor și a punctat, 
în luarea de poziție, inechitățile sistemului medical, dar și subiectivismul unor 
colegi eurodeputați care încă fac diferențe între est-europeni și vest-europeni…

“S-a vorbit de educație, de informare, de prevenție. nu este vorba doar de 
accesul, din cauza prețurilor, la tratamentul celor trei boli, ci și despre cantitate. 
În țara mea, am văzut că nu există suficient tratament pentru toți bolnavii de 
hepatită c și cineva a decis: 500! Pentru ei avem, pentru restul nu! asta înseamnă 
o condamnare la moarte! ne trebuie o politică integrată, dar nu așa cum spunea 
o colegă, țările din Vest și țările din est, țările mai bogate, țările mai sărace, 
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nu! Datorită mobilității cetățenilor europeni, bolile sunt transmisibile. Toate 
cele trei. atunci, trebuie să facem politica uniunii europene, a pieței interne și 
cred că nimic nu poate fi mai important decât alocarea de fonduri pentru toți 
bolnavii și pentru depistarea din fază incipientă a acestor boli!”, a spus Maria 
Grapini.

http://w w w.banatulmeu.ro/europarlamentarul-maria-grapini-
atentioneaza-epidemiile-de-hiv-tuberculoza-si-hepatita-c-crestere-europa/

DIScurS FerM aL MarIeI GraPInI În SPrIJInuL rePuBLIcII 
MOLDOVa!

În luna aprilie, ambasadorii ue au convenit asupra poziției de negociere 
a consiliului cu privire la asistența macrofinanciară pentru republica Moldova. 
concret, se propune un cuantum de până la 100 de milioane de euro pentru 
asistența ue, din care 60 de milioane sub formă de împrumuturi și 40 de milioane  
sub formă de granturi. ajutorul ar completa resursele furnizate de FMI și de alte 
instituții multilaterale cu care republica Moldova are angajamente financiare.

Luni, 3 iulie, în plenul Parlamentului european de la Strasbourg, 
umanista Maria Grapini a luat cuvântul și a pledat cauza țării surori a româniei, 
pe această temă, asistența macrofinanciară.

“Din 1990 și până acum, am mers și merg de 3-4 ori pe an în republica 
Moldova. Sunt lucruri în progres, sunt și foarte multe care trebuie schimbate, 
dar pentru trei care au furat de la bancă n-o să pedepsim toți cetățenii din 
republica Moldova! republica Moldova are nevoie de acordarea asistenței 
macrofinanciare și comisia a prezentat foarte bine condiționalitățile economice 
și politice, raportorii, de asemnea, au pregătit un raport votabil, care va aduce 
acest sprijin extraordinar de important. nu putem să respingem acordarea 
ajutorului macrofinanciar, pentru că ar lipsi uniunea europeană de un 
instrument util pentru promovarea reformelor în republica Moldova și ar 
descuraja cetățenii acestui stat”, a declarat Grapini.

europarlamentarul PPu-sl a insistat, în final, pe ideea coeziunii europene, 
vitală în vremurile complicate pe care le traversează lumea contemporană.

„În contextul global, cred că trebuie să crească încrederea cetățenilor în 
ue și a celor din republica Moldova. Voi vota acest raport și felicit raportorii!”, 
a conchis Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/07/03/discurs-ferm-al-mariei-grapini-
in-sprijinul-republicii-moldova/
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Grapini a izbucnit în plenul Pe: asta înseamnă o condamnare la moarte!
Plenul Pe de la Strasbourg a luat în discuție, în seara de 3 iulie, un subiect 

îngrijorător pentru întreaga comunitate europenă și nu numai: creșterea 
epidemiilor de HIV, tuberculoză și hepatita c.

Statisticile sunt alarmante, iar uniunea europeană trebuie să găsească 
modalități de prevenție în primul rând, evident și de tratament: apar 1000 de 
cazuri de tuberculoză pe zi, respectiv 30000 de noi infecții cu HIV, doar într-
un an! La nivel european, s-au cerut periodic programe integrate de prevenție 
și tratament pentru cele trei boli, s-au solicitat fonduri suplimentare pentru 
combaterea tuberculozei și proceduri de achiziții unitare, astfel încât să nu 
existe prețuri prohibite, plus fonduri pentru tratamentul hepatitei c și pentru 
infecțiile cu virusul HIV. Scopul final este, evident, acela de asigurare a unei 
vieți sănătoase și de promovare a bunăstării tuturor vârstelor.

europarlamentarul PPu-sl Maria Grapini a caracterizat, din start, 
dezbaterea drept una importantă, fiind vorba despre viața oamenilor și a punctat, 
în luarea de poziție, inechitățile sistemului medical, dar și subiectivismul unor 
colegi eurodeputați care încă fac diferențe între est-europeni și vest-europeni...

“S-a vorbit de educație, de informare, de prevenție. nu este vorba doar 
de accesul, din cauza prețurilor, la tratamentul celor trei boli, ci și despre 
cantitate. În țara mea, am văzut că nu există suficient tratament pentru toți 
bolnavii de hepatită c și cineva a decis: 500! Pentru ei avem, pentru restul 
nu! asta înseamnă o condamnare la moarte! ne trebuie o politică integrată, 
dar nu așa cum spunea o colegă, țările din Vest și țările din est, țările mai 
bogate, țările mai sărace, nu! Datorită mobilității cetățenilor europeni, bolile 
sunt transmisibile. Toate cele trei. atunci, trebuie să facem politica uniunii 
europene, a pieței interne și cred că nimic nu poate fi mai important decât 
alocarea de fonduri pentru toți bolnavii și pentru depistarea din fază incipientă 
a acestor boli!”, a spus Maria Grapini.

https://www.dcnews.ro/grapini-a-izbucnit-in-plenul-pe-asta-inseamna-
o-condamnare-la-moarte_548787.html

Spațiul Schengen a fost readus în discuție în Parlamentul european de 
Maria Grapini

De Banatul Meu
La 05.07.2017

“Vă propuneți să nu mai avem garduri virtuale sau garduri reale, în 
interiorul ue?”, a atenţionat Maria Grapini, în fața noii președinții estoniene 
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a consiliului uniunii europene. Președinția consiliului ue se asigură, 
prin rotație, de către statele membre ale ue din 6 în 6 luni. Între 1 iulie și 31 
decembrie 2017, președinția revine estoniei care și-a prezentat deja, oficial, 
obiectivele: conservarea valorilor comune, precum prosperitatea, securitatea, 
pacea și stabilitatea în europa, precum și menținerea unității europei prin 
intermediul unor decizii practice. Președinția consiliului ue se va axa pe patru 
domenii-cheie: economie europeană deschisă și inovatoare, o europă sigură și 
securizată, europa digitală și libera circulație a datelor și o europă durabilă și 
favorabilă incluziunii.

Miercuri, 5 iulie, în cadrul momentului din plenul Pe de la Strasbourg, 
alocat prezentării programului de activități al președinției estoniene a 
consiliului ue, europarlamentarul PPu-sl Maria Grapini a avut, din nou, 
o intervenție elegantă, dar fermă, în fața oficialilor estoniei și a colegilor 
eurodeputați. Grapini a cerut, în linia-i deja definitorie, tratament egal pentru 
românia și Bulgaria, din perspectiva spațiului Schengen.

“Vă felicit pentru că sunteți cel mai tânăr președinte al consiliului, dar 
vreau să vă întreb, concret: vă propuneți să nu mai avem garduri virtuale sau 
garduri reale, în interiorul ue? Vă propuneți să nu mai avem spații diferite? 
Vă propuneți ca românia și Bulgaria, care respectă condițiile din 2012, să fie 
în Spațiul Schengen? Sunt cetățeni care au aceleași drepturi și vreau, domnule 
prim-ministru, domnule comisar, să vă propuneți și acest lucru, pe lângă Pilonul 
Social, de care avem evidentă nevoie, pentru că fără coeziune socială nu putem 
avea o europă mai bună!”, a declarat umanista Maria Grapini

http://www.banatulmeu.ro/spatiul-schengen-fost-readus-discutie-
parlamentul-european-de-maria-grapini/

eurOParLaMenTaruL MarIa GraPInI, InTerVenȚIe În PLenuL 
Pe: “TOȚI VreM TranSParenȚă!”

Transparența contribuie la consolidarea principiilor democrației și la 
respectarea drepturilor fundamentale, așa cum sunt definite în articolul 6 al 
Tratatului ue și în carta Drepturilor Fundamentale ale uniunii europene. 
europarlamentarul umanist Maria Grapini a declarat în data de 04.07.2017, în 
Plenul Parlamentului de la Strasbourg, pe tema „comunicarea, de către anumite 
întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit”, faptul că 
cetățenii își doresc transparență: “Toți vrem transparență, toți cetățenii doresc 
să cunoască dacă fiecare se achită de obligațiile fiscale. Vreau să felicit pe cei doi 
raportori care s-au preocupat să îmbunătățească propunerea comisiei”. Până la 
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urmă este o obligație morală față de societate de a prezenta situația și de a lua 
măsuri împotriva evaziunii fiscale.

ne dorim sau nu ne dorim?

europarlamentarul umanist Maria Grapini are îndoieli privind realizarea 
și susținerea raportului de către partea dreaptă a Parlamentului. “Sincer, nu 
înțeleg de ce comisia a propus un prag de 750 de milioane euro și nu înțeleg 
de ce partea dreaptă din Parlamentul acesta susține în discursul public că 
vrem echitate și etică. În același timp, când e vorba să votăm un raport care 
într-adevăr să aducă transparență etică în operarea în piața unică, iată, nu se 
întâmplă acest lucru.”, a spus Maria Grapini.

este un prim pas!

Maria Grapini susține că un prim pas spre eliminarea evaziunii fiscale 
este raportarea în totalitate de către societăți a veniturilor și plătirea impozitelor 
de către acestea. europarlamentarul umanist  își arată nemulțumirea față 
de ambiția cu care a fost derulat acest raport și clarifică faptul că “nu e vina 
noastră, a S&D-ului, care am dorit, clar, nu numai o parte, 10-15% la sută din 
societăți să raporteze, ci toată lumea trebuie să raporteze pentru că pragul este 
imens și vor ieși din raportare majoritatea celor care acum fac evaziune. De 
aceea, doresc să fie doar un prim pas și să continuăm.”

https://cronicaromana.net/2017/07/05/europarlamentarul-maria-
grapini-interventie-in-plenul-pe-toti-vrem-transparenta/

Maria Grapini: „Sunt umanist și voi susține întotdeauna măsuri 
economice și politice care îmbunătățesc viața oamenilor”!

De Gh. Miron
La 07.07.2017

Plenul Parlamentului european a votat astăzi pe marginea rezoluției 
referitoare la Programul de lucru al comisiei pe anul 2018.

alianţa Progresistă a Socialiştilor şi Democraţilor europeni (S&D) din 
cadrul Parlamentului european a decis să nu participe la o propunere comună 
privind programul de lucru al comisiei pe anul viitor. Motivele acestei decizii 
sunt elocvente și vor fi prezentate în continuare.

De menționat faptul că de la mijlocul lunii mai, Grupul S&D a coordonat 
negocierile între grupurile politice în vederea obținerii unei poziții puternice 
a Parlamentului european în chestiuni-cheie ale agendei europene. Printre 
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acestea putem enumera: viitorul integrării europene și problemele lăsate 
deschise în cartea albă a comisiei, finalizarea uniunii economice și Monetare, 
o politică europeană de apărare mai puternică și pronunțată, implementarea 
acordului de la Paris după retragerea Sua din cadrul său, folosirea atuului 
globalizării prin acorduri comerciale mai progresiste, viitorul finanțelor 
uniunii europeane (post-2020) și nu în ultimul rând identificarea de soluții 
pliate pe realitate privind criza refugiaților.

cu toate acestea, Grupul PPe, Grupul conservatorilor și reformiștilor 
europeni (ecr) și cel al alianței Liberalilor și Democraților (aLDe) au refuzat 
să lucreze la o rezoluție care să abordeze aceste chestiuni-cheie și au insistat 
asupra unei propuneri comune de rezoluție care să conțină doar propuneri 
neagreate de cealaltă parte, impuse prin vot. De altfel, până la data de 3 iulie, 
Grupul S&D a încercat să introducă în textul discutat, în comun, cel puțin 
referințele de bază privind Pilonul european al Drepturilor Sociale, finalizarea 
zonei euro, punerea în aplicare a acordului de la Paris și deschiderea unor căi 
sigure și legale pentru refugiații alungați din propriile țări de conflicte violente. 
În disprețul realității, PPe și aLDe au respins categoric aceste propuneri.

În consecință, ca o decizie firească, Grupul S&D nu a acceptat să participe 
la semnarea unei propuneri comune, văzută că inutilă, fără sens și finalitate.

„Susțin punctul de vedere al grupului S&D pentru că propunerea celor 
de dreapta duce la creșterea disparităților regionale și nu se atinge obiectivul 
coeziunii. eu sunt umanist și voi susține întotdeauna politici și măsuri 
economice și politice care duc la o viață mai bună și mai sigură a oamenilor„, a 
precizat Maria Grapini.

“avem o mișcare puternică în S&D și vom continua să luptăm, împreună 
cu partidele progresiste din toate statele membre, pentru o europă care să 
funcționeze mult mai bine împreună în privința priorităților pe care le îngrijesc 
oamenii”, a adăugat europarlamentarul Grapini.

cu ce se deosebește propunerea de rezoluție a Grupului S&D de celelalte?
rezoluția S&D oferă răspunsuri clare atât cu privire la viitorul pe termen 

scurt, dar și pe termen lung, al ue. Într-un moment în care cetățenii europeni 
se preocupă de inegalitățile sociale, de globalizarea agresivă și de noile riscuri 
de securitate, S&D a prezentat și susținut un set viabil de propuneri pentru 
acțiunea ue în perioada 2017-2018, identificând, în acest sens, soluții europene 
eficiente. Mai mult, în contextul în care unitatea europeană este pusă la grea 
încercare de Brexit, de influența rusiei, de administrația Trump și de populiștii 
naționaliști, Grupul S&D a decis să se raporteze, exclusiv, la interesele europei 
și ale cetățenilor săi. De asemenea, proiectele S&D se bazează pe Declarația de 
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la roma din 2017 și vizează o europă puternică în care toți membrii ue sunt 
importanți. nu în ultimul rând, S&D își elaborează viziunea pentru viitorul 
europei în propuneri concrete și practice pentru programul de lucru al ue 
pentru următoarele 12-18 luni – propuneri care vizează condițiile de viață și de 
muncă, prosperitatea comună, securitatea, dezvoltarea durabilă și alte priorități 
cheie esențiale pentru o viață mai bună a oamenilor.

Propunerea comună a PPe / ecr / aLDe, plină de semne de întrebare
Pe de altă parte, PPe și aLDe doresc să se prezinte ca forțe pro-

europene, dar viziunea pe care o oferă europei este limitată la apărarea 
intereselor întreprinderilor mari. Din considerente de profit pentru marile 
companii, Dreapta dorește ca europa să fie cât mai vulnerabilă și slăbită în 
privința unor teme importante precum standardele de muncă, schimbările 
climatice, investițiile publice sau reglementarea comerțului mondial. În loc să 
colaboreze cu Grupul S&D și cel al Verzilor cu privire la un program de lucru 
al ue și propuneri agreate în consens de toate grupurile Pe, PPe și aLDe au 
preferat să aibă poziții comune cu consilierii britanici și polonezi din Grupul 
conservatorilor și reformiștilor europeni (ecr) pentru a promova o europă 
slăbită și vulnerabilă. ei propun un plan controversat care vizează o europă 
divizată, de dreapta, care îi neglijează pe cei mulți în defavoarea celor puțini.

În mod surprinzător, în timp ce angela Merkel (PPe) militează public 
pentru o „europă puternică”, iar Guy  Verhofstadt (aLDe) se consideră un 
puternic lider european, grupurile lor au refuzat să lucreze la o rezoluție a 
Parlamentului care să formuleze un mandat democratic privind Viitorul europei 
și care răspunde celor cinci scenarii prezentate de comisie. efectiv, tot ceea ce 
oferă această alianță de dreapta pentru viitorul europei este o harababură, cu 
consecințe greu de estimat pentru ue  în anii care vor urma.

Mai mult,  liberalii au fost atât de dornici de a promova o agendă ce 
conține susținerea unor afaceri de anvergură, încât au sacrificat multe cereri 
considerate liberale privind respectarea drepturilor omului, statul de drept, 
egalitatea de gen, vizele umanitare sau protecția avertizorilor.

În consecință, multe dintre propunerile pertinente avansate de grupul 
S&D și respinse din textul propus de grupurile PPe, ecr și aLDe au fost depuse, 
din nou, ca amendamente în plen.

Din valul de amendamente depuse de grupul S&D le amintim pe cele mai 
importante:

1. un pilon european puternic al drepturilor sociale, o directivă privind 
condiția decentă de muncă în toate formele de muncă și o inițiativă 
privind accesul la protecția socială pentru toți copiii;
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2. Garanția că fiecare copil expus riscului sărăciei va avea acces la 
asistență medicală gratuită, educație gratuită, îngrijire gratuită, 
locuință decentă și nutriție adecvată;

3. O strategie europeană pentru dezvoltare durabilă; Investiții private 
pentru a face cât mai bine din digitalizare, a crea locuri de muncă de 
calitate, a realiza obiectivele de dezvoltare durabilă din 2030 și a ne 
îndeplini angajamentele asumate în cadrul acordului privind clima 
de la Paris;

4. Plan de acțiune privind sărăcia energetică;
5. Limite mai stricte privind emisiile de automobile, pentru un aer mai 

sănătos.

6. combaterea serioasă a evaziunii fiscale, inclusiv prin raportarea 
obligatorie a datelor de bază privind companiile multinaționale;

7. reglementarea sectorului financiar, menținerea stabilității și 
canalizarea mai multor capitale pentru investiții ecologice;

8. O uniune bancară mai puternică, cu un sistem adecvat de sprijin 
pentru Fondul unic de soluționare a situațiilor de criză și un sistem 
european de garantare a depozitelor;

9. Protecția drepturilor omului solicitanților de azil care sosesc în 
europa; crearea de vize umanitare și alte modalități sigure și legale 
de a ajunge în europa;

aducerea bugetului ue într-un cadru de 5 + 5 ani pentru a permite 
planificarea pe termen lung, oferind cetățenilor un cuvânt de spus despre 
bugetul ue prin alegerile europene.

Și în Parlamentul european primează, din păcate, în prea multe cazuri 
interese străine europei, cetățenilor europei. Din păcate, grupurile politice 
puternice, precum PPe, continuă să își impună deciziile în ciuda unor realități 
europene îngrijorătoare.

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a ales și de această dată tabăra 
corectă, preferând prin implicarea și intervențiile sale să tragă un nou semnal de 
alarmă în privința unei situații ce se anunță alarmantă. Pentru că Maria Grapini 
rămâne unul dintre puțini europarlamentari români care privește dezbaterile 
din comisiile și plenul Pe prin prisma intereselor româniei.

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-sunt-umanist-si-voi-
sustine-intotdeauna-masuri-economice-si-politice-care-imbunatatesc-viata-
oamenilor/



MARIA GRAPINI

444

europarlamentarul Maria Grapini sare în sprijinul agricultorilor români 
afectați de calamități naturale

De Gh. Miron
La 12.07.2017

calamitățile ce au influențat anul agricol 2017 reprezintă un motiv de 
îngrijorare pentru europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, care continuă 
să se lupte, în Parlamentul european, pentru apărarea intereselor româniei. 
Preocuparea și îngrijorarea acesteia față de distrugerile pe care înghețurile 
târzii și zăpezile le-au produs în ceea ce privește culturile fructifere a generat o 
întrebare pertinentă adresată de incisivul europarlamentar comisiei europene.

În context, întrebarea europarlamentarului PPu-sl pe marginea acestei 
teme extrem de delicate a avut efectul scontat, ceea ce demonstrează că atunci 
când există implicare și dorință de rezolvare a unor probleme stringente, 
soluțiile pot fi identificate, cu sprijinul oficialilor comisei europene.

”Programul național de Dezvoltare rurală al româniei (PnDr) pentru 
perioada 2014-2020 poate oferi sprijin pentru compensarea fermierilor pentru 
pierderile suferite din cauza fenomenelor meteorologice extreme (inclusiv 
înghețul și zăpada care afectează dezvoltarea normală a plantelor) în cadrul 
măsurii 17 “Gestionarea riscurilor” (cu o alocare financiară orientativă de 179 
milioane de euro cheltuieli publice). Informații detaliate privind această măsură 
sunt disponibile pe site-ul Ministerului agriculturii și Dezvoltării rurale. În 
ciuda acestui fapt, autoritățile române nu au lansat încă această măsură la nivel 
național.  cu toate acestea, același tip de sprijin ar putea fi acordat ca ajutoare 
de stat, finanțate în întregime din bugetul național al unui stat membru al 
ue, cu condiția ca ajutoarele să îndeplinească condițiile cuprinse în normele 
privind ajutoarele de stat sau în cadrul unei scheme de minimis care să fie în 
conformitate cu dispozițiile din regulamentul ue nr. 1408/2013 al comisiei. 
În plus, românia poate decide și să modifice PnDr pentru a include o nouă 
măsură, prevăzută de articolul 18 din regulamentul ue nr.1305/2013, care oferă 
sprijin pentru refacerea potențialului de producție agricolă afectat de dezastre 
naturale și de evenimente catastrofale precum și instituirea unor măsuri de 
prevenire corespunzătoare. această măsură ar putea fi introdusă în PnDr 
cu efect retroactiv. De asemenea, la nivel național, ar putea fi disponibile 
sisteme de asigurare pentru riscul de îngheț (produse comerciale sau finanțate 
public în cadrul diverselor scheme de ajutoare de stat).  Mai mult, fondul de 
solidaritate poate fi utilizat pentru operațiunile de urgență și de recuperare 
desfășurate de autoritățile publice, cum ar fi repararea infrastructurii distruse, 
operațiunile de curățare, costul serviciilor de salvare, cazarea temporară și 
protejarea patrimoniului cultural. În schimb, daunele private, inclusiv cele din 
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agricultură, nu pot fi compensate prin această schemă”, se arată în răspunsul 
comisiei europene la solicitarea Mariei Grapini.

”În baza Politicii agricole comune în Piața ue consider că situațiile 
neprevăzute cum sunt calamitățile naturale trebuie susținute prin ajutoare 
agricole acordate celor care lucrează în agricultura – pomicultură!”, a precizat, 
la rândul său, europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini.

http://www.banatulmeu.ro/europarlamentarul-maria-grapini-sare-
sprijinul-agricultorilor-romani-afectati-de-calamitati-naturale/

MarIa GraPInI, În Pe: eSTe neVOIe De un ecHILIBru ÎnTre 
LIBerTaTea ȘI reSPOnSaBILITaTea MaSS-MeDIa!

În cadrul comisie LIBe (comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne) din Parlamentul european a avut loc, ieri, 11 iulie, o importantă 
dezbatere pe marginea unei teme de actualitate  „Pluralismul și libertatea mass-
media în europa”.

Printre subiectele dezbătute în cadrul acestei dezbateri putem enumera 
importanța identificării unui instrument de monitorizare a libertății de 
exprimare în mass-media, impactul știrilor false, interferențele mediului politic 
dar și concentrarea mass-media în mâinile unor persoane cu interese politice și 
economice, limitele ce vizează libertatea de exprimare, cenzura și autocenzura.

De asemenea, discuțiile au vizat și alte aspecte importante și anume 
respectarea drepturilor jurnaliștilor, făcându-se referire la numeroasele situații 
în care aceștia sunt supuși unor amenințări, intimidări și chiar violenței fizice, 
dar și consecințele alarmante ale violenței în mediul online.

La dezbatere au participat europarlamentari și experți reprezentând 
centrul pentru pluralism și libertate în mass-media ( Florența), Biroul 
reprezentantului OSce pentru libertatea mass-media dar și Federația 
europeană a Jurnaliștilor.

conform unui studiu realizat și prezentat de centrul pentru pluralism 
și libertate în mass-media din Florența care a inclus cele 28 de state membre, 
plus Turcia si Muntenegru, se poate concluziona faptul că situația româniei 
este mai bună decât a altor state. rezultatele referitoare la “protecția de bază” 
a libertății mass-media, care include evaluarea elementelor fundamentale ale 
oricărei societăți democratice, arată că 18 țări înregistrează un risc scăzut în 
privința amenințărilor la adresa libertății mass-media (Danemarca, Germania, 
Suedia, Țările de Jos, Belgia, Portugalia, regatul unit, Finlanda, republica 
cehă, Lituania, estonia, Franța, Slovacia, Malta, cipru, Irlanda, Italia, Slovenia), 
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11 țări înregistrează un risc mediu – printre care și românia (românia, Grecia, 
croația, Spania, Bulgaria, Luxemburg, Muntenegru, austria, Polonia, Letonia, 
ungaria) și o țară (Turcia) înregistrează un risc ridicat. De asemenea, în ceea 
ce privește protecția libertății de exprimare și accesul la serviciile de presă și la 
internet, românia a înregistrat tot un risc mediu. La capitolul independenței 
mass-media față de autorități, românia a înregistrat un risc scăzut. Pe de altă 
parte, țări precum Turcia, Muntenegru, Slovenia sau ungaria au indicatori 
îngrijorători în privința autonomiei editorială în mass-media.

Și în cadrul acestor dezbateri, ca de fiecare dată, de altfel , implicarea 
europarlamentarului PPu-sl, Maria Grapini, a fost (una) totală. cu argumente 
pertinente, cu soluții pliate pe realitate, dar și cu avertismente de rigoare în 
cazul în care există derapaje ale unor instituții de presă. De altfel, Maria Grapini 
a punctat, pe cât de elegant, pe atât de ferm, cerând un echilibru bine conturat 
între libertatea și responsabilitatea mass-media.

„Doresc să le mulțumesc experților pentru studiile prezentate. Știrile 
false afectează viața oamenilor și calitatea democrației pe termen lung. S-a 
menționat în dezbatere necesitatea și importanța unui jurnalism de înaltă 
calitate. acesta este un deziderat. Se dorește un mecanism care să monitorizare 
libertatea de exprimare în mass-media. În privința știrilor false, se știe că, 
din păcate, unii jurnaliști sunt plătiți să scrie împotriva unor politicieni sau a 
unor instituții. nu considerați că acest lucru reprezintă un dezechilibru între 
libertatea mass-media și responsabilitate acesteia? cum am putea realiza mai 
bine acest echilibru?”, a precizat Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/07/12/maria-grapini-pe-este-nevoie-de-
un-echilibru-intre-libertatea-si-responsabilitatea-mass-media/

Trei femei puternice au pus punctul pe I în Pe. Maria Grapini a cerut 
Președinției consiliului ue garanții certe pentru IMM-uri!

Miniștrii economiei și cel al antreprenoriatului din estonia – țară care 
a preluat recent Președinția consiliului ue – în fapt două femei puternice, 
au răspuns, miercuri, 12 iulie, întrebărilor membrilor comisiei IMcO (piață 
internă și protecția cosumatorilor) din Pe, în virtutea oficializării obiectivelor 
ambițioase ale mandatului de acum eston al șefiei consiliului ue.

Sub titlul de „O economie inovatoare, competitivă, deschisă”, președinția 
baltică propune o modernizare complexă în domenii cheie, estonia fiind un 
exemplu de bună practică în domeniul digitalizării: e-guvernare, digitalizarea 
serviciilor publice, (estonia face o economie de 2% din buget, datorită digitalizării! 
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cetățenii își rezolvă absolut toate problemele din sfera relațiilor cu autoritățile, 
electronic, de la plata facturilor și până la primirea medicamentelor pe rețete 
electronice, simplu, modern, de acasă! estonia vine la cârma consiliului ue și 
cu propuneri de geoblocare, protecția datelor, cooperare în domeniul protecției 
consumatorilor sau e-comerce.

Membrii comisiei IMcO au adresat multe și diverse întrebări, legate, în 
principal, de funcționarea pieței interne.

cele două femei ministru din estonia au avut o discuție extrem de 
interesantă cu femeia puternică a româniei de această dată, Maria Grapini. 
europarlamentarul PPu-sl a solicitat răspunsuri în domeniul pe care îl 
stăpânește perfect și pentru care luptă de decenii: IMM-urile!

“Le-am întrebat dacă estonia isi propune, pe mandatul de președinție, 
să abordeze, drept măsuri noi, internaționalizarea IMM-urilor, accesul pe piețe 
non-europene, dacă va lupta împotriva protecționismului practicat de unele 
țări terțe, dacă vor prelua raportul recent dezbătut în comisia IMcO, la care 
sunt si eu raportor, privind achizițiile publice în țările terțe si dacă în domeniul 
apărării comerciale își propun ceva, având in vedere faptul că avem intrări 
masive de produse contrafăcute, dar nu avem un comerț echitabil si loial în 
piața internă!
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Din punctul meu de vedere, reglementarea achizițiilor in țări terțe nu 
înseamnă protecționism, ci acces la procesul de achiziții al companiilor europene 
în aceste țări terțe, în condiții egale cu firmele de acolo, așa cum, în prezent, 
companiile din țări terțe au acces în ue la achiziții publice! nici măsurile de 
apărare comercială nu înseamnă protecționism, ci condiții echitabile pentru un 
comerț liber! europa s-a dezindustrializat tocmai pentru că a funcționat ca o 
piața deschisă, fără a avea însă măsuri netarifare de apărare comercială”, astfel 
a sunat declarația complexă a europarlamentarului umanist, Maria Grapini.

răspunsul primit a fost îmbucurător, pentru că, așa cum a precizat 
Grapini, președinția estonă este preocupată de chestiunea protecționismului, 
cu atât mai mult cu cât a constatat deja…evidența și-anume că cel mai mare 
protecționism îl fac țările din G-20.

“M-am bucurat să aud că își pun pe agendă această problemă. Mai 
mult, se vor ocupa si de raportul legat de achiziții publice în țările terțe și da! 
consideră că este important să supervizeze siguranța produselor, în contextul 
discuțiilor privitoare la dublul standard al calității acestora, dar și la cele privind 
dezvoltarea pieței interne”, a conchis Maria Grapini.

Gh. M.

http://www.banatulmeu.ro/trei-femei-puternice-au-pus-punctul-pe-
pe-maria-grapini-cerut-presedintiei-consiliului-ue-garantii-certe-pentru-
imm-uri/

Președinția estoniană a consiliului ue, sub tirul întrebărilor 
europarlamentarului Maria Grapini

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a avut miercuri o întâlnire 
importantă în comisia IMcO (comisia pentru piața internă și protecția 
consumatorilor) a Parlamentului european cu miniștrii economiei și ai 
antreprenoriatului din estonia, țară care deține președinția consiliului ue.

De altfel, estonia si-a stabilit prioritățile pe durata mandatului în care 
deține președinția. În cadrul dezbaterii „O economie inovatoare, competitivă, 
deschisă”, cei doi oficiali estonieni au vorbit despre teme importante precum 
e-guvernarea, digitalizarea serviciilor publice, protecția datelor, geoblocarea, 
e-comerce și importanța cooperării în domeniul protecției consumatorilor.

De menționat este faptul că estonia face o economie de 2% din buget 
datorită digitalizării. cetățenii rezolvă toate problemele în relația cu autoritățile 
estoniene, începând cu plata facturilor până la primirea medicamentelor în 
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urma unor rețete electronice, eliberate de acasă.

În cadrul întâlnirii, membrii comisiei IMcO au adresat mai multe 
întrebări legate de funcționarea pieței interne. extrem de implicată și în cadrul 
acestor dezbateri, europarlamentarul Maria Grapini a solicitat răspunsuri la 
câteva întrebări pe care le consideră importante pentru viitorul pieței interne.

concret, reprezentanții estoniei au fost întrebați, punctual, de 
europarlamentarul român dacă țara pe care o reprezintă urmărește pe perioada 
deținerii președinției consiliului ue să propună măsuri noi în privința procesului 
de internaționalizare a IMM-urilor, a accesului pe piețele noneuropene, dacă se 
vor identifica soluții împotriva protecționismului practicat de unele țări terțe 
și nu în ultimul rând daca se va analiza și prelua importantul raport (recent) 
dezbătut în comisia IMcO, document la care europarlamentarul Grapini este 
raportor. Maria Grapini a vizat, prin întrebările sale, și problema achizițiilor 
publice în țările terțe, dar și politica propusă de estonia în domeniul apărării 
comerciale, având în vedere că în cazul româniei există intrări masive de 
produse contrafăcute și că, în consecință, nu avem un comerț echitabil și loial 
în piața internă (unică) a ue.

„Din punctul meu de vedere reglementarea achizițiilor în țări terțe 
nu înseamnă protecționism, ci înseamnă accesul la procesul de achiziții 
a companiilor europene în țări terțe , în condiții egale cu companiile din 
respectivele țări, așa cum, în acest moment, companiile din țări terțe au acces 
în ue la achizițiile publice. Mai mult, consider că nici măsurile de apărare 
comercială nu înseamnă protecționism, ci înseamnă condiții echitabile pentru 
un comerț liber. europa s-a dezindustrializat tocmai pentru că a funcționat ca 
o piață deschisă fără a practica, însă, măsuri netarifare de apărare comerciale”, 
a precizat Maria Grapini.

“M-a bucurat răspunsul primit de la cei doi miniștri estonieni prezenți 
la dezbatere. ambii au arătat că sunt preocupați de protecționism și, ca atare, 
au constatat că cel mai mare protecționism îl fac chiar țările G-20. De altfel, 
agenda președinției estoniene va viza rezolvarea acestei probleme. Mai mult, 
cei doi oficiali estonieni se vor ocupa și de raportul privind achizițiile publice 
în țările terțe, ei considerând extrem de importantă rezolvarea aspectului 
legat de siguranța produselor (dublul standard al calității produselor) dar și de 
dezvoltarea pieței interne a ue”, a mai adăugat europarlamentarul PPu-sl.

http://www.banatulmeu.ro/presedintia-estoniana-consiliului-ue-sub-
tirul-intrebarilor-europarlamentarului-maria-grapini/
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Succes al Mariei Grapini în Pe

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a repurtat un nou succes în 
Parlamentul european, fapt care demonstrează că atunci când există implicare, 
dăruire și dorința de a apăra interesele româniei și implicit ale întreprinzătorilor 
și IMM-urilor din țara noastră, rezultatele nu întârzie să apară.

Joi, în cadrul comisiei IMcO (piața internă și protecția consumatorilor) 
a fost votat un important raport al europarlamentarului Grapini, raport ce 
vizează finanțarea proiectelor pilot în bugetul pe 2018.

europarlamentarul român rămâne un susținător acerb, în cadrul 
dezbaterilor din comisiile și plenul Parlamentului european, al întreprinzătorilor 
români și al mediului de afaceri autohton, luările sale de cuvânt, acțiunile și 
inițiativele sale fiind edificatoare în această direcție.

“Proiectul propus de mine este dedicat Startup-urilor și, în consecință, 
am solicitat un buget special pentru creșterea competențelor în domeniul 
digital a acestora. Sunt bucuroasă că negocierea pe care am avut-o cu toate 
grupurile politice a dus la votarea celor nouă proiecte propuse de comisia IMcO 
și, nu în ultimul rând, la cuprinderea finanțării acestor proiecte importante în 
bugetul pe 2018”, a precizat Maria Grapini.

“Mai mult, cred că din bugetul european putem aloca bani pentru 
domeniile importante și mă refer aici la sănătate, educație, IMM-uri, singura 
cale pentru a crește numărul locurilor de muncă și competitivitatea în ue. 
Sper ca și întreprinzătorii din românia să beneficieze de aceste fonduri și, le 
garantez că, nu voi înceta să mă lupt pentru drepturile lor în calitatea mea de 
europarlamentar”, a adăugat europarlamentarul Grapini.

https://www.dcnews.ro/succes-al-mariei-grapini-in-pe_550127.html

17.07.2017

Maria Grapini doneaza carti detinutilor din Penitenciarul Timisoara: 
M-am bucurat sa vad un interes extraordinar pentru lectura

Deținuții din Penitenciarul Timișoara vor primi, ca donație, cărți, din 
partea europarlamentarului Maria Grapini. reprezentanţii PPu-SL Timiş vor 
duce deţinuţilor peste 200 de volume.

această acțiune are loc ca urmare a interesului exprimat de către cei 
încarcerați la Penitenciarul Timișoara, „în cadrul recentei vizite de lucru pe 
care europarlamentarul a efectuat-o în incinta Penitenciarului” – după cum 
transmite reprezentantul cabinetului de europarlamentar al Mariei Grapini.
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acțiunea va avea loc marți, 18 iulie, când reprezentanții Partidului 
umanist vor duce volumele la Penitenciarul Timișoara.

„M-am bucurat să văd un interes extraordinar pentru lectură, din partea 
deţinuţilor! Mulţi dintre aceştia au realizat ce mult contează să citeşti o carte 
– pentru unii a fost o premieră – cum îţi poate schimba starea de spirit – şi 
aşa dificilă – cum îţi poate modifica optica în numeroase domenii ale vieţii! 
am decis ca, împreună cu colegii din PPu-SL Timiş, să declanşăm o acţiune 
mai amplă de donare de carte, la Penitenciar, iar marţi vom face primul pas. 
umaniştii vor continua să ducă volume de cărţi la Penitenciarul Timişoara, 
periodic, până la sfârşitul anului”, a spus europarlamentarul Maria Grapini.

http://www.tion.ro/maria-grapini-doneaza-carti-detinutilor-din-
penitenciarul-timisoara-m-am-bucurat-sa-vad-un-interes-extraordinar-
pentru-lectura/1866865

uManIŞTII VIn În SPrIJInuL anTrePrenOrILOr
PPu-sl antreprenoriat şi fonduri europene – pagina special creată, pentru 

toţi cei interesaţi!
umaniştii Mariei Grapini vin în sprijinul celor interesaţi de-a deveni 

antreprenori, cu o pagină nouă şi interesantă, creată pe facebook, la adresa  
https://m.facebook.com/antreprenoriatPPu/?_rdr , mai mult decât utilă în 
această perioadă în care programele de tip Start-up sunt în definitivare. Pagina 
conţine informaţii concrete despre fonduri europene, modalităţi de atragere 
a acestora, scriere de proiecte şi multe altele. Mai mult, legătura include şi 
un forum de discuţii, în cadrul căruia toţi cei interesaţi pot schimba detalii 
concrete despre demersuri similare.

Sub titulatura PPu-sl antreprenoriat şi fonduri europene, pagina 
electronică este utilă celor care doresc să pornească o afacere, dar şi celor care 
doresc să-şi diversifice domeniul de activitate existent, cu adaptare la cerinţele 
actuale economice şi antreprenoriale.

experienţa liderului umanist, europarlamentarul Maria Grapini, în acest 
domeniu este solidă şi recunoscută, astfel că lansarea acestui pas în sprijinul 
tinerilor antreprenori este firească şi lăudabilă.

“În toate, dar absolut toate întâlnirile avute cu cetăţenii, cu tinerii 
îndeosebi, am fost întrebată despre reţeta gestionării unei afaceri de succes. 
Pe timpul ministeriatului, de asemenea, am lansat şi promovat proiecte care 
să-i stimuleze pe tineri să devină antreprenori. antreprenoriatul este, fără doar 
şi poate, motorul oricărei societăţi solide economic! reţeta e simplă: dorinţă, 
ambiţie, implicare, informare! umaniştii vin în sprijinul celor interesaţi, tocmai 
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cu o informare exactă şi în timp util, pentru a nu se rata momente importante în 
ecuaţia obţinerii fondurilor europene! Vă recomand, cu încredere, să urmăriţi 
pagina PPu-sl!”, a declarat Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/07/17/umanist i i-v in-sprijinul-
antreprenorilor/

19.07.2017

MarIa GraPInI, eurOParLaMenTaruL Pe care rOMÂnII ar 
TreBuI Să-L “cLOneZe”!

ca jurnalist, cu o experiență de peste două decenii, pot spune că nu mă 
mai poate surprinde (aproape) nimic pe scena politică postdecembristă. aceleași 
interminabile scandaluri și lupte pentru Putere, aceleași clișee electorale, aceiași 
actori politici jalnici incapabili să privească mai departe de propriile interese, 
unele atât de străine româniei. Prea multe orgolii, prea mult lichelism, prea 
multă ipocrizie și minciună bântuie scena politică a acestor ani tot mai tulburi.

În aceste condiții, nu pot, ca jurnalist de bună credință, așa cum sunt, 
sunt convins, mulți, mulți alții în românia anului 2017, să nu vorbesc, când 
situația o impune, de politicieni, din păcate, tot mai puțini, care continuă să se 
lupte pentru românia, pentru viitorul unei țări în care cred și se regăsesc.

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, dacă privim presa scrisă și 
online a ultimilor ani nu a fost tratată, în multe cazuri, cu onestitate. Ba, din 
contră, am putea spune. “agramata” Maria Grapini cum a fost catalogată, pe cât 
de tendențios, pe atât de nemeritat, de unii dintre colegii mei de breaslă, a făcut, 
după 1990, pentru românia mult, foarte mult. Mult mai mult decât unii lideri 
importanți de după 1990, veritabili decidenți, care au avut în mâinile lor, cum se 
spune, “pâinea și cuțitul”. În cazul lui Grapini, faptele au fost mereu mai presus 
decât vorbele. Singurul său regret a fost timpul limitat, faptul că nu a putut să 
rezolve mai multe probleme și să ajute mai mulți oameni.

De altfel, ca om de afaceri care conduce și dezvoltă un business de  20 de 
ani, Maria Grapini este convinsă că în ecuația succesului familia a avut un rol 
important. cu o avere semnificativă, Grapini se mândrește cu aprecierea pe care 
i-a dat-o presa: „Printre puținii care și-a făcut corect averea”.

ca jurnalist care a urmărit în ultimele luni activitatea 
europarlamentarului Grapini, pot spune că aceasta a arătat, prin prestația sa, 
că există și aleși de care românii ar trebui să fie mândri și care nu folosesc 
sintagma „interesul național” doar în discursurile electorale.
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Maria Grapini ”tace și face”, ducând război după război, în comisiile și 
plenul Parlamentului european, pentru românia. Dacă măcar o jumătate 
dintre cei 32 de europarlamentari români ar fi la fel de implicați ca Maria 
Grapini, românia ar fi fost departe, iar interesele noastre, ca popor, mult mai 
bine apărate la Strasbourg și Bruxelles. Din păcate, avem prea multe cozi de 
topor, prea mulți aleși indiferenți/vânduți unor interese străine româniei, care 
preferă să își slujească liderul partidului care îl trimite în Pe, în dauna mult-
clamatului interes național.

La trei ani de la alegerile europarlamentare nu putem să nu tragem o 
concluzie tristă: nu există o unitate în rândul europarlamentarilor români! 
Deși aceștia ar trebui să aibă un singur stăpân și anume poporul roman și, în 
consecință, ar trebui să lucreze unit pentru țara noastră, situația nu stă nici pe 
departe în acest mod.

este esențial, însă, ca indiferent de opțiunea politică, de grupul din 
care face parte un europarlamentar sau altul, atunci când vine o propunere de 
reglementare din partea comisiei europene, indiferent de temă, acesta/aceștia 
trebuie să susțină, la unison românia, interesul național.

europarlamentarul Grapini participă la toate ședințele Parlamentului 
european. Vine cu temele făcute inclusiv la ședințele comisiilor din care face 
parte. Fie că vorbim de comisia LIBe ( libertăți civile, justiție și afaceri interne), 
de comisia IMcO (piață internă și protecția consumatorilor) sau de comisia 
Tran (pentru transport și turism) ca să nu mai vorbim de ședințele plenului 
Pe, Grapini are o implicare totală. Pune întrebări, cere explicații, oferă soluții, 
se luptă până când problema ridicată obține o rezolvare. au fost cazuri, nu 
puține, în care în ciuda acestui uriaș efort, rezolvarea nu a fost cea dorită, dar 
în ciuda acestui lucru, Grapini nu cedează. Merge până la capăt de fiecare dată! 
este temută și apreciată de colegii din Pe.

Subiectul Schengen reprezintă o prioritate pentru Maria Grapini care nu 
pierde vreo ocazie să ceară în Pe drepturi egale pentru românia și Bulgaria 
în privința accederii la Spațiul Schengen.  Pentru Grapini priorități reprezintă 
și lupta pentru IMM-urile și întreprinzătorii din românia, și sprijinirea 
agricultorilor afectați de inundații, și alocarea de fonduri pentru toți bolnavii, 
și îmbunătățirea condițiilor de viață a deținuților din românia, și necesitatea 
unui echilibru între libertatea și responsabilitatea mass-media, și sprijinirea 
republicii Moldova, și copii expuși riscului sărăciei și excluderii sociale, și 
stoparea standardului dublu în domeniul produselor alimentare, și susținerea 
memoriei lui eminescu, și a cercetării medicale, și apărarea intereselor muncitori 
români din țările ue, și protecția animalelor sălbatice, iar lista este prea lungă 
pentru a fi redată integral.
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Fidelă de 25 de ani doctrinei și principiilor umaniste, Maria Grapini a 
deținut un an și jumătate funcția de copreședinte al Partidului Popular umanist-
social-liberal, acum fiind președinte al filialei Timiș și responsabilă pe județele 
din vest ale partidului.

“Viața  oamenilor nu este, până la urmă, nici de Stânga, nici de Dreapta 
și nici de centru. Politica umanistă pune în centrul său omul. Orice politică 
publică poate fi analizată ca fiind sau nu bună, în funcție de impactul avut 
asupra  vieții oamenilor: vorbim aici de educație, de sănătate, de gestionarea  
patrimoniului național. Trebuie să analizăm eficiența politicii propuse asupra 
tuturor aspectelor importante. De aceea, mi-au plăcut această cartă a valorilor 
și această doctrină umanistă. cât voi putea să am o viață activă, voi face politică 
doar în acest partid. Pentru că inclusiv cel care nu are carnet de partid face, fără 
să vrea, politică, o politică proastă, falimentară și anume aceea a neimplicării, a 
absenței de la vot. De asemenea, sunt mulți care aleg să facă politica unui partid, 
intrând în acel partid, optând pentru obținerea unor privilegii pe o perioadă 
scurtă de timp și nu încercând să pună umărul la identificarea unei rezolvări 
sistemice a problemelor”, susține europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, cea 
care continuă să se lupte pentru românia. Pentru prezentul și viitorul unei țări 
în care crede cu încăpățânare am putea spune.

Dincolo de vorbe rămân, însă, faptele. Iar faptele Mariei Grapini sunt 
evidente. ce păcat că Maria Grapini reprezintă doar un „accident regretabil” 
pentru marea majoritate a liderilor politici care nu pot vedea și nici înțelege 
că apărarea interesului național este o prioritate absolută. Privind la Maria 
Grapini, europarlamentarul Monica Macovei și alți colegi români ar trebui să 
lase capul în pământ. cunoscătorii știu de ce…

Iulian Badea

h t t p s : //c r o n i c a r o m a n a . n e t / 2 0 1 7 / 0 7 / 1 9 / m a r i a - g r a p i n i -
europarlamentarul-pe-care-romanii-ar-trebui-sa-l-cloneze/

reacȚIe FerMă a eurOParLaMenTaruLuI MarIa GraPInI La 
VeHeMenȚa eST-eurOPeană

„Grupul de la Vișegrad bate cu pumnul în masă, în privința standardelor 
duble la produsele alimentare. românia, unde e, ce face, tace?”, a reacționat 
europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini.

Premierii ţărilor membre ale Grupului de la Vişegrad (V4 – republica 
cehă, Polonia, Slovacia şi ungaria) au anunțat miercuri, 19 iulie, că l-au 
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autorizat pe omologul lor slovac, robert Fico, să discute, săptămâna viitoare, 
cu preşedintele comisiei europene, Jean-claude Juncker, despre numeroasele 
reclamaţii legate de calitatea inferioară a produselor alimentare distribuite de 
companii occidentale în această parte de europă, defavorizată vizibil într-un 
domeniu vital pentru consumatori.

Premierul slovac a declarat că locuitorii din statele membre ale Grupului 
se simt „cetăţeni de categoria a doua” din cauza „calităţii duble a produselor”, 
care, în opinia sa, contribuie la răspândirea neîncrederii în uniunea europeană.

Prim-ministrul ceh, Bohuslav Sobotka, a cerut, la rândul său, schimbarea 
regulilor la nivel european, iar șefa guvernului polonez, Beata Szidlo, a anunțat 
că Grupul de la Vişegrad va începe negocieri cu privire la angajaţii aflaţi în 
misiuni în străinătate.

cel mai activ europarlamentar român, umanista Maria Grapini, a 
reacționat, în diverse și repetate ocazii oficiale, în Pe, pe acest subiect, prin 
declarații acide și directe, românia fiind, din nefericire, una dintre țările în 
care piața este invadată de falsuri, cu buna știință până la urmă și a europei și 
a decidenților naționali.

Înainte de vacanța europarlamentară, Grapini a spus, în plenul Pe:
“este o certitudine: în țările din est, sunt produse sub același brand, 

de calități inferioare, ori asta este o înșelăciune! Sunt membră a comisiei 
pentru piața internă și de protecția consumatorilor și e de datoria mea să apăr 
consumatorul, dar aici este mult mai mult decât consumatorul! a vinde un 
produs care este mult inferior, dar are același brand, este o contrafacere până 
la urmă! Îi distrugem pe producătorii corecți! Pe de altă parte, consumatorul 
plătește un preț necuvenit! nu oprim diversificarea, dar producătorul care 
vrea să vândă pentru o putere de cumpărare mai mică nu are decât să schimbe 
denumirea produsului, să pună alt  brand, nu să înșele! cred că aici trebuie 
să intervenim cu o legislație unitară, evident europeană și cu autoritățile 
naționale. Dar, este clar acum că cei din est sunt coșul de gunoi, cum de altfel 
s-a mai dovedit!”.

Miercuri, 19 iulie, după anunțarea reacției pertinente a celor patru state 
est-europene, europarlamentarul PPu-sl și-a reiterat nemulțumirea ce-i vizează 
direct și pe oficialii români.

“Grupul de la Vișegrad bate cu pumnul în masă, în privința standardelor 
duble la produsele alimentare. românia, unde e, ce face, tace? Știm cu toții 
că suntem o țară măcinată de conflicte politice interne, inimaginabile pentru 
democrațiile sănătoase, văd că pe unii ziariști îi preocupă exclusiv can-can-
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urile mediatice, totuși suntem în stare să ne trezim la realitate? Vecinii noștri 
sar și își apără cetățenii, vehement și pertinent! Mâncăm prost și acceptăm 
dubla măsură. De ce? consumatorii trebuie să fie pe primul plan, oricând, și în 
pline crize politice, și pe timp de liniște!”, a spus Maria Grapini.

h t t p s : //c r o n i c a r o m a n a . n e t /2 0 1 7/0 7/ 1 9 / r e a c t i e - f e r m a - a -
europarlamentarului-maria-grapini-la-vehementa-est-europeana/

europarlamentar, către românia: Suntem în stare să ne trezim la 
realitate?

Premierii ţărilor membre ale Grupului de la Vişegrad au anunțat că l-au 
autorizat pe premierul slovac, robert Fico, să discute, săptămâna viitoare, cu 
preşedintele ce, Jean-claude Juncker, despre numeroasele reclamaţii legate de 
calitatea inferioară a produselor alimentare distribuite de companii occidentale 
în această parte de europă, defavorizată vizibil într-un domeniu vital pentru 
consumatori. 

Premierul slovac a declarat că locuitorii din statele membre ale Grupului 
se simt ”cetăţeni de categoria a doua” din cauza ”calităţii duble a produselor”, 
care contribuie la răspândirea neîncrederii în uniunea europeană.

Prim-ministrul ceh, Bohuslav Sobotka, a cerut, la rândul său, schimbarea 
regulilor la nivel european, iar șefa guvernului polonez, Beata Szidlo, a anunțat 
că Grupul de la Vişegrad va începe negocieri cu privire la angajaţii aflaţi în 
misiuni în străinătate.

europarlamentara Maria Grapini a reacționat, în repetate ocazii oficiale, 
în Pe, pe acest subiect, prin declarații acide și directe, românia fiind una dintre 
țările despre a cărei piață se bănuie că este invadată de falsuri.

reacție virulentă a Mariei Grapini

astăzi, după anunțarea reacției celor patru state est-europene, 
europarlamentarul PPu-sl și-a reiterat nemulțumirea ce-i vizează direct și pe 
oficialii români: ”Grupul de la Vișegrad bate cu pumnul în masă, în privința 
standardelor duble la produsele alimentare. românia, unde e, ce face, tace? Știm 
cu toții că suntem o țară măcinată de conflicte politice interne, inimaginabile 
pentru democrațiile sănătoase, văd că pe unii ziariști îi preocupă exclusiv can-
can-urile mediatice, totuși suntem în stare să ne trezim la realitate? Vecinii 
noștri sar și își apără cetățenii, vehement și pertinent! Mâncăm prost și acceptăm 
dubla măsură. De ce? consumatorii trebuie să fie pe primul plan, oricând, și în 
pline crize politice, și pe timp de liniște!”. 
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https://www.dcnews.ro/europarlamentar-catre-romania-suntem-in-
stare-sa-ne-trezim-la-realitate_551002.html

21.07.2017

reacție rapidă a europarlamentarului Maria Grapini la vehemența est-
europeană

„Grupul de la Vișegrad bate cu pumnul în masă, în privința standardelor 
duble la produsele alimentare. românia, unde e, ce face, tace?” Premierii ţărilor 
membre ale Grupului de la Vişegrad (V4 – republica cehă, Polonia, Slovacia 
şi ungaria) au anunțat miercuri, 19 iulie, că l-au autorizat pe omologul lor 
slovac, robert Fico, să discute, săptămâna viitoare, cu preşedintele comisiei 
europene, Jean-claude Juncker, despre numeroasele reclamaţii legate de 
calitatea inferioară a produselor alimentare distribuite de companii occidentale 
în această parte de europă, defavorizată vizibil într-un domeniu vital pentru 
consumatori.

Premierul slovac a declarat că locuitorii din statele membre ale Grupului 
se simt „cetăţeni de categoria a doua” din cauza „calităţii duble a produselor”, 
care, în opinia sa, contribuie la răspândirea neîncrederii în uniunea europeană.

Prim-ministrul ceh, Bohuslav Sobotka, a cerut, la rândul său, schimbarea 
regulilor la nivel european, iar șefa guvernului polonez, Beata Szidlo, a anunțat 
că Grupul de la Vişegrad va începe negocieri cu privire la angajaţii aflaţi în 
misiuni în străinătate.

cel mai activ europarlamentar român, umanista Maria Grapini, a 
reacționat, în diverse și repetate ocazii oficiale, în Pe, pe acest subiect, prin 
declarații acide și directe, românia fiind, din nefericire, una dintre țările în 
care piața este invadată de falsuri, cu buna știință până la urmă și a europei și 
a decidenților naționali.

Înainte de vacanța europarlamentară, Grapini a spus, în plenul Pe: “este 
o certitudine: în țările din est, sunt produse sub același brand, de calități 
inferioare, ori asta este o înșelăciune! Sunt membră a comisiei pentru piața 
internă și de protecția consumatorilor și e de datoria mea să apăr consumatorul, 
dar aici este mult mai mult decât consumatorul! a vinde un produs care este mult 
inferior, dar are același brand, este o contrafacere până la urmă! Îi distrugem pe 
producătorii corecți! Pe de altă parte, consumatorul plătește un preț necuvenit! 
nu oprim diversificarea, dar producătorul care vrea să vândă pentru o putere 
de cumpărare mai mică nu are decât să schimbe denumirea produsului, să pună 
alt  brand, nu să înșele! cred că aici trebuie să intervenim cu o legislație unitară, 
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evident europeană și cu autoritățile naționale. Dar, este clar acum că cei din est 
sunt coșul de gunoi, cum de altfel s-a mai dovedit!”.

Miercuri, 19 iulie, după anunțarea reacției pertinente a celor patru state 
est-europene, europarlamentarul PPu-sl și-a reiterat nemulțumirea ce-i vizează 
direct și pe oficialii români.

“Grupul de la Vișegrad bate cu pumnul în masă, în privința standardelor 
duble la produsele alimentare. românia, unde e, ce face, tace? Știm cu toții 
că suntem o țară măcinată de conflicte politice interne, inimaginabile pentru 
democrațiile sănătoase, văd că pe unii ziariști îi preocupă exclusiv can-can-
urile mediatice, totuși suntem în stare să ne trezim la realitate? Vecinii noștri 
sar și își apără cetățenii, vehement și pertinent! Mâncăm prost și acceptăm 
dubla măsură. De ce? consumatorii trebuie să fie pe primul plan, oricând, și în 
pline crize politice, și pe timp de liniște!”, a spus Maria Grapini.

Gh. M.

http://www.banatulmeu.ro/reactie-rapida-europarlamentarului-maria-
grapini-la-vehementa-est-europeana/

comunicat de presă - coaliția pentru Sănătatea Femeii
coaliția pentru Sănătatea Femeii: eforturi comune în țară și la Bruxelles 

pentru a oferi o șansă în plus femeilor din românia.
București, 24 iulie 2017

În urma unei mese rotunde organizată la Bruxelles în luna mai a acestui 
an, 11 europarlamentari români (1) au depus la comisia de Sănătate Publică 
și Siguranță alimentară a Parlamentului european un document privind 
diferențele semnificative ale ratelor de incidență, mortalitate și supraviețuire 
referitoare la trei tipuri de cancer feminin (de sân, de col uterin și ovarian), 
înregistrate în țările membre ale uniunii europene.

Totodată, coaliția pentru Sănătatea Femeii apreciază introducerea 
pe lista medicamentelor rambursate a trei medicamente inovatoare pentru 
tratamentul cancerului de sân și cancerului ovarian, în cursul ultimului an.

11 europarlamentari români susțin lupta împotriva cancerelor feminine.

În urma dezbaterii organizate la Parlamentul european de către coaliția 
pentru Sănătatea Femeii la finalul lunii mai, a fost depusă la comisia de 
Sănătate Publică și Siguranță alimentară a Parlamentului european o întrebare 
scrisă, inițiată de europarlamentarul claudiu-ciprian Tănăsescu și semnată de 
11 europarlamentari români. Documentul vizează diferențele semnificative ale 
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ratelor de incidență, mortalitate, supraviețuire referitoare la aceste tipuri de 
cancer între țările membre ale uniunii europene.

Demersul are ca scop identificarea posibilităților de reglementare, 
monitorizare și sprijin financiar pentru sistemele de sănătate, din țările cu 
indicatorii cei mai scăzuți, ce pot fi susținute de către comisie, cât ?i existența 
unei strategii pentru diminuarea acestor discrepanțe de indicatori între țările 
membre ue.

Pe lângă această interpelare, participanții la masa rotundă au convenit 
asupra unor concluzii și recomandări pentru un management mai eficient al 
actului medical pentru aceste tipuri de cancer, printre care implementarea 
recomandărilor de bune practici europene în domeniu, precum și diagnosticarea 
și tratarea cancerului în conformitate cu standardele de tratament în vigoare în 
uniunea europeană.

În românia, trei noi medicamente pentru cancerele feminine introduse 
pe lista medicamentelor gratuite și compensate.

coaliția pentru Sănătatea Femeii apreciază introducerea pe lista 
medicamentelor rambursate a trei medicamente inovatoare pentru tratamentul 
cancerului de sân și cancerului ovarian, în cursul ultimului an.

coaliția susține necesitatea actualizării constante a listei de medicamente 
gratuite și compensate, astfel încât femeile din românia să aibă aceleași șanse 
de supraviețuire că pacientele din uniunea europeană, prin facilitarea accesului 
la inovație în diagnostic și tratament, cât mai repede cu putință.

‘clipele petrecute alături de cei dragi nu trebuie să aibă preț, de aceea ne 
bucură faptul că pacientele din românia au acum acces la medicamente care le 
pot prelungi viața. Din păcate, rata cumulată a supraviețuirii pentru cancerul 
de sân, col uterin și ovarian în românia este cu 10% sub media europeană. În 
același timp, pentru a reduce acest decalaj și pentru a crește șansele femeilor 
din românia, este imperios necesară introducerea unui program de screening 
pentru cancerul de sân, promovarea adecvată a programului de screening 
pentru cancerul de col uterin și promovarea controalelor medicale periodice 
pentru cancerul ovarian și alte afecțiuni.’ declară Mihaela Geoană, președintele 
Fundației renașterea, inițiatorul coaliției pentru Sănătatea Femeii.

noile medicamente introduse în lista celor prescrise compensat sau 
gratuit sunt molecule inovatoare destinate tratamentului pacientelor cu 
afecțiuni oncologice în stadii avansate ale bolii, care până acum nu dispuneau 
de o alternativă terapeutică care să le prelungească în mod semnificativ viața.

(1)Întrebare deschisă semnată de europarlamentarii:
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claudiu-ciprian Tănăsescu, Ioan Mircea Pașcu, Viorica Dăncilă, Maria 
Grapini, norica nicolai, Daciana Octavia Sârbu, Sorin Moisa, Victor negrescu, 
emilian Pavel, claudia Țapardel, csaba Șogor

Despre coaliția pentru Sănătatea Femeii
https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/07/24/comunicat-de-presa-

coalitia-pentru-sanatatea-femeii-13-00-02

europarlamentarul Maria Grapini despre dezvăluirile cu preoţi 
homosexuali: „atacuri subversive”

europarlamentarul de Timiş Maria Grapini condamnă ştirile legate 
de cazurile de homosexualitate din Biserica Ortodoxă română. Politicianul 
cataloghează dezvăluirile recente legate de preferinţele sexuale ale mai multor 
slujitori ai Bisericii ca fiind atacuri subversive care „șochează, oripilează, 
destabilizează”. „Oameni suntem cu toții, iar oamenii greșesc. Greșesc și medicii 
și profesorii și avocații și judecătorii și procurorii și eu și dumneavoastră și… 
preoții! Greșelile trebuie, evident, plătite.

Mai blând sau mai drastic, nu decidem noi cum. a pica, însă, în plasa 
teoriilor negativiste, distructive, care iau excepția drept regulă, e o greșeală 
capitală. Toți medicii iau foloase necuvenite? Toți profesorii dau note mari 
exclusiv celor pe care îi meditează? Toți procurorii sunt nedrepți? Toți… criticii 
sunt drepți? românia are «darul» acesta, de a-și distruge bazele sfinte, de a se 
victimiza nejustificat, oricând, din orice, de a-și minimaliza atuurile și de a-și 
exagera defectele. Suntem, ironic, printre puținele țări din lume care își anulează 
meritele, recunoscute, deseori, public, oficial, asumat, de alții, ignorate, însă, cu 
cinism de noi”, crede Maria Grapini.

https://www.pressalert.ro/2017/07/europarlamentarul-maria-grapini-
despre-dezvaluirile-cu-preoti-homosexuali-atacuri-subversive/

28.07.2017
Maria Grapini, pe tema scandalului vaccinurilor din românia: 

“Inconștiență versus incompetență, pe viața copiilor noștri! e revoltător și cinic!“
Surse guvernamentale au declarat, miercuri, 26 iulie, că ministrul 

Sănătăţii urmează să anunţe iminente demiteri din sistemul de sănătate. Pe 
baza raportului întocmit de minister, s-a ajuns la concluzia că responsabili de 
situaţia vaccinării sunt reprezentanţi din Direcţiile de Sănătate Publică, dar și 
funcționari din… Ministerul Sănătății. Ironic sau nu, concomitent cu statisticile 
negre pe care tot ei le anunță, birocrații ministeriabili se dovedesc incapabili 
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să gestioneze o criză care urcă, din nou, românia în fruntea clasamentelor 
mondiale nefaste. Decesele din cauza rujeolei sunt o evidență, numărul lor e, în 
continuare, în creștere.

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, președinte onorific al 
asociației Pacienților din Timiș, a reacționat dur, pe acest subiect, reiterând în 
fapt ceea ce susține, permanent, de luni bune, în țară sau în Pe.

“S-a demonstrat de către specialiști că scăderea ratei vaccinării a condus 
la epidemii de rujeolă şi rubeolă, ce ar fi putut să fie prevenite! Timişul se află, 
din păcate, pe harta neagră a deceselor bebeluşilor din românia, fapt care mă 
întristează profund. Trebuie înțeles foarte bine un lucru: bebeluşii mor din 
cauza celor care nu îşi vaccinează copiii! e un mediu periculos pentru cei care 
intră în viaţa aceasta şi n-au cum să se apere! Din păcate, există părinți care nu 
doresc să-și vaccineze copiii. acest curent, de luptă împotriva vaccinurilor, este 
extrem de periculos si trebuie combătut cu argumente și ferm!

Organizația Mondială a Sănătăţii atrage atenția că riscul copiilor sub 5 
ani de a dezvolta complicații serioase si chiar de a deceda din cauza bolilor 
prevenibile prin vaccinare este foarte ridicat. Potrivit sursei citate, rujeola este 
una dintre cauzele principale de deces în rândul copiilor, în 2015, pe plan global, 
înregistrându-se 134.200 de decese asociate acestei boli!

cum e posibil ca funcționari ai Ministerului Sănătății și responsabili 
din Direcțiile de Sănătate Publică să se creadă Dumnezei? Inconștiență 
versus incompetență, pe viața copiilor noștri! e revoltător și cinic! aștept 
decizia premierului româniei, dar mai ales pedepsirea celor care au făcut 
din acest subiect o alba-neagra ridicolă, cu vaccinurile care ba sunt, ba 
nu sunt, ba zac în depozitul cutare, ba n-au ajuns, ba stau în cabinetele 
medicilor de familie! Timp în care, copiii noștri mor de rujeolă, în secolul 
XXI!“, a declarat umanista Maria Grapini.

Sursa: comunicat de presa – europarlamentar Maria Grapini

http://romaniaregional.ro/2017/07/27/maria-grapini-pe-tema-
scandalului-vaccinurilor-din-romania-inconstienta-versus-incompetenta-pe-
viata-copiilor-nostri-e-revoltator-si-cinic/

29.07.2017

Maria Grapini: „Dacă statul nu face nimic, măcar noi, românii, să fim 
solidari! cumpărați produse românești!”

Semnal de alarmă european, pro românia! Tema dublelor standarde la 
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produsele alimentare devine din ce în ce mai fierbinte, pe zi ce trece. reacțiile 
internaționale, îndeosebi ale blocului est-european, sunt pertinente, acide și 
ferme. cea mai percutantă poziție publică a avut-o Grupul de la Vișegrad, odată 
ce premierii ţărilor membre l-au autorizat pe omologul lor slovac, robert Fico, 
să discute cu preşedintele comisiei europene, Jean-claude Juncker, despre 
numeroasele reclamaţii legate de calitatea inferioară a produselor alimentare 
distribuite de companii occidentale în această parte de europă, defavorizată 
vizibil într-un domeniu vital pentru consumatori.

Dinspre românia, cele mai numeroase luări de poziție îi aparțin 
europarlamentarului PPu-sl, Maria Grapini. Săptămâna trecută, umanista a 
cerut ferm oficialilor țării noastre să intervină și să-și apere consumatorii.

“Grupul de la Vișegrad bate cu pumnul în masă, în privința standardelor 
duble la produsele alimentare. românia, unde e, ce face, tace? Știm cu toții 
că suntem o țară măcinată de conflicte politice interne, inimaginabile pentru 
democrațiile sănătoase. Vecinii noștri sar și își apără cetățenii, vehement 
și pertinent! Mâncăm prost și acceptăm dubla măsură. De ce? consumatorii 
trebuie să fie pe primul plan, oricând, și în pline crize politice, și pe timp de 
liniște!”, a spus Maria Grapini.

astăzi, europarlamentarul PPu-sl a revenit pe această temă, după ce, 
în media, au apărut numeroase plângeri din partea producătorilor autohtoni, 
chinuiți de ani de muncă, investiții și taxe, dar puși în imposibilitatea de 
a-și valorifica marfa pe piața internă.

“Vorbesc de oameni care au refuzat categoric să otrăvească produsele cu 
ierbicid, să le dea intermediarilor care, ulterior, ni le vând la prețuri și de zece 
ori mai mari, oameni care folosesc metodele bunicilor noștri – care n-au murit 
de cancere la stomac! – punând apă și bălegar, oameni care țin la sănătatea 
noastră, români care nu-și bat joc de munca lor și de românii lor, oameni 
ajunși la disperare… Pe ei trebuie să-i apărăm, pe ei trebuie să-i susținem! Dacă 
statul nu face nimic, măcar noi, românii, sa fim solidari! cumpărați produse 
românești! chiar de astăzi!”, a declarat Maria Grapini.

Gh. M.
http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-daca-statul-nu-face-nimic-

macar-noi-romanii-sa-fim-solidari-cumparati-produse-romanesti/
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31.07.2017

europarlamentarul Maria Grapini şi o delegaţie de ofiţeri în rezervă, în 
vizită la Muzeul „Traian Vuia” din Timiş

Vacanţă activă pentru iubitorii de românism! Miercuri, 2 august, cel mai 
activ europarlamentar român, însoţit de o delegaţie de ofiţeri în rezervă, va 
merge în judeţul Timiş, la Făget şi la Muzeul Traian Vuia, într-o vizită de suflet. 
Maria Grapini şi însoţitorii săi de seamă marchează, prin această acţiune, 
neuitarea!

“M-am întors, recent, dintr-o scurtă vacanţă, petrecută în ţară, cu familia 
mea şi am constatat că există o aşteptare reală din partea celor care mai cred în 
românia şi românism! am decis să merg într-o vizită la Muzeul Traian Vuia, un 
loc special, dedicat marelui inventator român, pionierul aviaţiei mondiale, omul 
cu care ar trebuie să ne mândrim în fiecare zi, aici şi pretutindeni! e un demers 
care mă bucură şi pe care îl întreprind cu bucurie, chiar şi în concediu! Valorile 
incontestabile merită tot timpul nostru!”, a declarat Maria Grapini.

umanista Maria Grapini a organizat, la începutul lunii martie, la 
Bruxelles, un moment grandios, dedicat marelui român. Ţara noastră a fost 
în centrul atenţiei, în inima europei, printr-o conferință internațională, 
urmată de o expoziție, pe tematica mai mult decât generoasă a marcării celor 
111 ani scurși de la primul zbor cu un avion mai greu decât aerul, efectuat 
de Traian Vuia. au fost prezenți, atunci, reprezentanții Muzeului Banatului 
din Timișoara, cei care administrează Muzeul Traian Vuia, istorici, specialiști 
în aviație, europarlamentari români și străini, mass-media internă și 
internațională. Invitatul de onoare al Mariei Grapini a fost Dumitru Prunariu, 
primul și singurul cosmonaut român care a zburat vreodată în spațiul cosmic. 
evenimentul s-a bucurat de prezența ambasadei româniei – reprezentanța 
Permanentă și de cea a reprezentanței naTO la Bruxelles. umanista Maria 
Grapini a reuşit să marcheze cei 111 ani de la primul zbor al lui Traian 
Vuia, printr-un eveniment despre care a scris întreaga presă naţională şi 
internaţională.

Miercuri, 2 august, la Muzeul Traian Vuia, vor fi prezentate imagini din 
timpul acţiunii de la Bruxelles şi se va vorbi despre valori, neam, tradiţii şi 
pionierat ştiinţific.

http://www.banatulmeu.ro/europarlamentarul-maria-grapini-si-o-
delegatie-de-ofiteri-rezerva-vizita-la-muzeul-traian-vuia-din-timis/
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MarIa GraPInI DecLară răZBOI DuBLeLOr STanDarDe La 
PrODuSeLe aLIMenTare!

Subiectul dublelor standarde la produsele alimentare revine, tot mai 
apăsat, în actualitate. O problemă stringentă, acutizată în timp, cu consecințe 
majore pentru milioanele de români, își caută rezolvarea. În timp ce reacțiile 
internaționale, îndeosebi ale blocului est-european, sunt pertinente, acide și 
ferme, autoritățile de la București par incapabile, în stilul caracteristic, să aibă 
un punct de vedere coerent și unitar în această direcție.

raportul prezentat recent de ministrul agriculturii, Petre Daea, nu 
rezolvă (aproape) nimic, cât timp oficialii de la București continuă să prezinte 
frânturi de adevăr, încercând să tergiverseze/minimizeze această delicată 
problemă.

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, cel mai activ și implicat 
europarlamentar român, a avertizat, în numeroase rânduri, asupra 
impactului uriaș al perpetuării dublului standard la produsele alimentare. 
Luările sale de cuvânt, atât în comisiile și plenul Parlamentului european, 
cât și cele prezentate în țară, ar fi trebuit să scoată din inerție o guvernare 
incapabilă să apere interesele milioanelor de români. Din păcate, de prea 
mulți ani, în românia postdecembristă, prea puțini aleși, cazul Grapini este 
o excepție lăudabilă, au avut curajul și după caz voința necesară de a cere 
ferm oficialilor țării noastre să intervină și să-și apere consumatorii.

reamintim că problema fusese repusă, de mai multe ori, pe agenda 
europeană. Spre exemplu, în 20 iunie, în cadrul Forumului la nivel înalt 
pentru îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente, 
în conformitate cu concluziile consiliului european din 9 martie 2017, când 
subiectul a provocat o dezbatere tensionată.

Și atunci umanista Maria Grapini a adoptat o poziție pe cât de pertinentă, 
pe atât de intransigentă, pe tema dublei măsuri aplicate țărilor din europa de 
est, în privința comercializării produselor alimentare, luările sale de poziție 
din Parlamentul european fiind, așa cum am mai spus, numeroase și ferme. 
Problema diferențelor vizibile între aceeași marfă, spre exemplu din Germania 
și românia, a fost sesizată demult de consumatori și amendată public, cu fiecare 
ocazie, de către Grapini.

Și pentru a arăta, elocvent, diferența dintre vorbe și fapte, menționăm 
că același europarlamentar a făcut, luna trecută, un nou demers în acest sens, 
adresându-i o întrebare comisarului pentru Justiție, Vera Jourova și semnalând 
practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față 
de consumatori. În preambul, Maria Grapini a invocate numeroase studii 
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efectuate în europa, care indică o calitate inferioară a ingredientelor utilizate 
în produsele ambalate de mărci globale și vândute în țările din europa de est.

“cele mai mari diferențe se regăsesc în produsele vândute de „mărcile 
proprii” ale supermarketurilor și hipermarketurilor distribuitoare. acest fapt 
are implicații directe asupra sănătății consumatorilor est-europeni, poate fi 
clasificat drept discriminatoriu și duce la o concurență inechitabilă.

care sunt măsurile pe care comisia le are în vedere pentru a asigura 
distribuția produselor de calitate uniformă în ue și evitarea practicilor neloiale 
pe viitor?”, scria Grapini.

În fața insistenței europarlamentarul PPu-sl, comisarul european i-a 
răspuns acestuia, precizând că ce ia în serios problema standardelor duble 
ale calității produselor alimentare și că “în cadrul rețelei de cooperare a 
autorităților pentru protecția consumatorilor, comisia a solicitat autorităților 
din toate statele membre să colecteze și să facă schimb de dovezi privind 
cazurile presupuse de standarde duble ale calității produselor alimentare”.

Vera Jourova a mai transmis că “au fost efectuate sau sunt în curs de 
efectuare teste privind cazurile de presupuse de standarde duble ale calității 
produselor alimentare în patru state membre, în timp ce alte câteva state 
membre intenționează să efectueze astfel de teste”.

De altfel, chiar în aceste zile, cea mai percutantă poziție publică a avut-o 
Grupul de la Vișegrad, odată ce premierii ţărilor membre l-au autorizat pe 
omologul lor slovac, robert Fico, să discute cu preşedintele comisiei europene, 
Jean-claude Juncker, despre numeroasele reclamaţii legate de calitatea inferioară 
a produselor alimentare distribuite de companii occidentale în această parte de 
europă, defavorizată vizibil într-un domeniu vital pentru consumatori.

“Grupul de la Vișegrad bate cu pumnul în masă, în privința standardelor 
duble la produsele alimentare. românia, unde e, ce face, tace? Știm cu toții 
că suntem o țară măcinată de conflicte politice interne, inimaginabile pentru 
democrațiile sănătoase. Vecinii noștri sar și își apără cetățenii, vehement 
și pertinent! Mâncăm prost și acceptăm dubla măsură. De ce? consumatorii 
trebuie să fie pe primul plan, oricând, și în pline crize politice, și pe timp de 
liniște!”, a spus Maria Grapini.

“Vorbesc de oameni care au refuzat categoric să otrăvească produsele cu 
ierbicid, să le dea intermediarilor care, ulterior, ni le vând la prețuri și de zece 
ori mai mari, oameni care folosesc metodele bunicilor noștri – care n-au murit 
de cancere la stomac! – punând apă și bălegar, oameni care țin la sănătatea 
noastră, români care nu-și bat joc de munca lor și de românii lor, oameni 
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ajunși la disperare… Pe ei trebuie să-i apărăm, pe ei trebuie să-i susținem! Dacă 
statul nu face nimic, măcar noi, românii, sa fim solidari! cumpărați produse 
românești! chiar de astăzi!”, a mai adăugat Maria Grapini.

Spre cinstea lor, mai există români care continuă să se lupte pentru 
interesele românilor și ale româniei. cazul Mariei Grapini este unul elocvent în 
acest sens. Și nu o spun eu, ci faptele/demersurile/pozițiile acesteia din ultima 
perioadă și nu numai.

Spre rușinea lor, decidenții de la București, ocupați de interminabilele 
scandaluri și lupte pentru Putere, au uitat de românia, de menirea lor în a 
apăra interesele unei țări care continuă să se decredibilizeze accentuat. Poate 
acum, în al doisprezecelea ceas, unii oficiali români se vor trezi și vor înțelege că 
românia are nevoie de un leadership puternic, profesionist și competent.

De ce oare alții pot și noi nu putem/vrem?

Iulian Badea

https://cronicaromana.net/2017/07/31/maria-grapini-declara-razboi-
dublelor-standarde-la-produsele-alimentare/

august 2017
01.08.2017
Parada Pălăriilor, în Piața Victoriei din Timișoara

europarlamentarul -umanist – Maria Grapini – preşedinte fondator 
al asociației Femeilor antreprenor din românia, împreună cu prof. univ. dr. 
angela codruța Podariu, preşedintele aFar îi invită pe bănățeni la a II a ediţie a 
Paradei Pălăriilor, în 8 septembrie, de la ora 15, în Piaţa Victoriei din Timişoara.

arta de a purta pălărie, se va putea vedea într-o paradă unică la 
Timişoara. Într-o zi sfântă pentru creştini, aFar vă invită la un regal: Parada 
Pălăriilor ! centrul Timişoarei va străluci de frumuseţe, în 8 septembrie! Pe 
data de 8 septembrie, creştinii sărbătoresc naşterea Maicii Domnului, cea 
mai mare sărbătoare a toamnei, cunoscută drept Sfânta Maria Mică. astfel, 
asociaţia Femeilor de afaceri din românia organizează, în această zi specială, 
în Piaţa Operei din Timişoara, un eveniment pe măsură: ediţia a doua a Paradei 
Pălăriilor!  cu un debut extraordinar, anul trecut, în luna octombrie, Parada 
Pălăriilor a fost gândită pentru a readuce la viaţă nu doar un accesoriu al 
vremurilor frumoase de odinioară, ci un spirit! arta de a purta pălărie, fie că 
vorbim de “reginele” ei, femeile, fie că în cauză sunt bărbaţii!
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amfitrionul evenimentului din 8 septembrie va fi, ca şi anul trecut, 
europarlamentarul Maria Grapini, preşedinte de onoare aFar, militantă 
recunoscută pentru feminism şi feminitate.  “Voi fi bucuroasă să deschid, la 
Timişoara, alături de preşedinta aFar, prof.dr. angela Podariu, ediţia a doua 
a unui asemenea eveniment! Parada pălăriilor în piaţa simbol a acestui oraş, 
atmosfera de sărbătoare, participarea voastră, sunt convinsă în număr mare, 
toate mă fac să fiu fericită şi mândră! Sper că acţiunea va prinde contur şi în 
alte locuri, pe baza sloganului atât de drag nouă, azi în Timişoara, mâine-n 
toată ţara! Viitoarea capitală culturală europeană merită astfel de evenimente 
inedite, punerea în valoare a oamenilor frumoşi şi a ideilor generoase. ca şi 
anul trecut, sunt invitate să participe asociaţiile femeilor de afaceri din ţară , 
membre ale coaliţiei Femeilor de afaceri din românia. Lia Lungu, membră de 
onoare a aFar şi coordonatoarea proiectului, va fi alături de participanţi“, a 
declarat Maria Grapini.

anul trecut, la eveniment, a fost prezent şi ambasadorul republicii 
coreea la Bucureşti, invitat special cu această ocazie.  Precum în 2016, Parada 
Pălăriilor va consta, şi în 8 septembrie, într-o frumoasă plimbare prin Piaţa 
Victoriei, pe muzică special aleasă şi un spectacol de vals, „pălărie cu pălărie”, o 
reverenţă pentru Timişoara şi timişoreni!

Gh. M.

http://www.banatulmeu.ro/parada-palariilor-piata-victoriei-din-
timisoara/

umaniştii salută Timişoara!

Ziua de 3 august a devenit oficial Ziua Timișoarei, prin Hotărârea 
consiliului Local nr. 217 din 1999, zi care marchează momentul intrării trupelor 
româneşti în Timişoara, la 3 august 1919, respectiv instaurarea administraţiei 
româneşti în oraș.

unirea Banatului cu românia a fost proclamată pe 1 decembrie 1918 la 
Marea adunare națională de la alba Iulia, dar, de facto, preluarea administrației 
Banatului de către autoritățile românești s-a desfășurat cu întârziere și cu 
mare greutate, din cauza prezenței în regiune a trupelor sârbe și franceze. 
administrația românească s-a instalat în Banat abia un an mai târziu, unirea 
fiind consfințită de intrarea trupelor românești în Timișoara pe 3 august 1919.

Implicaţi în viaţa cetăţii, umaniştii din PPu-sl Timiş vor fi parte a 
evenimentelor ce marchează Ziua Timişoarei, vor depune o coroană şi vor 
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asista la ceremonia publică de marcare a intrării trupelor româneşti în oraş. Mai 
mult, tinerii umanişti vor fi prezenţi printre timişoreni şi vor împărţi mesaje de 
felicitare seniorilor şi nu numai. Liderul PPu-sl, Maria Grapini, va fi alături de 
participanţii la momentul timişorean din 3 august.

“De Ziua Timişoarei, umaniştii vă transmit gândurile lor bune, pace, 
înţelegere şi bună convieţuire! La mulţi ani, Timişoara! această parte a 
româniei a demonstrat, de-a lungul vremii, că este un excelent exemplu de 
multiculturalitate, admirat şi salutat de întreaga lume occidentală. Lumea 
traversează o perioadă critică, evoluţiile politice şi sociale internaţionale se 
îndepărtează vizibil de spiritul toleranţei şi al bunei înţelegeri, astfel că exemplul 
Timişoarei este, categoric, un reper de atins, un simbol de aplaudat. umaniştii 
salută Timişoara!”, a declarat europarlamentarul Maria Grapini.

Gh. M.

http://www.banatulmeu.ro/umanistii-saluta-timisoara/

Toamna doamnelor cochete, la Timișoara. când va avea loc ediția a doua 
a Paradei Pălăriilor

aveți o pasiune pentru pălării sau poate chiar o colecție? aveți șansa 
unică de a vă etala pasiunea tocmai în centrul Timișoarei, acolo unde, în această 
toamnă, va avea loc ediţia a doua a Paradei Pălăriilor, eveniment organizat de 
asociaţia Femeilor de afaceri din românia.

Invitat special al primei ediții a fost chiar ambasadorul republicii coreea 
la București. „Voi fi bucuroasă să deschid, la Timişoara, alături de preşedinta 
aFar, prof.dr. angela Podariu, ediţia a doua a unui asemenea eveniment! Parada 
pălăriilor în piaţa simbol a acestui oraş, atmosfera de sărbătoare, participarea 
voastră, sunt convinsă în număr mare, toate mă fac să fiu fericită şi mândră! 
Sper că acţiunea va prinde contur şi în alte locuri, pe baza sloganului atât de 
drag nouă, azi în Timişoara, mâine-n toată ţara! Viitoarea capitală culturală 
europeană merită astfel de evenimente inedite, punerea în valoare a oamenilor 
frumoşi şi a ideilor generoase. ca şi anul trecut, sunt invitate să participe 
asociaţiile femeilor de afaceri din ţară , membre ale coaliţiei Femeilor de 
afaceri din românia. Lia Lungu, membră de onoare a aFar şi coordonatoarea 
proiectului, va fi alături de participanţi“, a declarat europarlamentarul Maria 
Grapini. evenimentul va avea loc în 8 septembrie.

https://www.pressalert.ro/2017/08/toamna-doamnelor-cochete-la-
timisoara-cand-va-avea-loc-editia-doua-paradei-palariilor/
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ÎnTr-O ZI SFÂnTă PenTru creŞTInI, aFar Vă InVITă La un 
reGaL: ParaDa PăLărIILOr!

centrul Timişoarei va străluci de frumuseţe, în 8 septembrie!

Pe data de 8 septembrie, creştinii sărbătoresc naşterea Maicii Domnului, 
cea mai mare sărbătoare a toamnei, cunoscută  drept Sfânta Maria Mică.

asociaţia Femeilor de afaceri din românia organizează, în această zi 
specială, în Piaţa Operei din Timişoara, un eveniment pe măsură: ediţia a doua 
a Paradei Pălăriilor!

cu un debut extraordinar, anul trecut, în luna octombrie, Parada Pălăriilor 
a fost gândită pentru a readuce la viaţă nu doar un accesoriu al vremurilor 
frumoase de odinioară, ci un spirit! arta de a purta pălărie, fie că vorbim de 
“reginele” ei, femeile, fie că în cauză sunt bărbaţii!

amfitrionul evenimentului din 8 septembrie va fi, ca şi anul trecut, 
europarlamentarul Maria Grapini, preşedinte de onoare aFar, militantă 
recunoscută pentru feminism şi feminitate.

“Voi fi bucuroasă să deschid, la Timişoara, alături de preşedinta aFar, 
prof.dr. angela Podariu, ediţia a doua a unui asemenea eveniment! Parada 
pălăriilor în piaţa simbol a acestui oraş, atmosfera de sărbătoare, participarea 
voastră, sunt convinsă  în număr mare, toate mă fac să fiu fericită şi mândră!  
Sper că acţiunea va prinde contur şi în alte locuri, pe baza sloganului atât de 
drag nouă, azi în Timişoara, mâine-n toată ţara! Viitoarea capitală culturală 
europeană merită astfel de evenimente inedite, punerea în valoare a oamenilor 
frumoşi şi a ideilor generoase. ca şi anul trecut, sunt invitate să participe 
asociaţiile femeilor de afaceri din ţară , membre ale coaliţiei Femeilor de 
afaceri din românia. Lia Lungu, membră de onoare a aFar şi coordonatoarea 
proiectului, va fi alături de participanţi“, a declarat Maria Grapini.

anul trecut, la eveniment, a fost prezent şi ambasadorul republicii 
coreea la Bucureşti, invitat special cu această ocazie.

Precum în 2016, Parada Pălăriilor va consta, şi în 8 septembrie, într-o 
frumoasă plimbare prin Piaţa Victoriei, pe muzică special aleasă şi un spectacol 
de vals, „pălărie cu pălărie”, o reverenţă pentru Timişoara şi timişoreni!

https://cronicaromana.net/2017/08/01/intr-o-zi-sfanta-pentru-crestini-
afar-va-invita-la-un-regal-parada-palariilor/
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02.08.2017
Maria Grapini cheamă europa să-și protejeze cetățenii împotriva 

știrilor false
“apăr libertatea presei, este fundamentală, apăr, însă, și oamenii față de 

impactul nefast al știrilor incorecte!”, îndeamnă Grapini. ceDO a subliniat în 
numeroase rânduri că este nevoie de pluralism, deschidere și toleranță pentru 
existența unei societăți democratice. Libertatea presei este esențială în acest 
context, pentru a ne asigura că cetățenii europeni sunt bine informați. Sub aceste 
considerații definitorii, europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a solicitat 
comisiei europene un răspuns ferm, legat de libertatea presei și veridicitatea 
informației, un tot care, teoretic, este unitar, practic…prezintă fisuri.

“cazurile din ultima perioadă, din europa, de abuz al mass-media, 
propagandă, defăimare și răspândire de informații inexacte aduc în lumină 
faptul că uniunea europeană trebuie să își consolideze poziția față de 
transmiterea de informații eronate în rândul cetățenilor europeni.

ce consideră comisia că trebuie făcut și cum se poate implica în realizarea 
unui echilibru mai bine conturat între libertatea presei și responsabilizarea 
privind veridicitatea informației, la nivelul fiecărui stat membru?”, aceasta este 
întrebarea adresată ce de către umanista Maria Grapini.

Vicepreședintele comisiei europene, andrus ansip, responsabil pentru 
piața unică digitală europeană, a întărit declarația Mariei Grapini, precizând 
că libertatea și pluralismul mass-media sunt drepturi fundamentale, iar, 
din punct de vedere legislativ, propunerea comisiei de revizuire a Directivei 
serviciilor massmedia audiovizuale prevede că autoritățile de reglementare 
în acest domeniu trebuie să fie independente, stabilind cerințe în materie de 
independență pe care acestea trebuie să le respecte.

“Independența autorităților de reglementare în domeniul serviciilor 
mass-media audiovizuale este esențială pentru punerea corectă în aplicare a 
normelor ue în domeniul serviciilor mass-media audiovizuale, precum și pentru 
libertatea și pluralismul mass-mediei. având în vedere rolul esențial al libertății 
de exprimare ca pilon al societăților democratice, comisia finanțează proiecte 
independente în domeniul libertății și pluralismului mass-media, cu susținerea 
Parlamentului european. comisia abordează proliferarea conținuturilor ilegale 
online, prin elaborarea unor orientări fără caracter obligatoriu, care vor clarifica 
procesele prin care astfel de materiale ar trebui să fie identificate și eliminate 
și vor oferi garanții împotriva eliminării necorespunzătoare, îmbunătățind în 
același timp eficiența proceselor actuale”, susține oficialul european .

Vicepreședintele ce mai precizează, în răspunsul oferit 
europarlamentarului umanist, că europa sprijină jurnalismul de calitate, ca 
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mijloc de protejare a dreptului cetățenilor la informații pluraliste, respectând, 
în același timp, libertatea de exprimare.

Gh. M.

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-cheama-europa-sa-si-
protejeze-cetatenii-impotriva-stirilor-false/

Maria Grapini nu renunţă la lupta pentru cauza româncei camelia 
Smicală!

comisia europeană a oferit un răspuns oficial în cazul româncei cameliei 
Smicală.

cazul cameliei Smicală, stabilită în Finlanda şi nevoită să suporte o 
justiţie îndoielnică în privinţa destinului copiilor săi, după divorţul de soţul 
finlandez, este de notorietate. În toată această poveste tragică, puţini sunt cei 
care s-au încumetat să ia atitudine, public, oficial, pentru că vorbim de un caz 
complicat şi de o legislaţie aparte în ceea ce priveşte protecţia copilului.

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, s-a implicat, încă din debutul 
cazului camelia Smicală, prin luări de poziţie în Pe, scrisori oficiale transmise 
oficialităţilor din Finlanda,  autorităţilor  române ( în 2016, le-a scris primului 
ministru, președintelui, ministrului de externe), campanii sociale. un alt 
demers recent este întrebarea cu solicitare de răspuns, adresată comisiei 
europene, pe tema încălcării drepturilor fundamentale în cazul româncei. 
Grapini a prezentat, în detaliu, situaţia:

“cetățeanul român camelia Smicală, de profesie medic, s-a stabilit 
în Finlanda în urmă cu 12 ani, după căsătoria cu un bărbat finlandez. După 
despărțire, soțul a reclamat intenția acesteia de a pleca în românia împreună cu 
copiii. De aceea, în mai 2015, executorii judecătorești finlandezi și reprezentanții 
Protecției copilului au preluat copiii minori de la domiciliul mamei în mod brutal 
și utilizând forța, creând traume copiilor și mamei și trimițându-i în centre de 
plasament diferite. ea nu a fost înștiințată de hotărârea judecătorească prin 
care i se lua custodia asupra copiilor. De atunci, a făcut tot posibilul pentru a-și 
recupera copiii, inclusiv apelând la ajutorul autorităților din românia. copiii au 
declarat că doresc să revină la mama lor unde au fost mereu bucuroși, starea lor 
de sănătate în centrele de plasament nefiind una bună. Pe 28 aprilie, camelia 
Smicală a fost condamnată la 6 luni de închisoare, fiind dată în judecată de 
statul finlandez pentru defăimarea autorităților care în urmă cu doi ani i-au 
preluat copiii.
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care sunt măsurile pe care le întrevede comisia europeană pentru a 
investiga cazul acestui cetățean european căruia îi sunt încălcate drepturile 
fundamentale, ținând cont de faptul că interesul superior al copilului trebuie 
să primeze?”.

comisarul european, Vera Jourová, i-a răspuns europarlamentarului 
umanist, invocând regulamentul Bruxelles, care reprezintă principalul 
instrument în domeniul dreptului familiei, reglementează doar chestiuni 
legate de cooperarea judiciară în ceea ce privește cauzele referitoare la 
custodia transfrontalieră și la dreptul de vizită, chestiuni legate de jurisdicție 
sau de executarea hotărârilor.

“Substanța dreptului familiei, cum ar fi stabilirea faptului că unul dintre 
părinți poate exercita sau nu drepturi de custodie sau de vizită, rămâne de 
competența exclusivă a statelor membre. În plus, funcționarea serviciilor de 
protecție a copilului este reglementată de legislația națională și nu de legislația 
ue. Totuși, comisia caută să sprijine statele membre analizând în special 
aspectele transfrontaliere și elaborând orientări privind o abordare bazată pe 
drepturi, care pot îndruma în mod util sistemele de protecție a copilului și pot 
contribui la asigurarea unei înțelegeri comune a modului în care drepturile 
copilului pot fi cel mai bine protejate și promovate”, se arată în răspunsul oferit 
europarlamentarului Maria Grapini.

Gh. M.

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-nu-renunta-la-lupta-pentru-
cauza-romancei-camelia-smicala/

03.08.2017
De Ziua Timişoarei, europarlamentarul Maria Grapini a depus o coroană 

de flori la bust generalului Virgil economu
Joi, 3 august, de Ziua Timişoarei, europarlamentarul Maria Grapini, 

şeful PPusl, a depus o coroană de flori la bustul generalului Virgil economu, 
împreună cu echipa umanistă.

“am participat apoi la parada militară şi după…., ne-am răcorit fiecare cu 
ce-a dorit, la o terasă! Mulţumesc echipei umaniste! La mulţi ani Timişoara!”, 
este mesajul celui mai activ europarlamentar român, Maria Grapini.

Gh. M.
http://www.banatulmeu.ro/de-ziua-timisoarei-europarlamentarul-

maria-grapini-depus-o-coroana-de-flori-la-bust-generalului-virgil-economu/
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uManIȘTII DIn TIMIȘ au FOST La ÎnăLȚIMe!

Ziua Timişoarei a fost marcată, religios şi militar, într-o zi caniculară 
de 3 august, în diverse puncte ale oraşului, în prezenţa oficialităţilor locale, 
judeţene, parlamentare şi europarlamentare.

umanista Maria Grapini a fost singurul europarlamentar prezent la 
momentele dedicate marcării trecerii celor 98 de ani de la intrarea trupelor 
române în Timişoara. Maria Grapini a depus o coroană de flori la bustul 
comandantului armatei române, Virgil economu, cel care intra triumfal 
în 3 august 1919 şi reunea, practic, ţara. ulterior, europarlamentarul PPu-sl 
a fost invitat în tribuna oficială, instalată în Piaţa unirii, de unde a asistat la 
ceremoniile speciale, alături de reprezentanţii oraşului şi ai judeţului.

“Îi felicit pe timişoreni, de ziua lor, de Ziua Timişoarei! această parte 
a româniei a demonstrat, de-a lungul vremii, că este un excelent exemplu de 
multiculturalitate, admirat şi salutat de întreaga lume occidental. Sunt mândră 
că trăiesc aici, alături de familia mea, de prietenii mei! umaniştii vă transmit 
gânduri bune, sănătate, pace, fericire şi o zi extraordinară!”, a fost mesajul 
Mariei Grapini, transmis ziariştilor prezenţi la eveniment.

ulterior ceremoniei din Piaţa unirii, europarlamentarul s-a întâlnit 
cu echipa şi colaboratorii umanişti, împreună deplasându-se  prin centrul 
Timişoarei, purtând la piept cocarde tricolore şi steaguri în mână.

https://cronicaromana.net/2017/08/03/umanistii-din-timis-au-fost-la-
inaltime/

04.08.2017

MarIa GraPInI, IMPLIcare TOTaLă În FaVOarea cOPIILOr 
aFLaȚI În DIFIcuLTaTe

“avem nevoie  stringentă de campanii de informare a românilor, girate 
de instituţiile statului!”, a avertizat europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini.

creşterea alarmantă a cazurilor de regim cel puţin îndoielnic, la adresa 
copiilor luaţi de lângă mamele lor, cel mai recent fiind al româncei camelia 
Smicală, a determinat-o pe umanista Maria Grapini să nu-i slăbească pe 
oficialii din comisia europeană, cu luări de poziţie şi întrebări oficiale, pe acest 
subiect grav. astfel, cel mai activ europarlamentar român a revenit, recent, cu o 
solicitare care se numeşte “copiii răpiți de lângă mame sub pretextul protejării 
lor”: “avem tot mai multe cazuri într-un număr de țări aflat în creștere precum 
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norvegia, Finlanda, Germania, în care copiii sunt răpiți de lângă mame, 
pe motivul protejării lor.  ce poate și ce va face comisia europeană pentru 
respectarea drepturilor omului și ale copilului, ținând cont de interesul superior 
al copilului?”, a scris Grapini comisiei europene.

răspunsul a venit prompt, din partea comisarului Vera Jourova. acesta 
îndreaptă, din start, responsabilitatea majoră către fiecare stat membru.

“normele de drept material privind relațiile de familie și protecția 
copilului sunt de competența exclusivă a statelor membre. Toate statele membre 
ale ue au ratificat convenția Onu privind drepturile copilului și au obligația de 
a acționa pentru a proteja copiii care suferă sau sunt expuși riscului de violență, 
abuz sau neglijare.

Orientările Onu privind îngrijirea alternativă a copiilor au instituit 
standarde adecvate în ceea ce privește cazurile în care este necesară separarea 
copilului de părinți și caracterul adecvat al opțiunilor alternative de îngrijire”, 
precizează Jourova. Mai mult, ce susţine că, atunci când acordă finanțare în 
favoarea consolidării capacităților, pentru a sprijini statele membre să asigure 
sisteme integrate de protecție a copilului și al justiției în interesul copilului, se 
solicită ferm ca proiectele să fie conforme cu aceste standarde.

Maria Grapini consideră că statul român trebuie să ia atitudine fermă şi 
măsuri concrete.

“avem nevoie stringentă de campanii de informare a românilor, girate 
de instituţiile statului! cetăţenii noştri trebuie să ştie că atunci când pleacă 
în altă ţară cu familia, se vor supune legilor naţionale şi în ceea ce priveşte 
protecţia copilului. realitatea este că tot mai frecvent apar reclamaţii din partea 
românilor plecaţi privind preluarea copiilor din familie şi institutionalizaţi. De 
aceea, trebuie să fie conştientizaţi şi informaţi!”, a conchis europarlamentarul 
PPu-sl, Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/08/04/maria-grapini-implicare-totala-
in-favoarea-copiilor-aflati-in-dificultate/

07.08.2017

Maria Grapini, mesaj dur la adresa liderului uDMr

“Stimabilule Kelemen Hunor, centenarul Marii unirii e sfânt pentru 
români! Va fi un regal adevărat, va răsuna țara asta în lung și în lat de sentimente 
naționale, vom râde și plânge împreună, cei cu inima română, cu sau fără voia 
dumneavoastră!”
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recent, liderul uDMr, Kelemen Hunor, în tonul arhicunoscut, de 
lezare abruptă a sentimentelor românești, cu nedisimulat tupeu, a declarat că 
„românii trebuie să accepte că noi nu vom putea și nici nu vrem să sărbătorim 
2018’’. Hunor nu s-a oprit aici cu replicile jignitoare la adresa țării în care-și face 
veacul, caracterizând patriotismul românesc drept un „naționalism de prost 
gust” și, mai mult, anunțând triumfalist lansarea proiectului uDMr, intitulat, 
din nou tendențios, „O mie de ani în ardeal, o sută în românia’’…

europarlamentarul umanist, Maria Grapini, se numără printre puținii 
lideri politici, care au simțit nevoia să ia atitudine în cazul acestor declarații 
aflate sub limita oricărei diplomații posibile și imposibile, într-o țară ue. Pe un 
ton ferm, stăpânindu-și cu greu revolta, Maria Grapini a declarat că se simte 
jignită personal de Kelemen Hunor și că, în numele românilor de pretutindeni, 
așteaptă scuze publice din partea liderului uDMr.

“Stimabilule Kelemen Hunor, centenarul Marii unirii e sfânt pentru 
români! Va fi un regal adevărat, va răsuna țara asta în lung și în lat de sentimente 
naționale, vom râde și plânge împreună, cei cu inima română, cu sau fără voia 
dumneavoastră! ați jignit un popor întreg, o țară care vă este casă, dumneavoastră 
și familiei dumneavoastră! nu sunteți la prima declarație de acest fel, pesemne 
nici la ultima. centenarul Marii uniri, însă, nu este un lucru cu care să vă jucați 
perfid, nu e despre plăcuțe bilingve și limba maghiară în spitale, desi, dacă tot 
le-am invocat, vă reamintesc faptul că rOMÂnIa vi le-a dat, rOMÂnIa vi le-a 
legiferat! centenarul Marii uniri este despre rOMÂnI și despre ce au ei mai de 
preț: țară, pământ, credință, strămoși, cruci, morminte, biserici, limbă, mamă, 
tată! Vă asigur că marcarea celor 100 de ani va fi un moment atât de emoționant 
încât va răsuna toată țara, din Timiș până-n Botoșani, din Harghita până-n 
constanța, din covasna până-n Ialomița și, sunt sigură, ecourile vor zgudui 
până și Budapesta!”, a spus europarlamentarul PPu-sl.

Maria Grapini este cel mai fervent susținător al românismului, aici, la 
Bruxelles sau Strasbourg, europarlamentarul organizând periodic evenimente 
majore, cu și pentru semenii săi, invitând români la Pe, promovând tradițiile, 
cultura, arta și muzica, ori de câte ori poate.

Gh. M.

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-mesaj-dur-la-adresa-
liderului-udmr/
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europarlamentarul Maria Grapini cere respectarea drepturilor copiilor

creşterea alarmantă a cazurilor de regim cel puţin îndoielnic, la adresa 
copiilor luaţi de lângă mamele lor, cel mai recent fiind al româncei camelia 
Smicală, a determinat-o pe umanista Maria Grapini să nu-i slăbească pe 
oficialii din comisia europeană, cu luări de poziţie şi întrebări oficiale, pe acest 
subiect grav. astfel, cel mai activ europarlamentar român a revenit, recent, cu o 
solicitare care se numeşte “copiii răpiți de lângă mame sub pretextul protejării 
lor”: “avem tot mai multe cazuri într-un număr de țări aflat în creștere precum 
norvegia, Finlanda, Germania, în care copiii sunt răpiți de lângă mame, 
pe motivul protejării lor.  ce poate și ce va face comisia europeană pentru 
respectarea drepturilor omului și ale copilului, ținând cont de interesul superior 
al copilului?”, a scris Grapini comisiei europene.  răspunsul a venit prompt, din 
partea comisarului Vera Jourova. acesta îndreaptă, din start, responsabilitatea 
majoră către fiecare stat membru.

“normele de drept material privind relațiile de familie și protecția 
copilului sunt de competența exclusivă a statelor membre. Toate statele membre 
ale ue au ratificat convenția Onu privind drepturile copilului și au obligația de 
a acționa pentru a proteja copiii care suferă sau sunt expuși riscului de violență, 
abuz sau neglijare. Orientările Onu privind îngrijirea alternativă a copiilor au 
instituit standarde adecvate în ceea ce privește cazurile în care este necesară 
separarea copilului de părinți și caracterul adecvat al opțiunilor alternative 
de îngrijire”, precizează Jourova. Mai mult, ce susţine că, atunci când acordă 
finanțare în favoarea consolidării capacităților, pentru a sprijini statele membre 
să asigure sisteme integrate de protecție a copilului și al justiției în interesul 
copilului, se solicită ferm ca proiectele să fie conforme cu aceste standarde.

Maria Grapini consideră că statul român trebuie să ia atitudine fermă şi 
măsuri concrete.

“avem nevoie stringentă de campanii de informare a românilor, girate 
de instituţiile statului! cetăţenii noştri trebuie să ştie că atunci când pleacă 
în altă ţară cu familia, se vor supune legilor naţionale şi în ceea ce priveşte 
protecţia copilului. realitatea este că tot mai frecvent apar reclamaţii din partea 
românilor plecaţi privind preluarea copiilor din familie şi institutionalizaţi. De 
aceea, trebuie să fie conştientizaţi şi informaţi!”, a conchis europarlamentarul 
PPu-sl, Maria Grapini.

http://www.banatulmeu.ro/europarlamentarul-maria-grapini-cere-
respectarea-drepturilor-copiilor/
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MarIa GraPInI: “VOI cOnTInua Să Mă LuPT, În Pe, PenTru 
rOMÂnIa! PenTru că Țara nOaSTră MerITă OrIce SacrIFIcIu!”

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a acordat un amplu interviu 
cotidianului online “cronica română”. cel mai implicat și activ europarlamentar 
român, Maria Grapini, vorbește, printre altele, despre activitatea sa, în comisii 
și plenul Parlamentul european, în prima jumătate a anului 2017, despre cele 
mai importante inițiative/proiecte pe care le-a depus și susținut la Strasbourg și 
Bruxelles, despre grupul europarlamentarilor români, despre modul în care se 
vede românia din Parlamentul european, dar și despre principalele proiecte pe 
care și le propune, în viitorul apropiat, în Parlamentul european.

ca jurnalist care a urmărit în ultimele luni activitatea europarlamentarului 
Grapini, pot spune că aceasta a arătat, prin prestația sa, că există și aleși de care 
românii ar trebui să fie mândri și care nu folosesc sintagma „interesul național” 
doar în discursurile electorale.

Maria Grapini ”tace și face”, ducând război după război, în comisiile și 
plenul Parlamentului european, pentru românia. Dacă măcar o jumătate 
dintre cei 32 de europarlamentari români ar fi la fel de implicați ca Maria 
Grapini, românia ar fi fost departe, iar interesele noastre, ca popor, mult mai 
bine apărate la Strasbourg și Bruxelles. Din păcate, avem prea multe cozi de 
topor, prea mulți aleși indiferenți/vânduți unor interese străine româniei, care 
preferă să își slujească liderul partidului care îl trimite în Pe, în dauna mult-
clamatului interes național.

europarlamentarul Grapini participă la toate ședințele Parlamentului 
european. Vine cu temele făcute inclusiv la ședințele comisiilor din care face 
parte. Fie că vorbim de comisia LIBe ( libertăți civile, justiție și afaceri interne), 
de comisia IMcO (piață internă și protecția consumatorilor) sau de comisia 
Tran (pentru transport și turism) ca să nu mai vorbim de ședințele plenului 
Pe, Grapini are o implicare totală. Pune întrebări, cere explicații, oferă soluții, 
se luptă până când problema ridicată obține o rezolvare. au fost cazuri, nu 
puține, în care în ciuda acestui uriaș efort, rezolvarea nu a fost cea dorită, dar 
în ciuda acestui lucru, Grapini nu cedează. Merge până la capăt de fiecare dată! 
este temută și apreciată de colegii din Pe.

Doamnă europarlamentar Maria Grapini, haideți să vorbim puțin 
despre Parlamentul european. câteva informații utile, de interes, care ar putea 
familiariza cititorii cu această importantă instituție legislativă a ue…

cred, în primul rând, că este util ca toți cetățenii să știe ce este de 
competența ue și ce nu. De multe ori auzim din partea guvernelor scuza 
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potrivit căreia nu putem lua o decizie sau alta pentru că „nu ne lasă comisia 
europeană”!Fiscalitatea, salarizarea, pensiile (mă refer la cuantumul acestora), 
tot sistemul de indemnizații- de la șomaj, până la indemnizațiile  de creștere a 
copilului, persoane cu handicap, vechime, sporuri, toate sunt de competența 
națională, de competența guvernului unei țări.Mai mult, politica de stabilire a 
TVa este tot de competența națională. În schimb, ue stabilește limitele TVa, 
acestea fiind între minim 0% și maxim 27%.Și în privința sistemului educațional, 
sanitar, asistenței sociale, protecției copilului, protecției consumatorului, există 
competențe naționale. Pe de altă parte, ue stabilește acorduri comerciale 
pentru toate statele membre, existând, în acest sens, regulamente obligatorii 
și directive care trebuie asimilate în legislația națională. există și recomandări 
care nu sunt obligatorii.Din punctul meu de vedere, nu mai trebuie acceptat ca 
neputința/incompetența/indiferența guvernelor să fie pusă pe seama ue. este 
important și modul cum știe fiecare țară să-și negocieze anumite lucruri, de 
exemplu, politica agricolă sau politica energetică și de mediu. În aceste domenii 
există politici europene comune, dar fiecare stat s-a preocupat (sau nu) să 
negocieze prin prisma interesului național.

cum caracterizați activitatea europarlamentarului Maria Grapini în 
această primă jumătate a anului 2017? care sunt cele mai importante inițiative 
și proiecte depuse, la care ați fost inițiator sau coinițiator, în acest an?

am avut un semestru aglomerat, în Pe, în 2017. un semestru, pot spune, 
mult mai aglomerat față de ceilalți ani deoarece din decembrie 2016 am fost 
nominalizată în a patra comisie-LIBe (libertăți civile, justiție și administrație 
internă) unde volumul de muncă este foarte mare.asadar, am avut  o prima 
parte, a acestui an, foarte încărcată, având multe rapoarte, multe amendamente, 
delegații cu comisiile, din care fac parte, în diferite țări. am fost, de altfel, 
observator în alegerile din armenia, am participat la conferințe, am avut multe 
întâlniri cu intergrupul pentru IMM-uri al cărui vicepreședinte sunt și nu 
în ultimul rând am participat la multe acțiuni de promovare a româniei.De 
asemenea, am inițiat și depus un proiect pentru curățarea fluviului Dunărea în 
vederea creșterii siguranței și eficientizării transportului fluvial și am depus un 
proiect privind construirea unui coridor de transport pe cale ferată în bazinul 
Mării negre.Totodată, am reușit sa depun un proiect pilot pentru bugetul pe 
2018 (noi finalizăm propunerile de buget pentru anul următor,  în comisii, în 
primul semestru al anului precedent) privind finanțarea companiilor mici, noi 
înființate, pentru creșterea competențelor în domeniul digitalizării.

ce ne puteți spune despre activitatea/implicarea dvs. în comisiile Pe, 
comisii în care sunteți membru sau membru supleant?
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În cele patru comisii, în care sunt membru sau membru supleant, am 
avut o activitate intensă (de altfel conduc detașat la numărul de amendamente 
depuse-circa 2000) .De altfel, am fost numită raportor sau raportor alternativ 
la opt dosare în cadrul comisiei IMcO (pentru piață internă, industrie, 
antreprenoriat și protecția consumatorilor), trei dosare în cadrul comisiei 
Tran (pentru transport și turism), cinci dosare în cadrul comisiei LIBe (pentru 
libertăți civile, justiție și afaceri interne) și un dosar la eurOneST (adunarea 
Parlamentară a Parteneriatului estic, un organism de lobby pe lângă comisia 
europeană). Vorbim, în total, de 17 rapoarte.conform regulamentului Pe, un 
eurodeputat este membru plin într-o comisie și membru supleant în una sau 
două comisii ale Parlamentului european. eu sunt membru plin în comisia 
IMcO și la eurOneST. Sunt, totodată, membru supleant în cadrul comisiilor 
LIBe și Tran dar muncesc, cum se spune, cât un membru plin pentru că 
primesc rapoarte și, în consecință, depun amendamente.

“românii nu trebuie să uite că aleșii sunt mai buni sau mai răi în funcție 
de decizia noastră, a celor care alegem!”

Situația gravă din penitenciarele românești și soluții pentru remedirea 
acestei situații, dublul standard privind produsele alimentare din spațiul est-
european, drepturile muncitorilor români afectate deo decizie aiuritoare 
și abuzivă a guvernului elvețian, sunt doar câteva teme, din multe altele, pe 
marginea cărora ați avut o implicare ferventă care s-a soldat cu răspunsurile/
rezolvările așteptate ale unor oficiali europeni. Merită milioanele de români, 
care au votat de multe ori în detrimentul propriilor interese, atâta dăruire și 
implicare din partea unui europarlamentar?

După cum am anunțat si cu alte ocazii, eu am fost nominalizată de grupul 
politic din care fac parte (S&D) să fac parte din comisia LIBe a Palamentului 
european și să vin în românia pentru a verifica modul de funcționare a 
penitenciarelor și a justiției. În aceste condiții, am vizitat atât Penitenciarul din 
Timișoara, cât și pe cel din Târgsor, pentru a vedea, cu ochii mei, condițiile și 
modul de organizare a acestor penitenciare. În urma acestor vizite am transmis 
administrației centrală a Penitenciarelor și ministrului Justiției concluziile 
mele privind situația de la fața locului împreună cu mai multe propuneri. 
Din păcate, am primit un răspuns (mult prea general) de la administrația 
Penitenciarelor și nu am primit încă un răspuns de la ministrul Justitiei (deși 
avem o lege care obligă la redactarea unui răspuns, în acest sens, în 30 de zile).
Dupa numirea noului premier i-am transmis o scrisoare cu mai multe propuneri 
inclusiv cele legate de penitenciare. Sper, totuși, să primesc un răspuns în acest 
sens dar mai ales să se rezolve problemele sesizate.românii merită ca aleșii să 
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se implice mult mai mult în rezolvarea acestui tip de probleme stringente. Dar, 
în același timp, românii nu trebuie să uite că aleșii sunt mai buni sau mai răi în 
funcție de decizia noastră, a celor care alegem. Partidele mai au mult până să 
se reformeze, dar și să înțeleagă că propunerile de candidați pe o listă de partid 
trebuie făcută în funcție de calitatea umană, pregătirea profesionala și nu după 
cât de obedient sau bun „plătitor” la partid este o persoană sau alta. Dacă nu 
sunt propuși oameni de calitate, bine pregătiți, nu avem cum să avem oameni 
politici, înalți funcționari, parlamentari, competenți, implicați și morali.eu imi 
voi face datoria în continuare și mă voi lupta pentru românia atât timp cât voi 
fi membru al Parlamentului european.

reprezintă românia o forță, la nivelul Pe, prin cei 32 de europarlamentari 
aleși, pe cinci ani, de către români? Putem vorbi despre un punct de vedere 
unitar și deo poziție comună, pro-românia, adoptată de europarlamentarii 
români ori de câte ori interesele românilor impun acest lucru?

numeric, suntem o delegație importantă, ca mărime, în Parlamentul 
european. ar trebui să fim o forță! Din păcate, nu există unitate, nu există 
o poziție unitară pentru apărarea intereselor româniei, europarlamentarii 
alegând fidelitatea față de grupul politic din care fac parte. eu deseori am votat 
diferit de grupul politic din care fac parte dacă am știut că acest vot, această 
decizie, nu este unul/una în interesul țării noastre. Mă refer aici, spre exemplu, 
la țintele pentru mediu. noi, ca țară, nu vom putea respecta coeficienții votați si 
vom plăti, astfel, bani grei. așa cum, personal, nu am votat în favoarea produselor 
modificate genetic sau pentru politica energetică care prevede diminuarea 
până la eliminare a energiei pe cărbune.aici avem o problemă, o problemă 
uriașă, în sensul unei poziții comune, unitare, și solidară, pentru românia. Și 
cetățenii, din punctul meu de vedere, ar trebui sa urmărească cu atenție ce a 
făcut europarlamentarul X, Y sau Z și dacă acesta a răspuns sau nu intereselor 
româniei, și, în consecință, să nu-l mai voteze, indiferent de  pe ce lista de 
partid vine această propunere!Mai mult, aș dori ca toți cei 32 de eurodeputați 
să consume bugetul alocat de ue pentru românia, pentru interesul româniei.  
Să consume acel buget pentru a informa oamenii de afaceri, cetățenii și, de ce 
nu, pentru a face această conexiune între guvernanți și mediul de afaceri. Ba, 
mai mult, aș da un mesaj de suflet și anume că, îmi doresc, ca toți angajații din 
cabinetele europarlamentarilor români să fie români. Din păcate, există colegi 
care au angajat persoane străine. nu am nimic cu aceștia, însă, nu am întâlnit 
eurodeputați din alte țări care să aibă angajați din alte țări la cabinetele lor

“nu există, din păcate, unitate în rândul europarlamentarilor români!”
ce regret simțiți privind grupul europarlamentari români? ce sfat ați da 

colegilor dvs. din Pe?
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evident, regretul lipsei de solidaritate și amărăciunea duplicității unora 
dintre colegii mei, care apar în media românească, frecvent,ca apărători ai 
intereselor romaniei.ce sfat le-aș da colegilor mei români din Pe? Să umble la 
conștiință! Să nu o mai vândă ieftin pentru că viața este una!Mesajul meu este 
unul singur, și anume, să lucrăm uniți pentru românia pentru că, indiferent 
de opțiunea politică, indiferent de grupul politic din care facem parte, atunci 
când vine o propunere de reglementare din partea comisiei europene-pe mix 
energetic, pe emisiile de gaze, pe sistemul de intrari-ieșiri, pe McV, pe Spațiul 
Schengen- trebuie să susținem românia, interesul național. Indiferent că  ne 
plac sau nu anumiți lideri politici, anumiți guvernanți, nu trebuie să confundăm 
românia cu persoane și eu, personal, mi-am dorit mereu această unitate. cu 
toate acestea, o spun deschis: nu există, din păcate, această unitate în rândul 
europarlamentarilor români!

care sunt principalele proiecte/inițiative pe care vi le propuneți în 
viitorul apropiat?

În prima parte a anului am avut câteva acțiuni de promovare a româniei 
între care aș menționa-o pe cea din martie când, pentru prima dată, am 
prezentat- la 111 ani de la primul zbor cu aparatul construit de Traian Vuia- un 
eveniment despre inventatorul Traian Vuia. Sigur că am organizat din bugetul 
european conferințe și în românia, asa cum a fost conferința din luna mai 
intitulată „Industria românească versus industria europeana”, care s-a bucurat 
de un succes deosebit. Doresc să continui cu acțiuni de promovare a româniei 
și doresc să realizez o Broșura cu informații privind activitatea mea de 
europarlamentar pe care să o distribui în țară. De asemenea, doresc să mă ocup 
de redactarea unor rapoarte importante în cadrul comisiilor din Pe, rapoarte 
care, după aprobare, vor influența, în bine, viața cetățenilor.

“De multe ori ne laudă mai mult străinii decât o facem noi, fie că vorbim 
despre unii oficiali, fie ca vorbim despre unii cetățeni”

cum se vede doamnă Grapini românia de la Bruxelles și Strasbourg?
Personal, cred că, se vede așa cum reușim noi toți să o prezentăm. De 

multe ori ne laudă mai mult străinii decât o facem noi, fie că vorbim despre 
unii oficiali, fie ca vorbim despre unii cetățeni.este nevoie să înțelegem că 
dacă denigram țara în care trăim sau după caz o reprezentăm, ne săpăm 
singuri groapa! este ca și cum am face niște produse, cheltuim pentru 
producerea lor și apoi spunem cât de rău este produsul respectiv. credeți 
că-l mai cumpără cineva?

nu aveți, în unele momente, sentimentul că vă luptați cu morile de vânt, 
în contextul în care unii colegi europarlamentari și oficialii de la București nu 
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vă susțin în demersurile dvs., demersuri care vizează, până la urmă, interesele 
româniei și ale românilor?

O, da! am momente în care cred că mă lupt cu morile de vânt. Mai ales 
ca sunt mulți care mă trag de mânecă și-mi spun: ce-ți lipsește, de ce te omori, 
schimbi tu lumea? Dar eu cred că datoria noastră, a fiecăruia, la locul lui de 
muncă, este să fim mai responsabili, mai eficienti, mai corecți. noi cerem, de 
multe ori pe un ton imperios, ca societatea să se schimbe dar mulți dintre noi 
nu doresc să se schimbe, cel puțin, ca și atitudine.Valoarea societății este suma 
algebrică a valorii cetățenilor. Dacă nu vom pune accent pe educație, educație nu 
diplome, vom avea rezultate negative. Degeaba ne indignăm, revoltăm, înjuram, 
acuzăm…trebuie să ne implicam responsabil și să învățam să ne solidarizăm 
la lucrurile bune și să combatem lucrurile rele! Să ne asumăm și să arătam 
lucrurile negative!

“Partidele trebuie să renunțe la clientela de partid și să implice valorile 
umane din țară sau din diaspora pentru a găsi soluțiile cele mai bune”

Doamnă europarlamentar, unde vedeți românia peste cinci ani?

ca om de afaceri, întotdeauna, am făcut proiecții ale firmei în viitor. La 
fel și în cazul carierei mele pe care mi-am planificat-o cu mare atenție. era mai 
simplu. Pentru românia este, însă, mai complicat dacă ne raportăm la contextul 
global actual. Depinde foarte mult de cine va conduce românia și cum va face 
acest lucru și mai depinde dacă va crește, în acest sens, simțul responsabilității 
și al dreptății la nivel de cetățean.românia ar putea avea un viitor bun și peste 
cinci ani am putea, în sfârșit, să devenim un stat care să conteze în strategia 
ue. În acest fel am putea asigura o viață mai bună a cetățenilor. Dacă vom face 
(măcar acum deși trebuia să facem acest lucru mult mai repede) ce a făcut, 
spre exemplu, estonia, vom reuși! estonia și-a chemat înapoi diaspora, oamenii 
valoroși, spunându-le, deschis, că nu poate să-i plătească la nivelul din Vest dar 
îi invită să facă parte din instituțiile care pot face să se ajungă la un nivel de 
viață asemănător celui din Vest. așadar partidele trebuie să renunțe la clientela 
de partid și să implice valorile umane din țară sau din diaspora pentru a găsi 
soluțiile cele mai bune.

Și o ultimă întrebare: ce mesaj ați da milioanelor de români care sunt 
dezamăgiți/suprasaturați/scârbiți de actuala clasă politică dâmbovițeană?

Mesajul meu este același de 27 de ani: dezamăgirea, suprasaturarea, 
lehamitea, scârba, neîncrederea, toate acestea reprezintă un cancer pentru 
democrație. Toate sunt nOn-soluții. Trebuie sa învățam că în democrație este 
importantă implicarea corectă a fiecărui cetățean. Pentru că ei, noi, cetățenii, 
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alegem. În dictatură cetățenii nu aveau responsabilități și nici implicare în 
conducerea țării. Îmi vine greu sa înțeleg cum, după 27 de ani, avem un grad 
atât de mic de schimbare a mentalității, de înțelegere a nevoii de implicare.
Însă, conștientizez că, dacă ne-am opri, cei care mai suntem, mulți, puțini, care 
dorim să facem politici publice, nu pentru un interes personal ci în speranța 
unei schimbări reale pentru generațiile care vin în urmă, lucrurile s-ar duce tot 
mai în jos. Și atunci, eu spun că, etic, moral, civic, este o obligație să continui să 
mergi mai departe. Pentru că românia merită orice sacrificiu!așadar, mesajul 
meu este sa învățam sa vedem partea plina a paharului, să ne mobilizam și să-l 
umplem în loc să privim partea goală și să (ne) plângem ca e gol!

Doamnă europarlamentar Maria Grapini vă mulțumesc pentru 
amabilitatea și deschiderea arătate…

https://cronicaromana.net/2017/08/06/maria-grapini-voi-continua-sa-
ma-lupt-in-pe-pentru-romania-pentru-ca-tara-noastra-merita-orice-sacrificiu/

MarIa GraPInI ÎL Pune La PuncT Pe LIDeruL uDMr

“Stimabilule Kelemen Hunor, centenarul Marii unirii e sfânt pentru 
români! Va fi un regal adevărat, va răsuna țara asta în lung și în lat de sentimente 
naționale, vom râde și plânge împreună, cei cu inima română, cu sau fără voia 
dumneavoastră!”, a precizat europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini.

recent, liderul uDMr, Kelemen Hunor, în tonul arhicunoscut, de 
lezare abruptă a sentimentelor românești, cu nedisimulat tupeu, a declarat că 
„românii trebuie să accepte că noi nu vom putea și nici nu vrem să sărbătorim 
2018’’. Hunor nu s-a oprit aici cu replicile jignitoare la adresa țării în care-și face 
veacul, caracterizând patriotismul românesc drept un „naționalism de prost 
gust” și, mai mult, anunțând triumfalist lansarea proiectului uDMr, intitulat, 
din nou tendențios, „O mie de ani în ardeal, o sută în românia’’…

europarlamentarul umanist, Maria Grapini, se numără printre puținii 
lideri politici, care au simțit nevoia să ia atitudine în cazul acestor declarații 
aflate sub limita oricărei diplomații posibile și imposibile, într-o țară ue. Pe un 
ton ferm, stăpânindu-și cu greu revolta, Maria Grapini a declarat că se simte 
jignită personal de Kelemen Hunor și că, în numele românilor de pretutindeni, 
așteaptă scuze publice din partea liderului uDMr.

“Stimabilule Kelemen Hunor, centenarul Marii unirii e sfânt pentru 
români! Va fi un regal adevărat, va răsuna țara asta în lung și în lat de sentimente 
naționale, vom râde și plânge împreună, cei cu inima română, cu sau fără voia 
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dumneavoastră! ați jignit un popor întreg, o țară care vă este casă, dumneavoastră 
și familiei dumneavoastră! nu sunteți la prima declarație de acest fel, pesemne 
nici la ultima. centenarul Marii uniri, însă, nu este un lucru cu care să vă jucați 
perfid, nu e despre plăcuțe bilingve și limba maghiară în spitale, desi, dacă tot 
le-am invocat, vă reamintesc faptul că rOMÂnIa vi le-a dat, rOMÂnIa vi le-a 
legiferat! centenarul Marii uniri este despre rOMÂnI și despre ce au ei mai de 
preț: țară, pământ, credință, strămoși, cruci, morminte, biserici, limbă, mamă, 
tată! Vă asigur că marcarea celor 100 de ani va fi un moment atât de emoționant 
încât va răsuna toată țara, din Timiș până-n Botoșani, din Harghita până-n 
constanța, din covasna până-n Ialomița și, sunt sigură, ecourile vor zgudui 
până și Budapesta!”, a spus europarlamentarul PPu-sl.

Maria Grapini este cel mai fervent susținător al românismului, aici, la 
Bruxelles sau Strasbourg, europarlamentarul organizând periodic evenimente 
majore, cu și pentru semenii săi, invitând români la Pe, promovând tradițiile, 
cultura, arta și muzica, ori de câte ori poate.

https://cronicaromana.net/2017/08/06/maria-grapini-il-pune-la-punct-
pe-liderul-udmr/

10.08.2017

criza sângelui! Maria Grapini îi îndeamnă pe membrii PPusl să doneze 
sânge pentru spitale

criza sângelui din sălile de chirurgie este atât de mare, încât medicii 
operează doar urgenţele, de aceea europarlamentarul timişorean, Maria 
Grapini, preşedintele PPusl, a transmis umaniştilor din toată ţara să se prezinte 
la centrele de transfuzii şi să doneze pentru oamenii aflaţi în suferinţă.

“nu putem sta cu mâinile încrucişate, când vorbim de viaţă şi de 
moarte! am vorbit cu colegii mei din PPu-sl, din toată ţara, le-am transmis 
să-şi dovedească implicarea şi empatia, aşa cum au făcut-o şi în alte dăţi, să fie 
oameni pentru oameni! am strâns rândurile, noi, umaniştii, pentru că situaţia 
este extrem de gravă! am înţeles că, în Bucureşti, se recoltează 100 de pungi 
de sânge, pe zi, faţă de 250 de pungi, câte se recoltează într-o zi normală, deşi 
spitalele au nevoie de…900 de pungi. este momentul să luăm atitudine şi noi 
asta facem! M-aş bucura ca acest demers umanist să fie multiplicat, pentru că 
salvăm vieţi!”, a declarat Maria Grapini.

http://www.ziuadevest.ro/criza-sangelui-maria-grapini-ii-indeamna-pe-
membrii-ppusl-sa-doneze-sange-pentru-spitale/
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Maria Grapini şi-a scos membrii de partid la donat sânge. De ce îl atacă 
pe andrei Pleşu

nu mai este un secret pentru nimeni, spitalele din toată românia se 
confruntă cu o criză acută de sânge, mai ales în perioada verii, când donarea 
de sânge, deşi este răsplătită cu bonuri de masă, nu se află printre activităţile 
preferate de români. astfel, rezervele de sânge sunt scăzute, iar cei care au 
nevoie de transfuzii urgente sunt în pericol.

europarlamentarul de Timiş, Maria Grapini, a organizat o acţiune de 
donare de sânge, alături de membrii PPu-sl. „Solidaritatea nu trebuie clamată, 
trebuie înfăptuită! Mulţi sunt doar critici acerbi ai societăţii în care trăim, 
uitând să se implice! Tare curioasă aş fi să ştiu câţi dintre criticii constanţi (de 
la Pleşu până la anumiţi jurnalişti) au fost să doneze sânge, pentru semenii lor 
aflaţi pe patul spital! umaniştii s-au implicat în criza naţională a sângelui şi 
o vor face în continuare! Toate filialele noastre din ţară s-au mobilizat pentru 
această cauză. am luat atitudine, cu cea mai mare responsabilitate! Îi felicit pe 
tinerii umanişti din Timişoara şi îi încurajez să procedeze la fel atunci când 
vremurile o cer!”, a declarat Maria Grapini.

https://www.pressalert.ro/2017/08/maria-grapini-si-scos-membrii-de-
partid-la-donat-sange-de-ce-il-ataca-pe-andrei-plesu/

MarIa GraPInI, eurOParLaMenTaruL care aPără InTereSeLe 
rOMÂnILOr!

Pe fondul decredibilizării accentuate a clasei politice, există, din fericire, 
și lideri politici care continuă să se lupte pentru milioanele de români. Și care 
iau atitudine, în ciuda vacanței aleșilor, față de toate problemele stringente ale 
româniei acestor timpuri tot mai tulburi.

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, rămâne cel mai fervent 
susținător al românismului, aici, la Bruxelles sau Strasbourg, europarlamentarul 
organizând periodic evenimente majore, cu și pentru semenii săi, invitând 
români la Pe, promovând tradițiile, cultura, arta și muzica, ori de câte ori poate.

În timp ce colegii din Pe sau parlamentarii de la București se află într-o 
vacanță prelungită, europarlamentarul Grapini adoptă puncte de vedere pe cât 
de tranșante, pe atât de pertinente, față de subiectele arzătoare ale societății 
românești.

Modul ferm în care l-a pus la punct pe liderul uDMr, Kelemen Hunor, 
care și-a permis neobrăzarea, în tonul arhicunoscut, de lezare abruptă a 
sentimentelor românești, cu un nedisimulat tupeu, să declare că „românii 
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trebuie să accepte că noi nu vom putea și nici nu vrem să sărbătorim 2018’’ este 
lăudabil. Și arată, până la urmă, că există și români, tot mai puțini din păcate, 
care nu permit ca românia să fie călcată în picioare de tot felul de specimene 
politice arogante și duplicitare care nu pot să renunțe la replicile jignitoare la 
adresa țării noastre.

“Stimabilule Kelemen Hunor, centenarul Marii unirii e sfânt pentru 
români! Va fi un regal adevărat, va răsuna țara asta în lung și în lat de 
sentimente naționale, vom râde și plânge împreună, cei cu inima română, cu 
sau fără voia dumneavoastră! ați jignit un popor întreg, o țară care vă este casă, 
dumneavoastră și familiei dumneavoastră! nu sunteți la prima declarație de 
acest fel, pesemne nici la ultima. centenarul Marii uniri, însă, nu este un lucru 
cu care să vă jucați perfid, nu e despre plăcuțe bilingve și limba maghiară în 
spitale, desi, dacă tot le-am invocat, vă reamintesc faptul că rOMÂnIa vi le-a 
dat, rOMÂnIa vi le-a legiferat! centenarul Marii uniri este despre rOMÂnI și 
despre ce au ei mai de preț: țară, pământ, credință, strămoși, cruci, morminte, 
biserici, limbă, mamă, tată! Vă asigur că marcarea celor 100 de ani va fi un 
moment atât de emoționant încât va răsuna toată țara, din Timiș până-n 
Botoșani, din Harghita până-n constanța, din covasna până-n Ialomița și, sunt 
sigură, ecourile vor zgudui până și Budapesta!”, i-a replicat impertinentului 
udemerist europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, care i-a solicitat acestuia, 
în numele milioanelor românilor, scuze publice.

La fel de incisivă a fost Maria Grapini și în scandalului vaccinurilor din 
românia, ca și în cel al standardelor duble la produsele alimentare. Ba mai 
mult, Grapini a transmis umaniştilor din toată ţara să se prezinte la centrele 
de transfuzii şi să doneze sânge pentru oamenii aflaţi în suferinţă, ca o reacție 
normală față de criza cronică de sânge din spitalele din românia.

“nu putem sta cu mâinile încrucişate, când vorbim de viaţă şi de 
moarte! am vorbit cu colegii mei din PPu-sl, din toată ţara, le-am transmis 
să-şi dovedească implicarea şi empatia, aşa cum au făcut-o şi în alte dăţi, să fie 
oameni pentru oameni! am strâns rândurile, noi, umaniştii, pentru că situaţia 
este extrem de gravă! am înţeles că, în Bucureşti, se recoltează 100 de pungi 
de sânge, pe zi, faţă de 250 de pungi, câte se recoltează într-o zi normală, desi 
spitalele au nevoie de…900 de pungi. este momentul să luăm atitudine şi noi 
asta facem! M-aş bucura ca acest demers umanist să fie multiplicat, pentru că 
salvăm vieţi!”, a declarat Maria Grapini.

nu am auzit-o, spre exemplu, pe Monica Macovei, colega Mariei Grapini 
în Parlamentul european, să aibă vreun punct de vedere, fie cât de firav, pe 
marginea acestor subiecte a căror rezolvare este prioritară. Înțeleg, însă, că este 
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vacanță și poate, pentru unii aleși, este mai „normal” să se “recreeze”… Deși pe 
site-ul domniei sale se caracterizează „cel mai eficient europarlamentar”…

Și atunci cum poți să te faci, ca jurnalist, că nu observi că în plenul și 
comisiile Parlamentului european, există români și…români! români, precum 
Maria Grapini, pentru care țara asta este sfântă,  iar românii mai importanți 
decât orice, și alt tip de „români” precum Monica Macovei, care uită, în fiecare zi, 
care este menirea sa și de ce a fost trimisă de români la Bruxelles și Strasbourg.

apărarea interesului național trebuie, este obligatoriu, să reprezintă o 
prioritate absolută, doamnă Monica Macovei, pentru fiecare europarlamentar 
român! nu plierea/poziționarea orbească, și nici pe departe dezinteresată, pe 
punctele de vedere ale unui grup politic european sau al altuia. ce este mai 
important pentru un europarlamentar român: românia sau țintele politice 
urmărite obsesiv de PPe sau de un alt grup din Pe?

Tocmai din aceste motive, românii trebuie să știe adevărul, să știe cine 
le apără și cine nu interesele în Parlamentul european. Maria Grapini, cu bune 
și rele, rămâne un român adevărat. un român care iubește cu patimă românia, 
cetățenii acestei țări!

este foarte adevărat că apartenența la un grup politic din PPe este firească, 
dar de ce oare Maria Grapini poate vota împotriva directivelor grupului S&D din 
care face parte, atunci când interesele româniei sunt altele decât poziția acestui 
grup, iar Monica Macovei și mulți, alarmant de mulți, alți europarlamentari 
români, nu!

Să ne aducem aminte cum Maria Grapini a pus-o la punct, chiar în Pe, 
pe Monica Macovei -chiar în luna martie a acestui an- care ceruse o rezoluție 
de sancționare a româniei… pe motiv că românii ieșiseră în stradă!  Și atunci, 
Grapini, a dat dovadă de maturitate, echilibru și s-a raportat exclusiv la 
interesul național!

De altfel, vom publica un amplu articol privind modul în care 
europarlamentarul Macovei a „apărat” interesele româniei pe perioada 
mandatelor de europarlamentar.

Mai mult, creşterea alarmantă a cazurilor de regim, cel puţin îndoielnic, 
la adresa copiilor luaţi de lângă mamele lor, cel mai recent fiind al româncei 
camelia Smicală, a determinat-o pe umanista Maria Grapini să nu-i slăbească 
pe oficialii din comisia europeană, cu luări de poziţie şi întrebări oficiale, pe 
acest subiect grav. Inevitabil, răspunsul a venit prompt, din partea comisarului 
Vera Jourova.
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De altfel, europarlamentarul PPu-sl s-a implicat, încă din debutul 
cazului camelia Smicală, prin luări de poziţie în Pe, scrisori oficiale transmise 
oficialităţilor din Finlanda,  autorităţilor  române ( în 2016, le-a scris primului 
ministru, președintelui, ministrului de externe), campanii sociale, în rezolvarea 
acestui caz disperat.

În aceste săptămâni caniculare, în care politicienii de la București, 
sunt în vacanță, Grapini a mai luat atitudine și față de impactul nefast al 
știrilor incorecte, care afectează până la urmă, chiar libertatea presei, dar a 
tras și un serios semnal de alarmă în privința “tensiunile majore pe care le 
resimte, din păcate, Biserica Ortodoxă, aproape zilnic, nemilos, mai dur ca 
niciodată, în ultima perioadă”.

Dacă mai amintim aici faptul că același europarlamentar roman, însoţit 
de o delegaţie de ofiţeri în rezervă, a mers în județul Timiş, la Făget şi la Muzeul 
Traian Vuia, într-o vizită de suflet, dar și faptul că într-o acţiune de donare de 
carte, la Penitenciarul Timişoara, umaniştii Mariei Grapini au dus deţinuţilor 
peste 200 de volume de cărţi, ca urmare a interesului exprimat de către aceştia 
din urmă, lucrurile sunt clare în privința implicării acestui europarlamentar 
roman, chiar și pe perioada unei vacanțe.

Și, atunci, de ce să nu sperăm că românia se poate recredibiliza, cât timp 
mai există oameni care cred, cu încăpățînare chiar, în viitorul acestei țări! Și 
care se luptă, de dimineață până seara, pentru acest lucru! Important este ca noi 
să-i ajutăm pe aceștia și să le dăm o lecție dură celor care continuă să ne înșele 
așteptările și care au demonstrat, cu vârf și îndesat, că nu pot privi mai departe 
de propriul interes, unul atât de străin româniei!

Iulian Badea
h t t p s : //c r o n i c a r o m a n a . n e t / 2 0 1 7 / 0 8 / 1 0 / m a r i a - g r a p i n i -

europarlamentarul-care-apara-interesele-romanilor/

cultura și finanțarea ei rămân priorități pentru Maria Grapini!
europarlamentarul umanist participă la un eveniment punte, românia-

republica Moldova. Sâmbătă, 12 august, europarlamentarul Maria Grapini, 
recunoscut pentru implicarea sa continuă în promovarea românismului, 
va participa, în curtea de arges, la o acțiune culturală majoră, numită „Ziua 
revistei curtea de la argeș”. Inițiat de către academicianul George Păun, 
părinte al revistei, evenimentul reunește, la centrul de cultură și artă „George 
Topârceanu”, poeți, scriitori, oameni de cultură din românia și republica 
Moldova. curtea de argeș va fi, sâmbătă, un loc de pelerinaj cultural, cu un 
moment aparte, în care va fi prezentat și bustul  din bronz al marelui Mihai 
eminescu.
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În aceeași zi, umanista Maria Grapini va fi invitat special, în Sala de 
consiliu a Primăriei curtea de argeș, la o prezentare de cărți și reviste, din 
românia și Basarabia. În cadrul acestui moment, va fi lansat ultimul număr 
al revistei literare “Vorba noastră”, publicație finanțată și coordonată de către 
europarlamentarul care și-a făcut drept scop susținerea culturii românești.

“Sunt onorată să fiu pe lista de invitați a evenimentului de la curtea 
de argeș, îi felicit pe organizatori pentru o asemenea acțiune culturală de 
impact, pentru păstrarea și promovarea frumosului, a culturii, a celei mai de 
preț moșteniri românești! Mă bucur mult pentru că am putut să finanțez și 
acest număr al revistei, sper să găsim și pe viitor resurse financiare pentru a 
continua! este o revistă de suflet pentru românii din țara noastră, dar și din 
Serbia, ungaria, Bulgaria și republica Moldova!”, a declarat Maria Grapini.

http://www.banatulmeu.ro/cultura-si-finantarea-ei-raman-prioritati-
pentru-maria-grapini/

Ouă InFeSTaTe. Maria Grapini, mesaj DISPeraT către oficialii români: 
Până nu ni se otrăvesc semenii

europarlamentara PPu Maria Grapini sesizează că scandalul ouălor 
contaminate a fost ținut sub preș de către oficialii din Olanda, țară care a 
declanșat criza alimentară, iar în românia s-a reflectat printr-o tăcere 
suspectă. Totodată, Maria Grapini subliniază că nici mai marii europei nu 
s-au grăbit să intervină în scandalul ouălor infestate. 

”Până acum două zile, prin sistemul rapid de alertă pentru alimente, 
n-a fost transmisă nicio notificare oficială româniei! Dacă nu erau vigilenţi 
inspectorii din Timiş, cine ştie, poate nu ştiam nici acum că am fost la un pas 
de a consuma ouă contaminate! este incredibil! am studiat cazul, pericolul 
există, de aproape un an, în numeroase ferme din Olanda, care au folosit această 
substanţă interzisă, doar că nimeni nu a spun nimic. cer oficialilor români să 
ia atitudine urgentă şi să-şi apere consumatorii! nu cred că mai este un secret 
pentru cineva că au fost date publicităţii statistici sumbre, privitoare la creşterea 
alarmantă a cancerelor de stomac şi colon. explicaţia e simplă, o deducem cu 
toţii. ce mă mai intrigă este faptul că, acum, când românia are ocazia de a-şi 
lua revanşa în faţa Olandei – care ne ţine la porţile europei, cu McV-ul şi Spaţiul 
Schengen – oficialii noştri pun capul în nisip şi tac... De ce? am un mesaj şi să 
ştiţi că e unul disperat: Vocea noastră trebuie să se audă, acum, tare, susţinut, 
pertinent, în toată europa, până nu ni se otrăvesc semenii!”, a declarat umanista 
Maria Grapini.
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https://www.dcnews.ro/oua-infestate-maria-grapini-mesaj-disperat-
catre-oficialii-romani-pana-nu-ni-se-otravesc-semenii_553879.html

14.08.2017
Maria Grapini a vizitat și comuna luptătoarei-erou, elisabeta rizea

Singurul europarlamentar într-o concentrare culturală extraordinară 
româno-moldavă, în prima capitală a Țării românești! europarlamentarul 
umanist, Maria Grapini, a fost singurul reprezentant european la evenimentul 
major, dedicat culturii românești, de la curtea de argeș, desfășurat sâmbătă, 
12 august, în prezența numelor importante din românia și republica Moldova: 
„Ziua revistei curtea de la argeș”. Inițiat de către academicianul George Păun, 
părinte al revistei, evenimentul a reunit, la centrul de cultură și artă „George 
Topârceanu”, poeți, scriitori, oameni de cultură din cele două țări, devenind un 
loc de pelerinaj cultural, cu un moment aparte, în care a fost prezentat și bustul  
din bronz al marelui Mihai eminescu. La curtea de argeș a fost prezent și 
academicianul nicolae Dabija, din republica Moldova, scriitor, istoric literar și 
om politic, membru de onoare al academiei române și membru corespondent 
al academiei de Științe a Moldovei.

“M-am întors cu inima plină de emoție, românism și frumusețe culturală! 
au fost momente extraordinare, într-o concentrare de oameni de cultură, poeți, 
scriitori, academicieni, cu lansări a zeci de reviste și aproximativ 100 de cărți ale 
poeților și scriitorilor din toată țara! a fost un eveniment de suflet românesc, 
de înălțare și împlinire spirituală, cu emoții puternice și sincere! emoția a 
continuat, după evenimentele oficiale, la atelierul meșterului popular Ioan 
rodoș, ce locuiește în vârful munților, în comuna luptătoarei-erou elisabeta 
rizea, nucșoara, loc sfânt, unde partizanii au găsit adăpost! Meșterul Ioan are 
un atelier impresionant, cu sculpturi care respiră istoria româniei! În timpul 
prezentărilor oficiale de carte, acest OM minunat a sculptat cu ușurință floarea 
noastră de colț, pe care a dăruit-o participanților!”, a declarat umanista Maria 
Grapini.

europarlamentarul PPu-sl a lansat, la rându-i, în cadrul evenimentului 
de la curtea de argeș, ultimul număr al revistei literare “Vorba noastră”, 
publicație finanțată și coordonată de către Maria Grapini, în scopul susținerii 
culturii românești.

Duminică, încărcată de sentimente naționale nobile, Maria Grapini 
s-a oprit la Băile călacea, unde este în plină desfășurare tabăra de pictură 
organizată de pictorul Victor acatrinei.
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“am cumpărat vaze cu floarea de colț de la maestrul Ioan rodoș, pe care 
le voi dărui artiștilor din tabără, să le picteze! ar fi minunat dacă, instituțional 
și civic, am susține mai mult cultura și artiștii!”, a conchis Maria Grapini.

ht tp://w w w.banatulmeu.ro/maria-grapini-v izitat-si-comuna-
luptatoarei-erou-elisabeta-rizea/

Școala de Vară umanistă, un obiectiv ambițios al Mariei Grapini

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, organizează, în perioada 25-
27 august, la Buziaș, Școala de Vară umanistă, for de discuții și dezbateri, pe 
teme de actualitate politică, economică și socială, cu participare din toată țara.

Vor veni la Buziaș profesori universitari din Timișoara și București, 
specialiști în economie, administrație sau fonduri europene, reprezentanți ai 
diverselor organizații civice, experți, pentru a lua cuvântul în cadrul sesiunilor 
de comunicări consistente, organizate timp de trei zile.

Lista invitaților Mariei Grapini este deschisă de prof. univ. dr. Dumitru 
Miron, de la academia de Studii economice București, care va vorbi despre 
„Dimensiunea economică a principalelor teorii și doctrine politice. Principalele 
valențe ale filozofiei umaniste”, urmat de  prof.dr. Marian Mocanu – decanul 
Facultății de Management în Producție și Transporturi universitatea 
Politehnica Timișoara, care va prezenta, aplicat, o temă interesantă: „cum 
poți să lucrezi eficient într-o echipă”. La rându-i, ing. dipl. Bălan Teodor, 
președintele consiliului Director al asociației europene a Profesioniștilor din 
Securitatea Privată, le va vorbi celor prezenți despre „Informația și securitatea 
personală”, iar ing. Ioan arjoca, expert în Fonduri europene, va oferi detalii 
despre modul în care știm sau nu să folosim oportunitățile momentului, într-
un domeniu cheie al dezvoltării româniei. La Buziaș va veni și prof.dr. scriitor 
Florian copcea, care va conferenția  pe tema „considerațiuni privind limba 
dacă”. nici tradițiile nu vor fi uitate de pe agenda școlii de vară, astfel că prof. 
Lucreția Ianculescu va vorbi, în felu-i unic și atrăgător, despre rolul acestora 
în cultura românească. Întâlnirile din cele trei zile vor fi moderate de către 
europarlamentarul Maria Grapini.

„Școala de Vară umanistă este o platformă de discuții extrem de 
interesante, cu lectori care stăpânesc foarte bine domeniile în care activează 
și care vor oferi informații de actualitate participanților. Vor fi numeroși tineri, 
din organizațiile umaniste de tineret, care au ce învăța din experiența acestei 
școli de vară, femei, din structurile noastre județene și naționale, prieteni ai 
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umaniștilor din întreaga regiune. Suntem un partid care se ghidează după 
principii corecte și de bun simț: oricine, oricând, are și poate învăța lucruri 
noi, dinspre oameni care și-au dedicat viața studiului, cercetării societății 
în care trăim. Toți cei interesați sunt bineveniți la Hotel Phoenix din Buziaș, 
unde se va desfășura Școala de Vară umanistă!”, a declarat mentorul acesteia și 
președintele PPusl, Maria Grapini

Gh.M.

http://www.banatulmeu.ro/scoala-de-vara-umanista-un-obiectiv-
ambitios-al-mariei-grapini/

MarIa GraPInI, PreZenTă La un eVenIMenT cuLTuraL MaJOr, 
La curTea De arGeȘ!

europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a fost singurul reprezentant 
european la evenimentul major, dedicat culturii românești, de la curtea de 
argeș, desfășurat sâmbătă, 12 august, în prezența numelor importante din 
românia și republica Moldova: „Ziua revistei curtea de la argeș”. Inițiat de 

către academicianul George Păun, 
părinte al revistei, evenimentul a 
reunit, la centrul de cultură și artă 
„George Topârceanu”, poeți, scriitori, 
oameni de cultură din cele două țări, 
devenind un loc de pelerinaj cultural, 
cu un moment aparte, în care a fost 
prezentat și bustul  din bronz al 
marelui Mihai eminescu.

La curtea de argeș a fost 
prezent și academicianul nicolae 
Dabija, din republica Moldova, 
scriitor, istoric literar și om politic, 
membru de onoare al academiei 
române și membru corespondent al 
academiei de Științe a Moldovei.

“M-am întors cu inima plină 
de emoție, românism și frumusețe 
culturală! au fost momente 
extraordinare, într-o concentrare de 
oameni de cultură, poeți, scriitori, 
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academicieni, cu lansări a zeci de reviste și aproximativ 100 de cărți ale 
poeților și scriitorilor din toată țara! a fost un eveniment de suflet românesc, 
de înălțare și împlinire spirituală, cu emoții puternice și sincere! emoția a 
continuat, după evenimentele oficiale, la atelierul meșterului popular Ioan 
rodoș, ce locuiește în vârful munților, în comuna luptătoarei-erou elisabeta 
rizea, nucșoara, loc sfânt, unde partizanii au găsit adăpost! Meșterul Ioan are 
un atelier impresionant, cu sculpturi care respiră istoria româniei! În timpul 
prezentărilor oficiale de carte, acest OM minunat a sculptat cu ușurință floarea 
noastră de colț, pe care a dăruit-o participanților!”, a declarat umanista Maria 
Grapini.

europarlamentarul PPu-sl a lansat, la rându-i, în cadrul evenimentului 
de la curtea de argeș, ultimul număr al revistei literare “Vorba noastră”, 
publicație finanțată și coordonată de către Maria Grapini, în scopul susținerii 
culturii românești.

Duminică, încărcată de sentimente naționale nobile, Maria Grapini 
s-a oprit la Băile călacea, unde este în plină desfășurare tabăra de pictură 
organizată de pictorul Victor acatrinei.

“am cumpărat vaze cu floarea de colț de la maestrul Ioan rodoș, pe care 
le voi dărui artiștilor din tabără, să le picteze! ar fi minunat dacă, instituțional 
și civic, am susține mai mult cultura și artiștii!”, a conchis Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/08/13/maria-grapini-prezenta-la-un-
eveniment-cultural-major-la-curtea-de-arges/

15.08.2017

MeSaJ (eMOȚIOnanT) aL MarIeI GraPInI, De SFÂnTa ÎnăLȚare 
a MarIeI!

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a transmis un mesaj 
emoționant milioanelor de români de Sfânta Maria, mesaj pe care îl redăm, 
integral, în continuare. „astăzi, de Sfânta Maria, haideți să mergem, cu toții, la 
biserică, să împărțim fructe și miere pentru sufletul celor care au murit, să ne 
rugăm împreună, să ne sfințim mormintele și icoanele, români cu români, aici, 
în românia, sau în lumea largă!”, precizează Maria Grapini.

„Dragi români, de aici, de pretutindeni,

Sfânta sărbătoare din 15 august mă determină să vă transmit gânduri și 
sentimente profunde, ca de la creștin la creștin!  adormirea Maicii Domnului 
este o sărbătoare de tristețe pentru noi, pentru că se cinstește moartea și 
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înălțarea Fecioarei Maria, dar și un moment de “trecere”, aș spune nu doar prin 
anotimpuri, ci și prin timpuri… Sunt vremuri tulburi, în țară, în lume, vremuri 
de luptă surdă și încrâncenare, de cele mai multe ori din mândrie. Știm din 
Biblie ce păcat mare e mândria…păcat că n-o știu și cei care împing vremurile 
înspre abis.

cred că românia are nevoie de stabilitate, cred că românii trebuie să fie 
mai uniți ca niciodată. Suntem la un pas distanță de centenarul Marii uniri, 
sub presiuni vecine incredibile, sub scenarii externe neprietenoase. am avut 
o istorie unitară solidă, trebuie să avem și un viitor pe măsură! n-avem voie să 
cedăm intrigilor și intriganților care ne vor dezbinați, nu ne-ar ierta eroii noștri 
niciodată! Țara noastră este egala multora din europa, n-am nicio îndoială și 
mi se reconfirmă, frecvent, acest fapt, în Parlamentul european. Țara noastră 
n-are, însă, suficient curaj și destulă tărie politică să se impună și să impună 
respect! Încă. Sper ca noi, românii, să putem demonstra, prin verticalitate, 
seriozitate, credință, tradiționalism, valori, putere, că suntem uniți!

astăzi, de Sfânta Maria, haideți să mergem, cu toții, la biserică, să 
împărțim fructe și miere pentru sufletul celor care au murit, să ne rugăm 
împreună, să ne sfințim mormintele și icoanele, români cu români, aici, în 
românia, sau în lumea largă! Să ne rugăm pentru țara noastră frumoasă, care 
împlinește… 100 de ani!”.

https://cronicaromana.net/2017/08/15/mesaj-emotionant-al-mariei-
grapini-de-sfanta-inaltare-a-mariei/

17.08.2017

Maria Grapini, sprijin constant pentru artiștii din Tabăra de creație Băile 
călacea

Tabăra de creaţie artistică de la Băile călacea a ajuns la ediția cu numărul 
14, fiind o tradiție culturală reper pentru județul Timiș. evenimentul este inițiat 
și organizat de Filiala Timişoara a uniunii artiștilor Plastici din românia.

 În această vară, tabăra i-a avut ca invitaţi, pentru a lucra împreună timp 
de 10 zile, pe Maria acatrinei, Victor acatrinei, rodica Banciu regep, Petru Galiş, 
emil Grama, Ioan Iovan, Lucia Moise, ecaterina neagu, Sorin nicodim, Ilinca 
rogojinaru, ecaterina Schiwago, Pavel Torony şi Mihai Vornicu, artiști plastici 
profesioniști din Timișoara. coordonatorul taberei este, încă din debutul ei, 
pictorul Victor acatrinei, iar tema propusă de către organizatori, în această 
ediție, a fost „Peisajul de câmpie”. creatorii de frumos au stat împreună, între 
7 și 16 august, într-un cadru perfect pentru talentul și inspirația lor, respectiv 
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pentru viitoarele opere de artă ce-și vor găsi locul meritat, în februarie 2018, pe 
simezele Galeriei de artă Helios din Timișoara.

Tabăra de creație artistică de la Băile călacea nu se poate desfășura în 
condiții ideale, fără sprijin financiar, pentru că materialele necesare artiștilor, 
dar și șederea efectivă costă.

unul dintre susținătorii permanenți ai evenimentului este 
europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, motivația fiind evidentă, în opinia sa: 
„am dorit să sprijin financiar tabăra, si anul acesta, pentru că eu cred în nevoia 
de susținere a culturii, a artiștilor, a oamenilor talentați care ne fac viața mai 
frumoasă. am discutat cu reprezentanții uniunii artiștilor Plastici despre noi 
proiecte de promovare și i-am asigurat de toată încrederea și susținerea mea, și 
pe viitor. Mă bucură faptul că, la Băile călacea, au fost reprezentanții oficiali ai 
uniunii. Tabăra a fost un succes și îi felicit pe organizatori!„, a declarat umanista 
Maria Grapini, prezentă miercuri la închiderea oficială a taberei. Grapini i-a 
mai vizitat pe artiști, în urmă cu câteva zile, când le-a oferit un inedit material 
de studiu al meșterului popular Ioan rodoș, ce locuiește în vârful munților, în 
comuna luptătoarei-erou elisabeta rizea, nucșoara, și-anume floarea de colt, 
sculptată pe diverse vaze din lemn.

Gh. M.

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-sprijin-constant-pentru-
artistii-din-tabara-de-creatie-baile-calacea/
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GraPInI Sare În aPărarea PerSOaneLOr cu DIZaBILITăȚI 
InTeLecTuaLe SeVere

OuG nr. 60/2017 este ordonanța care a pus pe jar întreg spectrul 
organizațiilor care lucrează cu persoane cu dizabilități intelectuale, pentru că 
abrogă, în opinia reprezentanților acestora, facilităţile create pentru unităţile 
protejate, adică  autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau 
private, care au cel puţin 50 de angajaţi. acestea trebuie, conform Ordonanței, 
să angajeze persoane cu handicap, într-un procent de cel puţin 4% din numărul 
total de angajaţi. Începând cu 1 septembrie 2017, pentru neîndeplinirea acestei 
obligaţii, entităţile vor plăti lunar la bugetul de stat o sumă egală cu salariul de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată, înmulţit cu numărul de locuri de 
muncă în care nu au angajat persoane cu handicap. Mai concret, obligaţiile de 
plată către bugetul de stat ale angajatorilor se dublează, de la începutul toamnei, 
plus că se elimină total dreptul acestora de a opta pentru achiziţionarea 
produselor şi serviciilor de la unităţile protejate autorizate.

conform datelor statistice publicate de către autoritatea naţională pentru 
Persoanele cu Dizabilităţi la 31.12.2016, din numărul total de 115.931 persoane cu 
dizabilitate mintală sunt angajate 838, ceea ce reprezintă un procent de 0,72%.

Susținător recunoscut al drepturilor persoanelor cu dizabilități, 
europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a reacționat, recent, la pericolul 
iminent ca unitățile protejate, adică exact cele care se constituie în angajatori 
pentru această categorie specială de persoane, să ajungă în impas.

“Voi susține, public, necesitatea apărării unităților protejate! Sunt 
organizații care încearcă, într-o societate total neprietenoasă cu persoanele 
cu dizabilități, cum este societatea românească, să facă ceva concret, să le 
plătească salarii, să-i integreze, să nu-i lase de izbeliște! nu le putem pune în 
pericol exact pe ele! Dimpotrivă, decidenții politici ar trebui să le susțină și 
încurajeze, pentru că fac ceea ce Guvernele nu sunt în stare! Militez pentru 
drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale severe, care nu s-ar fi putut 
angaja nicăieri altundeva, dacă nu existau unitățile protejate!“, a declarat Maria 
Grapini.

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, consideră că măsura 
prezentată drept salvatoare, prin aplicarea OuG nr. 60/2017 pentru stimularea 
angajării persoanelor cu handicap, este discutabilă și cere o consultare publică 
generală, cu toate entitățile implicate în gestionarea acestui domeniu dificil, 
neadaptat cerințelor europene de mai mult de zece ani!

https://cronicaromana.net/2017/08/17/grapini-sare-in-apararea-
persoanelor-cu-dizabilitati-intelectuale-severe/
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MarIa GraPInI SPrIJInă arTIȘTII DIn TaBăra De creaȚIe BăILe 
căLacea!

Tabăra de creaţie artistică de la Băile călacea a ajuns la ambițioasa ediție 
cu numărul 14, fiind o tradiție culturală reper pentru județul Timiș. evenimentul 
este inițiat și organizat de Filiala Timişoara a uniunii artiștilor Plastici din 
românia. În această vară, tabăra i-a avut ca invitaţi, pentru a lucra împreună 
timp de 10 zile, pe Maria acatrinei, Victor acatrinei, rodica Banciu regep, Petru 
Galiş, emil Grama, Ioan Iovan, Lucia Moise, ecaterina neagu, Sorin nicodim, 
Ilinca rogojinaru, ecaterina Schiwago, Pavel Torony şi Mihai Vornicu, artiști 
plastici profesioniști din Timișoara.

coordonatorul taberei este, încă din debutul ei, pictorul Victor acatrinei, 
iar tema propusă de către organizatori, în această ediție, a fost „Peisajul de 
câmpie”. creatorii de frumos au stat împreună, între 7 și 16 august, într-un 
cadru perfect pentru talentul și inspirația lor, respectiv pentru viitoarele opere 
de artă ce-și vor găsi locul meritat, în februarie 2018, pe simezele Galeriei de 
artă Helios din Timișoara.

Tabăra de creație artistică de la Băile călacea nu se poate desfășura în 
condiții ideale, fără sprijin financiar, pentru că materialele necesare artiștilor, 
dar și șederea efectivă costă.

unul dintre susținătorii permanenți ai evenimentului este 
europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, motivația fiind evidentă, în opinia sa: 
„am dorit să sprijin financiar tabăra, si anul acesta, pentru că eu cred în nevoia 
de susținere a culturii, a artiștilor, a oamenilor talentați care ne fac viața mai 
frumoasă. am discutat cu reprezentanții uniunii artiștilor Plastici despre noi 
proiecte de promovare și i-am asigurat de toată încrederea și susținerea mea, și 
pe viitor. Mă bucură faptul că, la Băile călacea, au fost reprezentanții oficiali ai 
uniunii. Tabăra a fost un succes și îi felicit pe organizatori!”, a declarat umanista 
Maria Grapini, prezentă miercuri la închiderea oficială a taberei. Grapini i-a 
mai vizitat pe artiști, în urmă cu câteva zile, când le-a oferit un inedit material 
de studiu al meșterului popular Ioan rodoș, ce locuiește în vârful munților, în 
comuna luptătoarei-erou elisabeta rizea, nucșoara, și-anume floarea de colt, 
sculptată pe diverse vaze din lemn.

https://cronicaromana.net/2017/08/17/maria-grapini-sprijina-artistii-
din-tabara-de-creatie-baile-calacea/
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GraPInI cere ce răSPunSurI În PrIVInȚa InDIcaTOrILOr 
MeDIcaLI DIFerIȚI DIn ȚărILe ue!

În dorința de a-și apăra semenii, la Bruxelles, și de a-i lămuri de ce unele 
state au programe solide de depistare a cancerelor, iar altele nu, românca 
Maria Grapini, europarlamentar PPu-sl, a adresat, recent, o întrebare comisiei 
europene, structurată exact pe aceste diferențe, sub titulatura “Discrepanțele 
dintre statele membre referitoare la indicatorii privind cancerul”.

În preambul, umanista Maria Grapini și o serie de europarlamentari 
români invocă  raportul referitor la punerea în aplicare a recomandării 
consiliului privind depistarea cancerului (din mai 2017), potrivit căruia cancerul 
este o povară importantă pentru sănătatea publică din statele membre, fiind o 
afecțiune care provoacă peste un milion de decese în fiecare an. Grapini prezintă 
și realitatea românească, în detaliu, concret.

“cu toate acestea, există discrepanțe între țările membre ale ue 
referitoare la rata de incidență a cancerului la sân și a cancerului de col uterin 
și la cea a mortalității provocată de aceste tipuri de cancer, în esență din cauza 
accesului inegal la programele de depistare a tipurilor de cancer menționate, 
care să fie conforme cu standardele de calitate. În românia nu există un program 
național de depistare a cancerului la sân. În Bulgaria, Grecia și Slovacia există 
doar programe care nu sunt destinate populației. unele dintre cele mai vechi 
programe din lume de depistare a cancerului de col uterin, care sunt destinate 
populației, se derulează în două dintre țările membre ale ue (Finlanda și Suedia).
românia are cele mai scăzute valori în ceea ce privește indicatorii referitori la 
rata de supraviețuire a bolnavilor de cancer (56 % în cazul cancerului de col 
uterin și 63,9 % în cazul cancerului la sân), precum și o mortalitate ridicată și 
valori crescute ale rapoartelor de incidență cauzate de infrastructura precară 
de sănătate, lipsa unor servicii medicale integrate, dificultatea accesării noilor 
tratamente și programe precare de educație privind sănătatea”.

europarlamentarul PPu-sl solicită ce să prezinte strategia specifică în 
acest domeniu, pentru a reduce aceste diferențe considerabile dintre statele 
membre:

“ar putea comisia să aplice recomandări suplimentare/ specifice, să 
monitorizeze parametrii esențiali și să pună la dispoziție sprijin financiar pentru 
sistemele de sănătate în țările care au cele mai scăzute valori ale indicatorilor 
privind cancerul?”.

În răspunsul oferit de comisie europarlamentarului umanist se 
precizează, clar, faptul că statele membre dețin competențe depline privind 
furnizarea de asistență medical: “ele decid, definesc și pun în aplicare 
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investițiile din sectorul sănătății. comisia încurajează reformele sistemelor de 
sănătate la nivel național, în special prin intermediul semestrului european, în 
favoarea unor sisteme de sănătate mai eficiente, accesibile și reziliente și oferă 
informații privind situația sistemelor de sănătate în întreaga ue prin rapoarte 
privind starea de sănătate la nivelul ue. comisia cooperează, de asemenea, cu 
statele membre pentru sporirea capacităților acestora de gestionare a fondurilor 
structurale în domeniul sănătății și pentru schimbul de bune practici”.

cu alte cuvinte, după cum a transmis Maria Grapini, interpretarea directă 
a răspunsului oficial european spune că “responsabilitatea privind asigurarea 
stării de sănătate, prevenții, investigații, tratament, toate revin statului național 
si suveran!”.

https://cronicaromana.net/2017/08/17/grapini-cere-ce-raspunsuri-
privinta-indicatorilor-medicali-diferiti-din-tarile-ue/

18.08.2017

europarlamentarul Maria Grapini cere organizarea unui referendum 
pe tema migranților: Doresc să dăm dovadă de solidaritate, dar fără a slabi 
securitatea cetățenilor noștri - calea europeană

Foto: calea europeană
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europarlamentarul Maria Grapini (S&D) cere un referendum pe tema 
acceptării cotelor de refugiați impuse de comisia europeană. eurodeputatul 
transmite, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, că românii ar 
trebuie să decidă singuri dacă doresc sau nu să primească imigranți în țara lor. 

”am avut mai multe intervenții în Parlamentul european și am interpelat 
cei doi responsabili români – Președintele Iohannis și cioloș, atunci când 
s-a decis admiterea imigranților fără un program de securitate, de admitere 
și de returnare bine pus la punct. atacurile în lanț arată că ei sunt mai bine 
organizați decât noi, europenii. am spus răspicat în parlament: sunt umanist 
și doresc să dăm dovadă de solidaritate dar fără a slabi securitatea cetățenilor 
noștri. am cerut un program concret de azil, cine este primit, cine este returnat. 
Din păcate consiliul – instituția care de fapt decide – șefii de stat și guverne, 
a hotărât primirea si repartizarea de cote. Vom începe sesiunea în 28 august și 
voi face din nou demersuri scrise către comisie dar vreau ca opinia publică să 
știe că, de fapt, șefii de stat și de guverne hotărăsc soarta europei. Poate ar fi 
cazul acum ca românia să faca un referendum. Poate acum trebuie să decidem 
noi, cetățenii, nu Președintele”, a postat Maria Grapini pe Facebook. românia a 
făcut recent o ofertă de a găzdui 1.942 de refugiați aflaţi acum în Grecia şi Italia.

Maria Grapini a cerut ce răspunsuri în privința indicatorilor medicali 
diferiți din țările ue, cu privire la cancere!

În dorința de a-și apăra semenii, la Bruxelles, și de a-i lămuri de ce unele 
state au programe solide de depistare a cancerelor, iar altele nu,  Maria Grapini, 
europarlamentar PPu-sl, a adresat o întrebare comisiei europene, structurată 
exact pe aceste diferențe, sub titulatura “Discrepanțele dintre statele membre 
referitoare la indicatorii privind cancerul”.

În preambul, umanista Maria Grapini și o serie de europarlamentari 
români invocă  raportul referitor la punerea în aplicare a recomandării 
consiliului privind depistarea cancerului (din mai 2017), potrivit căruia cancerul 
este o povară importantă pentru sănătatea publică din statele membre, fiind o 
afecțiune care provoacă peste un milion de decese în fiecare an. Grapini prezintă 
și realitatea românească, în detaliu, concret.

“cu toate acestea, există discrepanțe între țările membre ale ue 
referitoare la rata de incidență a cancerului la sân și a cancerului de col uterin 
și la cea a mortalității provocată de aceste tipuri de cancer, în esență din cauza 
accesului inegal la programele de depistare a tipurilor de cancer menționate, 
care să fie conforme cu standardele de calitate. În românia nu există un program 
național de depistare a cancerului la sân. În Bulgaria, Grecia și Slovacia există 
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doar programe care nu sunt destinate populației. unele dintre cele mai vechi 
programe din lume de depistare a cancerului de col uterin, care sunt destinate 
populației, se derulează în două dintre țările membre ale ue (Finlanda și Suedia).
românia are cele mai scăzute valori în ceea ce privește indicatorii referitori la 
rata de supraviețuire a bolnavilor de cancer (56 % în cazul cancerului de col 
uterin și 63,9 % în cazul cancerului la sân), precum și o mortalitate ridicată și 
valori crescute ale rapoartelor de incidență cauzate de infrastructura precară 
de sănătate, lipsa unor servicii medicale integrate, dificultatea accesării noilor 
tratamente și programe precare de educație privind sănătatea”.

Gh. M.

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-cerut-ce-raspunsuri-privinta-
indicatorilor-medicali-diferiti-din-tarile-ue-cu-privire-la-cancere/

Maria Grapini a atenționat europa în privința practicilor comerciale 
neloiale din transporturi

ce a ținut cont de avertismentul româncei din Timișoara. 
europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a dus o luptă susținută, în Pe, 
pentru apărarea drepturilor transportatorilor români și nu numai, în condițiile 
în care europa de est a devenit, din păcate, o veritabilă piață de promovare a 
practicilor neloiale, puse în practică de numeroși patroni vest-europeni. acest 
el Dorado al demersurilor făcute la limita legalității și a moralității a fost 
frecvent adus în prim-plan de către europarlamentarul umanist și, negreșit, 
pus la zid.

”există foarte multe cazuri de companii care deschid filiale de tip „cutie 
poștală” în țările din estul europei pentru a recruta șoferi din acele state, la un 
cost mult mai mic decât în țara de origine a companiei. aceste companii din 
Vestul europei abuzează de lucrători, le încalcă acestora drepturile sociale, ei 
lucrând în țara de origine a companiei la un salariu foarte mic și în condiții foarte 
grele. este necesară o revizuire rapidă a cerințelor privind dreptul de stabilire 
a societăților comerciale pentru a elimina societățile de tip „cutie poștală” în 
sectorul transportului rutier, pentru a putea atinge obiectivul unei europe 
sociale”, a scris Maria Grapini comisiei europene, solicitând și răspunsuri clare: 
“cum consideră comisia că se pot revizui normele privind dreptul de stabilire 
a societăților comerciale în scopul eliminării societăților de tip „cutie poștală”, 
care reprezintă o practică comercială neloială, conducând astfel la încălcarea 
drepturilor lucrătorilor?

răspunsul ce, adresat europarlamentarului umanist, a venit prompt: 
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“La 31 mai 2017, comisia a adoptat o serie de propuneri legislative care vizează, 
printre alte obiective, ameliorarea condițiilor de lucru din sectorul transportului 
rutier și prevenirea utilizării societăților de tip „cutie poștală” pentru eludarea 
normelor sociale și de dreptul muncii.

În ceea ce privește societățile de tip „cutie poștală”, comisia a propus 
două axe principale de intervenție: 1) consolidarea criteriilor privind accesul 
la ocupația de operator de transport rutier, pentru a garanta faptul că 
transportatorii sunt stabiliți într-un stat membru de pe teritoriul căruia își 
gestionează activitățile în mod efectiv și continuu și 2) asigurarea faptului că 
statele membre se angajează într-o cooperare structurată și eficace atunci când 
suspectează existența societăților de tip „cutie poștală” pe teritoriul lor. În plus, 
aplicarea efectivă a normelor propuse privind detașarea lucrătorilor ar trebui 
să reducă interesul transportatorilor pentru crearea de societăți de tip „cutie 
poștală” și să asigure respectarea drepturilor lucrătorilor, în concordanță cu 
obiectivele Directivei privind detașarea lucrătorilor”. cu alte cuvinte, Maria 
Grapini a determinat o reacție europeană oficială, salutată de transportatorii 
români, cu care europarlamentarul umanist este în legătură permanentă.

Gh. M.
http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-atentionat-europa-privinta-

practicilor-comerciale-neloiale-din-transporturi/

europarlamentarul Maria Grapini cere un referendum pe tema 
migranţilor. cine e de vină că sunt tot mai mulţi

Zi de zi noi „loturi” de migranţi sunt identificate pe străzile din 
Timişoara, în parcuri sau în tabere clandestine. un lucru este cert: migranţii 
intră în ţara noastră ilegal şi dacă nu sunt identificaţi de poliţie, au toate 
şansele să şi treacă mai departe, în drumul lor spre Germania, fără a fi luaţi 
în baza de date. În vreme ce parlamentarii de Timiş tac mâlc atunci când vine 
vorba de migranţi, europarlamentarul Maria Grapini este extrem de revoltată 
de situaţie şi cere măsuri imediate de consultare a populaţiei. „am avut mai 
multe intervenții în Parlamentul european şi am interpelat cei doi responsabili 
români- preşedintele Iohannis şi cioloş (n.r Dacian cioloş, fost premier), 
atunci când s-a decis admiterea migranților fără un program de securitate, de 
admitere şi de returnare bine pus la punct.

atacurile în lanț arată ca ei sunt mai bine organizați decât noi, europenii. 
am spus răspicat în Parlament: sunt umanist şi doresc să dăm dovada de 
solidaritate, dar fără a slăbi securitatea cetăţenilor noștri. am cerut un program 
concret de azil, cine este primit, cine este returnat. Din păcate, consiliul 
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– instituția care de fapt decide -șefii de stat şi guverne, a hotărât primirea 
şi repartizarea de cote. Vom începe sesiunea în 28 august şi voi face din nou 
demersuri scrise către comisie, dar vreau ca opinia publică să stie că, de fapt, 
șefii de stat şi de guverne hotărăsc soarta europei. Poate ar fi cazul acum ca 
românia să facă un referendum. Poate acum trebuie sa decidem noi, cetățenii”, 
a scris Grapini pe Facebook.

https://www.pressalert.ro/2017/08/europarlamentarul-maria-grapini-
cere-un-referendul-pe-tema-migrantilor-cine-e-de-vina-ca-sunt-tot-mai-
multi/

Grapini cere un referendum pe tema migranţilor

europarlamentarul Maria Grapini cere un referendum pe tema 
migranţilor. ea a făc ut acest lucru public vineri, pe Facebook. Politicianul 
crede că românii ar trebuie să decindă singuri dacă doresc sau nu să primească 
imigranți în țara lor.

”am avut mai multe intervenții în Parlamentul european și am interpelat 
cei doi responsabili români – Președintele Iohanis și cioloș, atunci când s-a 
decis admiterea imigranților fără un program de securitate, de admitere 
și de returnare bine pus la punct. atacurile în lanț arată că ei sunt mai bine 
organizați decât noi, europenii. am spus răspicat în parlament: sunt umanist 
și doresc să dăm dovadă de solidaritate dar fără a slabi. Securitatea cetățenilor 
noștri. am cerut un program concret de azil, cine este primit, cine este returnat. 
Din păcate consiliul - instituția care de fapt decide - șefii de stat și guverne, a 
hotărât primirea si repartizarea de cote. Vom începe sesiunea în 28 august și voi 
face din nou demersuri scrise către comisie dar vreau ca opinia publică să știe 
că, de fapt, șefii de stat și de guverne hotărăsc soarta europei. Poate ar fi cazul 
acum ca românia să faca un referendum. Poate acum trebuie să decidem noi, 
cetățenii, nu Președintele”, a postat Maria Grapini pe Facebook.

amintim că zilele trecute la Timișoara au apărut mai mlte tabere 
clandestine de refugiați care au făcut cerere de azil în românia și care încercau 
să fugă peste graniță, în spațiul Schengen.

www.evz.ro
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21.08.2017

Prof. Marian Mocan – decanul Facultății de Management în Producție și 
Transporturi Timișoara – invitat special la Şcoala de Vară umanistă de la Buziaş

Prof. univ. dr. Marian Mocan – decanul Facultății de Management în 
Producție și Transporturi din cadrul universităţii Politehnica Timișoara – este 
invitat special la Şcoala de Vară umanistă de la Buziaş, împreună cu alţi profesori 
universitari şi specialişti în economie, administrație sau fonduri europene, 
jurnaliști, reprezentanți ai organizațiilor civice din capitala Banatului şi din 
Bucureşti.

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, preşedintele PPusl, 
organizează, în 25 și 26 august, la Hotel Phoenix din Buziaș, Școala de 
Vară umanistă, for de discuții și dezbateri, pe teme de actualitate politică, 
economică și socială, cu participare din toată țara. Deschiderea oficială a 
Școlii de Vară umaniste va avea loc, vineri, 25 august, la orele 15, în prezența 
europarlamentarului Maria Grapini, moderator al sesiunilor de comunicări, 
organizate timp de două zile, la Buziaș.

Programul:

Vineri, 25 august, intervalul orar 15.15-18.00, Sala de conferințe Hotel Phoenix

ing. dr. ec. Marian Mocan – Decanul Facultății de Management în Producție și 
Transporturi, universitatea Politehnica Timișoara, tema: „cum poți să lucrezi 
eficient într-o echipă”.

univ. dr. Dumitru Miron – academia de Studii economice București, tema: 
„Dimensiunea economică a principalelor teorii și doctrine politice. Principalele 
valențe ale filozofie umaniste”.

Sâmbătă, 26 august, intervalul orar 9.00-12.00, Sala de conferințe Hotel Phoenix

Iulian Badea, jurnalist – redactor șef cronica română, tema: „rolul media în 
formarea comportamentului civic”.

ing. Ioan arjoca – expert și consultant tehnic și economic, tema: „cum să 
folosim oportunitățile”.

dr. Florian copcea – scriitor, journalist, tema: „considerațiuni privind limba 
dacă”.

Sâmbătă, intervalul orar 15.00-18.00

Lucreția Ianculescu, tema: „rolul tradiției în cultura românească”.
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dipl. Bălan Teodor – Președinte consiliul Director asociația europeană a 
Profesioniștilor din Securitatea Privată, tema: „comunicare și securitate”.

Închiderea oficială a Școlii de Vară umaniste va fi, sâmbătă, 26 august, 
la orele 18.

http://www.ziuadevest.ro/prof-marian-mocan-decanul-facultatii-de-
management-productie-si-transporturi-timisoara-invitat-special-la-scoala-de-
vara-umanista-de-la-buzias/

23.08.2017
europarlamentar, Maria Grapini, președintele PPusl Timiș, invitată la 

antena 3
Miercuri, 23 august, începând cu ora 16, europarlamentar Maria Grapini, 

președintele Partidului Puterii umaniste (social-liberal) filiala Timiș, va fi 
invitată la antena 3, în cadrul emisiunii ediție specială cu Sabina Iosub.

Grapini va discuta despre cele mai fierbinţi teme actuale cu care se 
confruntă românia şi uniunea europeană şi va încerca să dea răspunsurile cele 
mai tranşante la întrebările Sabinei Iosub.

Gh. M.
ht tp://w w w.banatu lmeu.ro/europarlamentar-mar ia-g rapin i-

presedintele-ppusl-timis-invitata-la-antena-3/

eurodeputatul Maria Grapini (S&D) organizează Școala de Vară umanistă 
în perioada 25-27 august, la Buziaș - calea europeană

europarlamentarul Maria Grapini (PPu-sl, S&D) organizează, în perioada 
25-27 august, la Buziaș, Școala de Vară umanistă, for de discuții și dezbateri, 
pe teme de actualitate politică, economică și socială, cu participare din toată 
țara. Invitați la Buziaș vor fi profesori universitari din Timișoara și București, 
specialiști în economie, administrație sau fonduri europene, reprezentanți ai 
diverselor organizații civice, experți, pentru a lua cuvântul în cadrul sesiunilor 
de comunicări consistente, organizate timp de trei zile.

”Motivele asumării organizării Școlii de Vară umaniste sunt legate de 
nevoia de creștere și cunoaștere a abilităților necesare în formarea unei cariere 
politice sau profesionale. Și mă refer aici, în primul rând, la comunicare, lucrul 
în echipă, organizarea și utilizarea eficientă a timpului. nu în ultimul rând, 
dorim să avem dezbateri ample despre doctrina umanistă, în plan politic și 
economic. Mă bucur mult că am reușit să mobilizez în acest scop peste 100 de 
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persoane, lideri ai organizațiilor de tineret, dar și lideri ai filialelor județene din 
arges, arad, Mehedinți, București, Prahova, Satu Mare, Maramures, Harghita, 
Galați, cluj și, evident, Timiș. Temele sunt susținute de profesori universitari, 
scriitori si jurnaliști, și sunt adecvate scopului de care v-am vorbit”, a declarat 
eurodeputatul pentru cotidianul online “cronica română”. 

”PPu-sl este o formațiune nouă și dorim să continuăm doctrina fostului 
Partid umanist înființat în 1992. noi, cei care credem în viitorul acestui partid, 
dorim să ne cunoaștem, să găsim metode mai bune de înțelegere a doctrinei 
umaniste, să ne îmbunătățim modul de comunicare, lucrul în echipă și, 
evident, să găsim soluții de promovare a ideilor noastre, a doctrinei umaniste. 
Până la urmă, Școala de Vară umanistă este o platformă de discuții extrem de 
interesante, cu lectori care stăpânesc foarte bine domeniile în care activează și 
care vor oferi informații de actualitate participanților.”

MarIa GraPInI, DeSPre IMPOrTanȚa ȘcOLII De Vară uManISTă

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, organizează, în perioada 25-
27 august, la Buziaș, Școala de Vară umanistă, for de discuții și dezbateri, pe 
teme de actualitate politică, economică și socială, cu participare din toată țara. 
Vor veni la Buziaș profesori universitari din Timișoara și București, specialiști 
în economie, administrație sau fonduri europene, reprezentanți ai diverselor 
organizații civice, experți, pentru a lua cuvântul în cadrul sesiunilor de 
comunicări consistente, organizate timp de trei zile.

În context, cotidianul online “cronica română” prezintă un amplu 
interviu cu europarlamentarul Maria Grapini despre acest important eveniment. 
Maria Grapini vorbește, printre altele, despre motivele organizării Școlii de 
Vară umaniste, despre lista de invitați, despre mesajul care va fi transmis celor 
prezenți, despre importanța doctrinei umaniste în românia, dar și despre 
soluțiile PPu-sl pentru recredibilizarea româniei.

Doamnă europarlamentar Maria Grapini, veți organiza în perioada 25-
27 august, la Buziaș, Școala de Vară umanistă, un nou pariu ambițios pe care 
vă propuneți să-l câștigați. care au fost motivele organizării acestui important 
eveniment și care sunt temele de discuții și dezbateri?

Motivele asumării organizării Școlii de Vară umaniste sunt legate de 
nevoia de creștere și cunoaștere a abilităților necesare în formarea unei cariere 
politice sau profesionale. Și mă refer aici, în primul rând, la comunicare, lucrul 
în echipă, organizarea și utilizarea eficientă a timpului. nu în ultimul rând, 
dorim să avem dezbateri ample despre doctrina umanistă, în plan politic și 
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economic.Mă bucur mult că am reușit să mobilizez în acest scop peste 100 de 
persoane, lideri ai organizațiilor de tineret, dar și lideri ai filialelor județene din 
arges, arad, Mehedinți, București, Prahova, Satu Mare, Maramures, Harghita, 
Galați, cluj și, evident,Timis. Temele sunt susținute de profesori universitari, 
scriitori si jurnaliști, și sunt adecvate scopului de care v-am vorbit.

Despre ce invitați putem vorbi deși, presupun, că lista este încă deschisă…

Lista invitaților este deschisă de prof. univ. dr. Dumitru Miron, de la 
academia de Studii economice București, care va vorbi despre „Dimensiunea 
economică a principalelor teorii și doctrine politice. Principalele valențe ale 
filozofiei umaniste”, urmat de  prof.dr. Marian Mocanu – decanul Facultății de 
Management în Producție și Transporturi universitatea Politehnica Timișoara, 
care va prezenta, aplicat, o temă interesantă: „cum poți să lucrezi eficient 
într-o echipă”. La rându-i, ing. dipl. Bălan Teodor, președintele consiliului 
Director al asociației europene a Profesioniștilor din Securitatea Privată, le 
va vorbi celor prezenți despre „Informația și securitatea personală”, iar ing. 
Ioan arjoca, expert în Fonduri europene, va oferi detalii despre modul în care 
știm sau nu să folosim oportunitățile momentului, într-un domeniu cheie al 
dezvoltării româniei. La Buziaș va veni și prof.dr. scriitor Florian copcea, care 
va conferenția  pe tema „considerațiuni privind limba dacă”. nici tradițiile nu 
vor fi uitate de pe agenda școlii de vară, astfel că prof. Lucreția Ianculescu va 
vorbi, în felu-i unic și atrăgător, despre rolul acestora în cultura românească. 
Jurnalistul Iulian Badea, redactorul șef al cotidianului online cronica română, 
va vorbi despre rolul media în formarea comportamentului civic, iar eu, cea 
care va modera întâlnirile din cele trei zile, voi prezenta celor prezenți o temă 
importantă, și anume, „cum sa gestionam timpul”.

ce își propune, doamnă Grapini, această Școală de Vară umanistă, la care 
vor fi prezenți numeroși tineri și femei din structurile umaniste, dar și prieteni 
ai umaniștilor din întreaga regiune și nu numai?

În primul rând, PPu-sl este o formațiune nouă și dorim să continuăm 
doctrina fostului Partid umanist înființat în 1992. noi, cei care credem în 
viitorul acestui partid, dorim să ne cunoaștem, să găsim metode mai bune de 
înțelegere a doctrinei umaniste, să ne îmbunătățim modul de comunicare, 
lucrul în echipă și, evident, să găsim soluții de promovare a ideilor noastre, a 
doctrinei umaniste.Până la urmă, Școala de Vară umanistă este o platformă de 
discuții extrem de interesante, cu lectori care stăpânesc foarte bine domeniile 
în care activează și care vor oferi informații de actualitate participanților. 
Vor fi numeroși tineri din organizațiile umaniste de tineret care au ce învăța 
din experiența acestei școli de vară, femei, din structurile noastre județene și 
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naționale, prieteni ai umaniștilor din întreaga regiune. Suntem un partid care 
se ghidează după principii corecte și de bun simț: oricine, oricând, are și poate 
învăța lucruri noi, de la oameni care și-au dedicat viața studiului, cercetării, 
societății în care trăim.

ca și moderator al acestui important for de discuții și dezbateri, care ar fi 
mesajul pe care îl veți transmite celor prezenți?

ca moderator, voi transmite același mesaj pe care mă străduiesc să-l 
transmit de zeci de ani: se poate, prin muncă și implicare, să reușim. Se poate 
să fim eficienți, și în profesia noastră, și în politică, dacă suntem uniți, solidari, 
profesioniști, morali.Înțelegerea timpului (mulți ani am predat antreprenorilor 
managementul timpului) este esențială. Timpul reprezintă bunul nostru de 
preț pe care trebuie sa-l gestionăm cât mai bine.

Mesajul meu este același de 27 de ani: dezamăgirea, suprasaturarea, 
lehamitea, scârba, neîncrederea, toate acestea reprezintă un cancer pentru 
democrație. Toate sunt nOn-soluții. Trebuie sa învățam că, în democrație, este 
importantă implicarea corectă a fiecărui cetățean. Pentru că ei, noi, cetățenii, 
alegem. În dictatură, cetățenii nu aveau responsabilități și nici implicare în 
conducerea țării. Îmi vine greu sa înțeleg cum, după 27 de ani, avem un grad 
atât de mic de schimbare a mentalității, de înțelegere a nevoii de implicare. 
Însă, conștientizez că, dacă ne-am opri, cei care mai suntem, mulți, puțini, care 
dorim să facem politici publice, nu pentru un interes personal ci în speranța 
unei schimbări reale pentru generațiile care vin în urmă, lucrurile s-ar duce tot 
mai în jos. Și, atunci, eu spun că, etic, moral, civic, este o obligație să continui să 
mergi mai departe. așadar, mesajul meu este sa învățam sa vedem partea plina 
a paharului, să ne mobilizam și să-l umplem, în loc să privim partea goală și să 
(ne) plângem ca e gol!

cât de importantă este, doamnă europarlamentar, doctrina umanistă 
pentru românia acestor ani tot mai tulburi? Și spun acest lucru pentru că știu 
că, de 25 de ani, ați rămas fidelă acestei doctrine…

acum, când în lume vedem  o neliniște generală, când credința în valorile 
umane s-a disipat, când oamenii distrug alți oameni, este foarte important sa 
înțelegem și să aplicăm doctrina umanistă, doctrina ce se bazează pe credință, 
respectarea valorilor, respectarea și recunoașterea celui mai bun, valorificarea 
potențialului uman, moralitate și profesionalism.

avem, în partid, o echipă de oameni relativ tineri în politică, din toate 
profesiile, din toate domeniile de activitate și mă bucur pentru că eu așa cred că 
ar trebui să fie în politică.
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Viața oamenilor nu este, până la urmă, nici de Stânga, nici de Dreapta 
și nici de centru. Politica umanistă pune în centrul său omul. Orice politică 
publică poate fi analizată ca fiind sau nu bună, în funcție de impactul avut 
asupra  vieții oamenilor. Vorbim aici de educație, de sănătate, de gestionarea  
patrimoniului național. Trebuie să analizăm eficiența politicii propuse asupra 
tuturor aspectelor importante. De aceea, mi-au plăcut această cartă a valorilor 
și această doctrină umanistă. cât voi putea să am o viață activă, voi face politică 
doar în acest partid. Pentru că, inclusiv cel care nu are carnet de partid face, fără 
să vrea, politică, o politică proastă, falimentară și anume aceea a neimplicării, 
a absenței de la vot. De asemenea, sunt mulți care aleg să facă politica unui 
partid, intrând în acel partid, optând pentru obținerea unor privilegii pe o 
perioadă scurtă de timp și nu încercând să pună umărul la identificarea unei 
rezolvări sistemice a problemelor.

ce mesaj ați da milioanelor de români suprasaturați/scârbiți/dezamăgiți 
de actuala clasă politică? care sunt soluțiile PPu-sl pentru recredibilizarea 
româniei?

Mesajul este simplu. Totdeauna când decizi ceva, când alegi o anumită 
atitudine, trebuie să te gândești la efecte și la alternative. Mesajul meu este 
sa înlocuim scârba, suprasaturarea, dezamăgirea față de actuala clasă politică, 
cu implicarea, asumarea de responsabilități, acțiunea si luarea de poziție 
argumentată. altfel, se va reduce semnificativ ieșirea din „câmpul de luptă”, dacă 
pot spune așa, a celor mai buni și rămânerea la putere a așa-zișilor învingători 
care, de fapt, au câștigat prin abandonul/refuzul unei majorități a populației 
de a se implica.Soluțiile PPu-sl sunt soluții fezabile/viabile/pliate pe realitate 
și posibil de realizat doar cu implicarea cetățenilor de bună credință. În primul 
rând, cred ca este nevoie de schimbarea legii partidelor și a legii electorale. 
cetățenii vor fi încurajați să-și exercite dreptul constituțional de vot dacă vor 
ȘTI că pot să aleagă cu adevărat, că votul lor chiar ajunge în direcția pe care o 
doresc ei.De aceea eu susțin sistemul mixt de vot, practicat în multe țări din 
Vest: și anume, partidul propune o listă de candidați pentru vot, iar cetățenii 
pot opta doar pentru cei în care au încredere pentru că știu că doar aceștia au 
calitățile necesare pentru a fi politician. În acest fel, ierarhia propusă de partide 
poate fi schimbată de cetățeni, fiecare alegând, din lista propusă de partide, doar 
persoanele pe care le doresc a fi în consilii locale sau Parlament. Pe termen lung, 
partidele vor înțelege să alcătuiască lista cu cei pe care îi propun cetățenilor în 
funcție de calitățile profesionale și morale, nu după criterii subiective (gen cine 
cotizează mai mult sau cine este mai „ascultător” față de liderii partidului).

cum vede europarlamentarul Grapini romania peste cinci ani? Dar peste 
zece ani?
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este greu de previzionat cum va fi românia peste cinci ani pentru că va 
depinde și de contextul mondial dar și de cine o va conduce. Mi-ar plăcea să 
fie o țară apreciată la nivelul resurselor umane și naturale pe care le are și, mai 
ales, să fie o țară în care românii de acasă să se simtă în siguranță, din punct de 
vedere material, cei plecați să revină și să reconstruim, astfel, solidaritatea și 
umanismul bazat pe credință.

un interviu realizat de Iulian Badea

https://cronicaromana.net/2017/08/23/maria-grapini-despre-
importanta-scolii-de-vara-umanista/

27.08.2017

Maria Grapini îi arată uşa lui Kelemen Hunor: “Dacă nu poate sărbători 
Ziua națională cu noi, să plece!”

Președintele uDMr, Kelemen Hunor, se joacă periculos, în ultima 
perioadă, cu nervii românilor, aruncând în spațiul public declarații jignitoare, 
menite să amplifice discordia semănată tot de el. Subiectul este unul mai 
mult decât sensibil pentru semenii care…nu-i sunt semeni, după cum ține 
să accentueze, ori de câte ori poate, în fapt sfânt pentru românia şi români: 
centenarul Marii uniri, din decembrie 2018. Hunor a “recidivat” vineri seara, 
afirmând în cadrul Taberei de vară a uDMr, că maghiarii nu au nicio problemă 
cu centenarul, că respectă și acceptă Ziua națională a româniei, dar că nu pot 
sărbători această zi! Hunor a invocat aceeaşi placă veche şi injustă, privind 
tendințele de asimilare din partea majorității, în toți aceşti 100 de ani, motive 
suficiente pentru a refuza o  sărbătoare comună cu “ei”. ei suntem noi…

“este incredibilă impertinența acestui om! am reacționat şi la primele 
declarații jignitoare ale lui Kelemen Hunor, o voi face de câte ori va fi cazul! 
Dacă nu poate sărbători Ziua națională cu noi, să plece! am mizat, totuşi, pe 
mintea de pe urmă a liderului uDMr…ce greşeală, aceea e a românului, ori 
Kelemen Hunor ne-a demonstrat şi insistă în continuare să ne demonstreze 
că el nu e de-al nostru! nicio problemă, noi nu ținem pe nimeni cu forța, aici. 
Suntem un neam prietenos, dar şi înțelept: nu vrei să stai la masă cu noi, pleacă, 
dar pleacă odată! Jignirile josnice n-au ce căuta în politică, cum n-au ce căuta 
nici organizațiile civice mascate!”, a declarat europarlamentarul PPu-sl, Maria 
Grapini. umanista este recunoscută pentru ieşirile dure împotriva liderului 
uDMr, pe care l-a taxat frecvent pentru derapajele total inelegante, din ultima 
perioadă.
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http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-ii-arata-usa-lui-kelemen-
hunor-daca-nu-poate-sarbatori-ziua-nationala-cu-noi-sa-plece/

Mesaj de forță al europarlamentarului Maria Grapini: “Se poate!”
Şcoala de Vară umanistă şi-a deschis porțile la Buziaş. La inițiativa 

europarlamentarului PPu-sl, Maria Grapini, vineri, 25 august, la Buziaş, lideri 
ai umaniştilor din peste zece județe ale țării s-au întâlnit în cadrul Şcolii de 
Vară umaniste, eveniment inedit, gândit şi moderat de către liderul lor. 
Maria Grapini a definit, din start, întâlnirea drept una de suflet, cu un mesaj 
încurajator şi puternic: “Se poate!”. Şcoala de Vară umanistă se desfăşoară timp 
de două zile şi este dedicată unor tematici ample, în jurul subiectului central 
“Omul şi familia”, cu o participare importantă.

La Buziaş, au fost prezenți preşedinți PPu-sl de organizații locale, 
municipale, județene, de tineret, femei şi seniori din țară, dar şi reprezentanți 
ai mass-media regională şi națională.

În prima zi, au conferențiat prof.univ.dr. Dumitru Miron, aSe Bucureşti 
şi prof.univ.dr.ec. Marian Mocanu, pe tematici care au stârnit interesul sălii: 
“cum poți să lucrezi eficient într-o echipă” respectiv “Principalele valențe ale 
filozofiei umaniste”.

“Fără oameni, schimbarea nu este posibilă! avem nevoie de oameni 
serioşi, implicați, avem nevoie de o politică umanistă! În egală măsură, suntem 
obligați să ne profesionalizăm în permanență, să ştim să ne gestionăm timpul 
şi resursele, să învățăm de la alții şi, foarte important, să ştim să recunoaştem 
meritele celorlalți! avem două zile la dispoziție, pentru a afla lucruri noi, pentru 
a schimba impresii, pentru a ne cunoaşte mai bine. Sper ca şcoala noastră de 
vară să fie un bun exemplu pentru tinerii umanişti prezenți, din perspectiva 
viitoarei lor cariere politice! Mesajul meu e simplu: Se poate! ”, a declarat 
europarlametarul PPu-sl, Maria Grapini, vineri, la Buziaş.

Sâmbătă, Şcoala de Vară umanistă continuă cu alte prezentări importante, 
pe tematici legate de oportunități economice, comunicare şi securitate, rolul 
tradiției în cultura românească.

http://www.banatulmeu.ro/mesaj-de-forta-al-europarlamentarului-
maria-grapini-se-poate/
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28.08.2017

E U r O pa r L a M E n T a rU L 
MarIa GraPInI, InVITaT SPecIaL 
La cOnGreSuL MOnDIaL aL 
eMIneScOLOGILOr!

În perioada 4-5 septembrie, la 
chișinău, se desfășoară un eveniment 
reper pentru cultura românească, 
devenit importantă tradiție, organizat 
de asociația națională a Oamenilor 
de creație din Moldova, sub distinsul 
patronaj al academicianului Mihai 
cimpoi: ediția a VI-a a congresului 
Mondial al eminescologilor.

congresul reunește oameni 
de cultură și artă, poeți, scriitori, 
iubitori ai poetului nepereche, din 
întreaga lume.

Invitat special al acestei ediții 
este europarlamentarul PPu-sl, 
Maria Grapini, om recunoscut pentru 
implicarea în proiecte importante și 
evenimente culturale, menite să țină 
vie memoria lui Mihai eminescu. 
umanista Maria Grapini s-a implicat, 
de 27 de ani, în diverse acțiuni, 
legate fie de dezvoltarea relațiilor 
comerciale și economice, fie de 
sprijin în înființarea unor asociații 
profesionale, dar și în susținerea 
acțiunilor culturale organizate de 
republica Moldova la Bruxelles 
precum și promovarea continuă a 
elevilor talentați din țara vecină.

europarlamentarul PPu-
sl, Maria Grapini, va prezenta, la 
chișinău, o comunicare numită 
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„receptarea operei și personalității lui eminescu în europa”.

„Sunt onorată de invitația adresată de către președintele congresului 
Mondial al eminescologilor, academicianul Mihai cimpoi, voi participa cu 
cea mai mare bucurie la evenimentele de la chișinău! noi, umaniștii, am 
marcat întotdeauna memoria lui Mihai eminescu, în Timișoara și în țară, în 15 
ianuarie și în 15 iunie, sau în numeroase alte acțiuni culturale, cu o participare 
importantă a oamenilor de litere, iubitori de poezie, dar mai ales păstrători ai 
reperelor unice culturale românești!”, a declarat Maria Grapini.

congresul va începe în ziua de 4 septembrie, ora 10.00, în Sala azurie a 
academiei de Științe a Moldovei.

Președintele congresului, academicianul Mihai cimpoi, este om de 
cultură, critic și istoric literar, eminescolog, redactor literar și eseist basarabean, 
ales două decenii președinte al uniunii Scriitorilor din Moldova. Mihai cimpoi 
este autorul unor opere fundamentale, cum ar fi: „O istorie deschisă a literaturii 
române din Basarabia” (în mai multe ediții) și „Mihai eminescu. Dicționar 
enciclopedic” – o lucrare monumentală unică. este inițiatorul proiectului de 
durată „congresul Mondial al eminescologilor”, lansat în 2012 și devenit un 
punct important pe harta evenimentelor culturale de tradiție pentru românism.

https://cronicaromana.net/2017/08/28/europarlamentarul-maria-
grapini-invitat-special-la-congresul-mondial-al-eminescologilor/

30.08.2017
O româncă sare la ambasadorul Sua - expulzarea, cerută în fieful 

globalist!

“americanii ne-au tras din nou de urechi și se amestecă în subiecte 
interne românești, ambasada Sua comentează idei, propuneri - suntem stat 
suveran, independent”

BucureȘTI, 30 aug — Sputnik, Dragoș Dumitriu. una dintre cele 
mai cunoscute femei din politica română, europarlamentarul umanist Maria 
Grapini a reacționat fără menajamente după comentariile cu character politic 
ale ambasadorului Sua la București în privința modificării legilor Justiției. 
reacția a avut loc chiar la Bruxelles, fieful globalismului, la sediul Parlamentului 
european, aflat la început de sesiune.

“Îndemnul public făcut de Sua mi se pare absolut ieșit din cadrul 
diplomației și al respectului reciproc între două state!”, a declarat tranșant 
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Maria Grapini. “Mi-a atras deja atenția un coleg, că americanii ne-au tras din 
nou de urechi și că se amestecă în subiecte interne românești. consider că 
suveranitatea româniei e sfântă și că astfel de poziții oficiale nu sunt de bun 
augur”, a declarat europarlamentarul român.

Grapini a explicat că nu vede locul și rostul unor asemenea reacții, în 
public, “în ochii întregii lumi”, în condițiile în care se vorbește de “parteneri de 
cursă lungă și de proiecte de anvergură”. Maria Grapini atrage atenția că nici 
măcar nu este vorba de legi promulgate, ci de propuneri, făcute” transparent și 
argumentat” de ministrul Justiției.

“De când ambasada Sua comentează idei, sugestii, propuneri?”, întreabă 
politiciana umanistă. “Suntem un stat suveran, independent și membru cu 
drepturi depline al ue!. că la noi se poartă un război dur pe pierderea sau 
câștigarea puterii absolute în Justiție o știm, dar se poartă intern, între ‘interni’”, 
a declarat Maria Grapini.

europarlamentarul PPu (Partidul Puterii umaniste) a adresat o întrebare 
scrisă comisiei europene, pe tema separării puterilor in stat, a răspunderii 
magistraților și a numirii procurorilor.

Voi face public răspunsul, dar, până la urmă, suveran în legiferare este 
Parlamentul național”, a precizat Maria Grapini într-un comunicat transmis 
agenției naționale de presă agerpres.

Ieri, ambasadorul Sua Hans Klemm a declarat că “Sua au luat cunoștință 
de propunerile Ministerului Justiției cu îngrijorare pentru independența 
sistemului judiciar” și a îndemnat “toți actorii executivi, legislativi și judiciari 
din românia” la o colaborare pentru lupta împotriva corupției, pentru 
“independența procurorilor” și “pentru a asigura credibilitatea instituțiilor”. 
argumentul intervenției lui Klemm a fost, evident, “Parteneriatul Strategic 
dintre Statele unite ale americii și românia”

https://ro.sputnik.md/politics/20170830/14304886/romanca-ambasador-
sua-expulzare-fief-globalist.html

Intervenție În FOrȚă de la Bruxelles, după reacția lui Hans Klemm în 
scandalul legilor justiției: ‘De când comentează ambasada Sua idei, sugestii, 
propuneri’

aflată în Parlamentul european, la început de nouă sesiune parlamentară, 
umanista Maria Grapini a avut o reacție imediată la comunicatul ambasadei 
Sua din românia, privitor la propunerile ministrului Tudorel Toader pe noile 
legi ale Justiției.
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comunicatul ambasadei sună astfel: “Parteneriatul Strategic dintre 
Statele unite ale americii şi românia se bazează pe angajamentul faţă de 
valorile democratice, buna guvernare şi consolidarea statului de drept întrucât 
acestea sunt fundamentul pentru creșterea securității și prosperității noastre 
comune. Instaurarea fermă a statului de drept are nevoie de un sistem judiciar 
puternic şi independent, precum şi de procurori independenţi care pot urmări 
activităţile infracţionale fără imixtiuni politice sau limitări ale actului legal de 
justiţie. Statele unite au luat cunoştinţă de propunerile Ministerului Justiţiei din 
23 august cu îngrijorare pentru independenţa sistemului judiciar. Îndemnăm 
toţi actorii executivi, legislativi şi judiciari din românia să colaboreze pentru 
a continua lupta ţării împotriva corupţiei şi pentru a asigura credibilitatea 
instituţiilor sale”.

europarlamentarul PPu-sl s-a declarat surprins de noua atenționare 
publică americană, în condițiile în care vorbim de parteneri strategici şi de o 
diplomație de înaltă clasă.

“nu văd locul şi rostul unor asemenea reacții, în public, în ochii întregii 
lumi, când vorbim de parteneri de cursă lungă, care au în spate ani de încredere 
solidă şi de proiecte de anvergură! nu apăr Guvernul, nici pe ministrul Justiției, 
apăr românia şi imaginea ei, aici şi oriunde. Mi-a atras deja atenția un coleg, 
că americanii ne-au tras din nou de urechi şi că se amestecă în subiecte interne 
româneşti, că doar ştirile circulă…consider că suveranitatea româniei e sfântă 
şi că astfel de poziții oficiale nu sunt de bun augur. Oricum, dacă e să intru în 
subiect, sunt propuneri de modificare ce vizează un set de legi, nu sunt legi 
promulgate! De când ambasada Sua comentează idei, sugestii, propuneri? că 
la noi se poartă un război dur pe pierderea sau câştigarea puterii absolute în 
Justiție o ştim, dar se poartă intern, între “interni”. Suntem un stat suveran, 
independent şi membru cu drepturi depline al ue! Îndemnul public făcut de 
Sua, de a combate propunerile, mi se pare absolut ieșit din cadrul diplomației si 
al respectului reciproc între două state! chiar săptămana aceasta, am adresat o 
întrebare scrisă comisiei europene, legat de subiectul separării puterilor in stat, 
răspunderea magistraților şi numirea procurorilor. Voi face public răspunsul, 
dar, până la urmă, suveran în legiferare este Parlamentul național. este o 
propunere făcută transparent si argumentat de către ministrul Justiției şi va 
urma dezbaterea în Parlament”, a declarat europarlamentarul PPu-sl, Maria 
Grapini.

http://www.stiripesurse.ro/interventie-in-for--a-de-la-bruxelles--dupa-
reactia-lui-hans-klemm-in-scandalul-legilor-justitiei---de-cand-comenteaza-
ambasada-sua-idei--sugestii--propuneri-_1216065.html
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De Ziua Limbii române, umaniştii Mariei Grapini fac un gest emoţionant!

Ziua Limbii române se sărbătoreşte, din anul 2011, pe data de 31 august, 
la aceeaşi dată cu Limba noastră, o sărbătoare similară celebrată în republica 
Moldova.

Decizia legislativă a fost luată din motive evidente: „importanţa limbii 
române nu trebuie marginalizată de tendinţele actuale către globalizare, 
deoarece limba română reprezintă fundamentul identităţii naţionale, un punct 
deosebit de important pentru consolidarea unei societăţi puternice şi unite!„.

PPu-sl, formaţiune ce militează public pentru românism şi tradiţionalism 
sănătos, n-a uitat de marea sărbătoare a româniei, astfel că oamenii Mariei 
Grapini din Timişoara au gândit o acţiune frumoasă, cu semnificaţie evidentă, 
menită să accentueze importanţa lui 31 august. reprezentanţi din Organizaţiile 
Municipală şi Judeţeană vor fi, joi, 31 august, la Penitenciarul Timişoara, cu o 
nouă donaţie de carte românească, pentru cei care trăiesc şi simt româneşte.

“Îi felicit pe colegii mei umanişti! asta înseamnă să fii echipă sufletistă, să 
te gândeşti la oameni, să vii în sprijinul lor, cu ce poţi, cu cât poţi! PPu-sl Timiş 
duce, astăzi, un transport de 200 de volume de poezie şi proză românească, 
pentru unii dintre cei mai nefericiţi români… acţiunea noastră a debutat în 
urmă cu câteva luni, prima donaţie de carte a fost extraordinar de bine primită 
şi ni s-a cerut continuarea acţiunii. asta vom face, până la sfârşitul anului! 
Doresc să le transmit românilor un La Mulţi ani din inimă, cu ocazia acestei 
zile speciale, să creadă în ţara noastră, în limba noastră, în cultura noastră, 
să fie buni purtători de tricolor, oriunde s-ar afla, să nu-şi piardă speranţa 
şi credinţa! românia trebuie şi merită să ajungă departe!”, a transmis de la 
Bruxelles europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, lider al umaniştilor.

conform legii, Ziua Limbii române poate fi marcată de către autorităţile 
şi instituţiile publice, inclusiv de reprezentanţele diplomatice şi institutele 
culturale ale româniei, precum şi de către alte instituţii româneşti din 
străinătate, prin organizarea unor programe şi manifestări cultural-educative.

http://www.banatulmeu.ro/de-ziua-limbii-romane-umanistii-mariei-
grapini-fac-un-gest-emotionant/
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eurOParLaMenTaruL MarIa GraPInI, DeSPre DIrecTIVa 
PrIVInD DeTaȘarea LucrăTOrILOr

Directiva privind detașarea lucrătorilor a încins spiritele în Parlamentul 
european, inclusiv în comisia pentru piață internă, antreprenoriat și protecția 
consumatorului. europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a avut și de 
această dată o implicare activă, reușind să treacă prin votul comisiei mai 
multe amendamente pe care le-a propus și susținut pe marginea acestui 
delicat subiect.

“Sper ca rațiunea și luciditatea să ducă la votarea acestui raport în Pe, dar 
nu  din perspectiva pe care o aud în spațiul public, din păcate, chiar la nivel de 
discuții de șefi de stat. ar trebui să înțelegem foarte bine că în situația în care 
avem o piață unică, piața internă a uniunii europene, și în care avem acel drept 
al cetățenilor de mobilitate trebuie să  facem o disociere clară și să departajăm, 
ceea ce este de nivel european și ceea ce este, până la urmă, subsidiaritate de 
nivel național. De altfel, în privința salarizării, fiecare stat membru are dreptul 
de stabili acest lucru”, a precizat europarlamentarul Grapini.

Surprinzător, chiar la nivelul unor șefi de stat, se dorește un dezechilibru 
și anume ca detașarea lucrătorilor din est spre Vest să îmbrace o nouă formulă 
cu scopul declarat al  eliminării dumpingului social. concret, se dorește ca 
lucrătorii detașați din est spre Vest să fie salarizați la nivelul salarizării din țara 
gazdă, din Vest, situație care ar genera grave consecințe pe piața muncii și nu 
numai.

“eu cred că este bine să explicăm că dorim să protejăm lucrătorii, dar și 
industria din țările mai puțin dezvoltate din est și să existe, în acest sens, o etică. 
De aceea propunerile mele au mers în următorul sens: același salariu, la aceeași 
muncă, în același loc, într-o anumită țară, în contextul în care lucrătorul este 
angajat, indiferent de naționalitate, gen, religie. Dacă, spre exemplu, un român, 
un bulgar sau un ceh, este angajat într-o companie din Germania, Franța, Italia 
sau Suedia -angajat și nu detașat- este clar că trebuie plătit cu același salariu cu 
cel al persoanei autohtone. În situația detașării lucrătorului, trebuie să lăsăm- 
pentru că în caz contrar bulversăm piața muncii și aducem  un grav prejudiciu 
companiilor din țările de est- ca aceasta să fie o problemă de subsidiaritate și 
salariul acelei persoane să fie stabilit, așa cum este și acum, de persoana juridică 
din țara sa. Mai clar, responsabilitatea acordării salariului să o aibă persoana 
juridică angajatoare și nu țara gazdă”, a explicat europarlamentarul Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/08/30/europarlamentarul-maria-
grapini-despre-directiva-privind-detasarea-lucratorilor/
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Septembrie 2017
01.09.2017
Polonia este avertizată cu suspendarea dreptului de vot în consiliul ue!

comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBe) a 
Parlamentului european a avut drept temă de discuție primordială, joi, 31 
august, statutul actual fragil al Poloniei în ue, odată ce parlamentul țării a 
adoptat patru legi care, în opinia europei, afectează independența sistemului 
judiciar și a statului de drept.

Membră a comisiei LIBe, umanista Maria Grapini a transmis informațiile 
direct de la ședință, pentru o punere în temă corectă a cetățenilor români. 
Vicepreședintele comisiei europene, Frans Timmermans a susținut, din start, 
că guvernul polonez nu vrea să pună în aplicare măsurile intermediare care au 
fost propuse de ce și că a transmis, în numele forului european, o scrisoare 
Poloniei despre îngrijorările și pericolele inerente.

Miniștrii polonezi au refuzat, din nou, invitația Bruxelles-ului, preferând 
exclusiv declarații în presa națională. “Statul de drept este ceea ce ne definește ca 
europeni, în același timp definește funcționalitatea ue, cum ar fi, spre exemplu, 
piața internă, care se bazează pe încrederea guvernelor statelor membre”, a spus 
ieri Timmermans.

Discuțiile din comisia LIBe au fost destul de tensionate, cu numeroase 
intervenții din sală, dinspre susținătorii, dar și dinspre contestatarii regimului 
polonez. S-au spus lucruri grave, cum ar fi faptul că nu e prima oară când este 
periclitat statul de drept în această țară, sau că Polonia mimează o democrație 
de fațadă. Guvernul polonez trăiește, în opinia unora, într-o lume paralelă, 
ducând o luptă asumată împotriva liberalismului.

Vicepreședintele Frans Timmermans a reiterat faptul că Polonia este 
parte din tratatul de la Lisabona, cu reguli și  obligații, iar când acestea nu se 
respectă comisia trebuie să intervină.

“nimeni nu e mulțumit că trebuie să facem față acestei situații. nu e doar 
o chestiune poloneză, pentru că există valori comune și reguli comune. există o 
piață internă, să spunem clar și tare, independența curților poloneze nu poate 
fi pusă sub semnul întrebării, chiar dacă guvernul polonez nu e dispus să intre 
în dialog. astfel, în afara procedurilor oficiale, v-aș cere să încercați să luați 
legătura cu politicienii din Polonia, pentru a rezolva situația. nu-mi imaginez 
ue fără Polonia!”, a mai spus vicepreședintele ce.

cel mai grav lucru, invocat în comisia LIBe, a fost, după cum a precizat 
Maria Grapini, posibilitatea activării de comisia europeană a articolului 7 din 



MARIA GRAPINI

520

Tratatul ue, dacă Polonia îşi va implementa reformele privind organizarea 
justiţiei în forma actuală. această procedură inedită ar putea duce la o 
suspendare a dreptului de vot al acestei ţări în cadrul consiliului ue, instanţă 
ce regrupează cele 28 de state membre.

http://www.banatulmeu.ro/polonia-este-avertizata-cu-suspendarea-
dreptului-de-vot-in-consiliul-ue/

GraPInI SaLuTă POZIȚIa aMBaSaDeI MarII BrITanII: „IaTă că 
Se POaTe!”

ambasada Marii Britanii a exprimat, vineri, 1 septembrie, un punct de 
vedere oficial, pe subiectul fierbinte al modificărilor propuse de către ministrul 
de Justiție al româniei.

ambasada Marii Britanii la București a precizat că își exprimă speranța 
că modificările aduse Legilor Justiției vor avea „rolul de a sprijini și dezvolta 
progresul important realizat de românia, în ultimii ani, în lupta împotriva 
corupției” și că „este responsabilitatea româniei să decidă cu privire la legislația 
proprie, în conformitate cu constituția și cu procedurile parlamentare”.

cel mai activ europarlamentar român, umanista Maria Grapini, 
a reacționat la această declarație, felicitând poziționarea reprezentanței 
diplomatice britanice.

“Iată că se poate! Mă bucură și apreciez faptul că există ambasade neutre, 
care nu impun, care nu sugerează rele ipotetice, care nu amenință! e corectă 
această poziție, e logică o asemenea abordare! ambasada Marii Britanii pune, 
obiectiv, problema, este clar, și în opinia diplomației britanice, că modificarea 
legislației pe Justiție este problema româniei, evident cu respectarea 
constitutiei!”, a declarat europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/09/01/grapini-saluta-pozitia-ambasadei-
marii-britanii-iata-ca-se-poate/

GraPInI: POLOnIa, aVerTIZaTă cu SuSPenDarea DrePTuLuI 
De VOT În cOnSILIuL ue!

comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBe) a 
Parlamentului european a avut drept temă de discuție primordială, joi, 31 
august, statutul actual fragil al Poloniei în ue, odată ce parlamentul țării a 
adoptat patru legi care, în opinia europei, afectează independența sistemului 
judiciar și a statului de drept.
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Membră a comisiei LIBe, umanista Maria Grapini a transmis informațiile 
direct de la ședință, pentru o punere în temă corectă a cetățenilor români.

Vicepreședintele comisiei europene, Frans Timmermans a susținut, din 
start, că guvernul polonez nu vrea să pună în aplicare măsurile intermediare 
care au fost propuse de ce și că a transmis, în numele forului european, o 
scrisoare Poloniei despre îngrijorările și pericolele inerente.

Miniștrii polonezi au refuzat, din nou, invitația Bruxelles-ului, preferând 
exclusiv declarații în presa națională. “Statul de drept este ceea ce ne definește ca 
europeni, în același timp definește funcționalitatea ue, cum ar fi, spre exemplu, 
piața internă, care se bazează pe încrederea guvernelor statelor membre”, a spus 
ieri Timmermans.

Discuțiile din comisia LIBe au fost destul de tensionate, cu numeroase 
intervenții din sală, dinspre susținătorii, dar și dinspre contestatarii regimului 
polonez. S-au spus lucruri grave, cum ar fi faptul că nu e prima oară când este 
periclitat statul de drept în această țară, sau că Polonia mimează o democrație 
de fațadă. Guvernul polonez trăiește, în opinia unora, într-o lume paralelă, 
ducând o luptă asumată împotriva liberalismului.

Vicepreședintele Frans Timmermans a reiterat faptul că Polonia este 
parte din tratatul de la Lisabona, cu reguli și  obligații, iar când acestea nu se 
respectă comisia trebuie să intervină.

“nimeni nu e mulțumit că trebuie să facem față acestei situații. nu e doar 
o chestiune poloneză, pentru că există valori comune și reguli comune. există o 
piață internă, să spunem clar și tare, independența curților poloneze nu poate 
fi pusă sub semnul întrebării, chiar dacă guvernul polonez nu e dispus să intre 
în dialog. astfel, în afara procedurilor oficiale, v-aș cere să încercați să luați 
legătura cu politicienii din Polonia, pentru a rezolva situația. nu-mi imaginez 
ue fără Polonia!”, a mai spus vicepreședintele ce.

cel mai grav lucru, invocat în comisia LIBe, a fost, după cum a precizat 
Maria Grapini, posibilitatea activării de comisia europeană a articolului 7 din 
Tratatul ue, dacă Polonia îşi va implementa reformele privind organizarea 
justiţiei în forma actuală. această procedură inedită ar putea duce la o 
suspendare a dreptului de vot al acestei ţări în cadrul consiliului ue, instanţă 
ce regrupează cele 28 de state membre.

https://cronicaromana.net/2017/09/01/grapini-polonia-avertizata-cu-
suspendarea-dreptului-de-vot-in-consiliul-ue/

Modificare legi justiție, poziția ambasadei Marii Britanii. reacție din Pe
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europarlamentara Maria Grapini a salutat poziția ambasadei Marii 
Britanii. 

ambasada Marii Britanii și-a exprimat astăzi speranța că modificările 
aduse Legilor Justiției vor avea ”rolul de a sprijini și dezvolta progresul 
important realizat de românia, în ultimii ani, în lupta împotriva corupției” și 
că ”este responsabilitatea româniei să decidă cu privire la legislația proprie, în 
conformitate cu constituția și cu procedurile parlamentare”.

europarlamentara Maria Grapini a reacționat la această declarație, 
felicitând poziționarea reprezentanței diplomatice britanice. ”Iată că se poate! 
Mă bucură și apreciez faptul că există ambasade neutre, care nu impun, care nu 
sugerează rele ipotetice, care nu amenință! e corectă această poziție, e logică 
o asemenea abordare! ambasada Marii Britanii pune, obiectiv, problema, este 
clar, și în opinia diplomației britanice, că modificarea legislației pe Justiție 
este problema româniei, evident cu respectarea constitutiei!”, a declarat 
europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini.

https://www.dcnews.ro/modificare-legi-justi-ie-pozi-ia-ambasadei-
marii-britanii-reac-ie-din-pe_556563.html

MarIa GraPInI cere reVOcarea ȘeFeI rePreZenTanȚeI ce În 
rOMÂnIa, anGeLa crISTea

antena 3 a prezentat, vineri seara, un document, bombă pentru situația 
și așa inflamată a societății românești, după tensiunile inimaginabile create în 
jurul noilor legi ale Justiției, document prin care secretarul general adjunct al 
comisiei europene, Paraskevi Michou, contrazice reprezentanța din românia!

concret, comisia cere proiectele de legi pentru analiză și face niște 
scurte considerații din care nu reiese că nu este de acord cu ceva sau că se 
opune demersurilor românești.: „considerăm că este de maximă importanță 
recomandarea comisiei pentru transparență și predictibilitate a întregului 
proces legislativ, în care Guvernul și Parlamentul au luat în considerare 
corespunzător consultările cu autoritățile relevante, în particular, în acest caz, 
cele judiciare, ca și recomandările comisiei de la Veneția”.

În țară, s-a creat impresia, cât se poate de oficială, că organismul 
european este, la rându-i, îngrijorat de posibile afectări ale statului de drept – 
motto nefericit al ultimelor zile – pentru că angela cristea, şefa reprezentanţei 
comisiei europene în românia, a emis un comunicat în care asta spunea…

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a reacționat dur la această 
situație, printr-o declarație pe măsură: “Solicit revocarea șefei reprezentanței ce 
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în românia, angela cristea, care și-a permis să dezinformeze cetățenii români, 
instigând, indirect, la manifestări publice! Poziția ce este cu totul alta și spun 
acest lucru ca membră a comisiei LIBe! Suntem în fața unui caz incredibil, mi-
aș permite să spun unic! reprezentantul unui for european important vorbește 
fără să aibă girul acestui for! consider că doamna angela cristea face jocuri 
periculoase, de neadmis în democrația europeană, și că trebuie să plece urgent 
din această poziție! “, a spus umanista Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/09/02/maria-grapini-cere-revocarea-
sefei-reprezentantei-ce-in-romania-angela-cristea/

GraPInI SaLuTă POZIȚIa aMBaSaDeI MarII BrITanII: „IaTă că 
Se POaTe!”

ambasada Marii Britanii a exprimat, vineri, 1 septembrie, un punct de 
vedere oficial, pe subiectul fierbinte al modificărilor propuse de către ministrul 
de Justiție al româniei.

ambasada Marii Britanii la București a precizat că își exprimă speranța 
că modificările aduse Legilor Justiției vor avea „rolul de a sprijini și dezvolta 
progresul important realizat de românia, în ultimii ani, în lupta împotriva 
corupției” și că „este responsabilitatea româniei să decidă cu privire la legislația 
proprie, în conformitate cu constituția și cu procedurile parlamentare”.

cel mai activ europarlamentar român, umanista Maria Grapini, 
a reacționat la această declarație, felicitând poziționarea reprezentanței 
diplomatice britanice.

“Iată că se poate! Mă bucură și apreciez faptul că există ambasade neutre, 
care nu impun, care nu sugerează rele ipotetice, care nu amenință! e corectă 
această poziție, e logică o asemenea abordare! ambasada Marii Britanii pune, 
obiectiv, problema, este clar, și în opinia diplomației britanice, că modificarea 
legislației pe Justiție este problema româniei, evident cu respectarea 
constitutiei!”, a declarat europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/09/01/grapini-saluta-pozitia-ambasadei-
marii-britanii-iata-ca-se-poate/

ScanDaL din cauza legilor justiției. SOLIcITare pentru reVOcarea 
şefei reprezentanţei ce în românia

După ce secretarul general adjunct al comisiei europene, Paraskevi 
Michou, a contrazis reprezentanța din românia pe tema modificării legilor 
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Justiției propusă de ministrul Tudorel Toader, acum este cerută revocarea 
angelei cristea, șefa reprezentanței ce în țara noastră.

Solicitarea este făcută de europarlamentarul Maria Grapini, pe motiv că 
angela cristea dezinformează românii pe acest subiect.

În documentul cu pricina, comisia europeană cere proiectele de legi 
pentru analiză, fără să-şi exprime vreo îngrijorare sau vreo nemulţumire, 
informează stiripesurse.ro.

angela cristea, şefa reprezentanţei comisiei europene în românia, a 
emis un comunicat în care se arăta îngrijorată de faptul că modificările anunţate 
de Tudorel Toader pe 23 august ar putea afecta independenţa Justiţiei, dacă ar 
intra în vigoare.

Paraskevi Michou i-a trimis o scrisoare ministului Justiţiei, prin care i-a 
cerut ca modificările propuse de el să fie transmise în limba engleză şi română 
comisiei europene. 

„considerăm că este de maximă importanță recomandarea comisiei 
pentru transparență și predictibilitate a întregului proces legislativ, în care 
Guvernul și Parlamentul au luat în considerare corespunzător consultările 
cu autoritățile relevante, în particular, în acest caz, cele judiciare, ca și 
recomandările comisiei de la Veneția”, scrie în documentul semnat de Michou. 

europarlamentarul PPu-sl Maria Grapini a reacționat dur la declarațiile 
șefei reprezentanței ce în românia.

„Solicit revocarea șefei reprezentanței ce în românia, angela cristea, 
care și-a permis să dezinformeze cetățenii români, instigând, indirect, la 
manifestări publice! Poziția ce este cu totul alta și spun acest lucru ca membră 
a comisiei LIBe! Suntem în fața unui caz incredibil, mi-aș permite să spun unic! 
reprezentantul unui for european important vorbește fără să aibă girul acestui 
for! consider că doamna angela cristea face jocuri periculoase, de neadmis 
în democrația europeană, și că trebuie să plece urgent din această poziție!”, a 
susținut Grapini, într-un comunicat de presă. 

http://evz.ro/scandal-justitiei-revocare.html

05.09.2017

asociaţia Femeilor antreprenor îi invită pe bănăţeni la Parada Pălăriilor 
2017, în centrul Timişoarei
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Pe data de 8 septembrie, creştinii din Timişoara sărbătoresc naşterea 
Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică, iar cu acest prilej asociaţia Femeilor 
antreprenor din românia (aFar) îi invită pe bănăţeni la inedita Paradă a 
Pălăriilor 2017, în Piaţa Victoriei, de la ora 15.00.

astfel, arta de a purta pălărie în timpurile moderne se va putea 
urmări, în centrul Timișoarei, într-un regal public, unic în Banat. cu un 
debut extraordinar, anul trecut, în luna octombrie, Parada Pălăriilor a fost 
gândită pentru a readuce la viaţă nu doar un accesoriu al vremurilor frumoase 
de odinioară, ci și un mod de viață: arta de a purta pălărie, fie că vorbim de 
“reginele” ei, femeile, fie că în cauză sunt bărbaţii.  “Voi fi bucuroasă să deschid, 
la Timişoara, alături de preşedinta aFar, prof.dr. angela Podariu, ediţia a doua 
a unui asemenea eveniment. Parada pălăriilor în piaţa simbol a acestui oraş, 
atmosfera de sărbătoare, participarea voastră, sunt convinsă în număr mare, 
toate mă fac să fiu fericită şi mândră. Sper că acţiunea va prinde contur şi în 
alte locuri, pe baza sloganului atât de drag nouă, azi în Timişoara, mâine-n 
toată ţara. Viitoarea capitală culturală europeană merită astfel de evenimente 
inedite, punerea în valoare a oamenilor frumoşi şi a ideilor generoase. ca şi 
anul trecut, sunt invitate să participe asociaţiile femeilor de afaceri din ţară , 
membre ale coaliţiei Femeilor de afaceri din românia. Lia Lungu, membră de 
onoare a aFar şi coordonatoarea proiectului, va fi alături de participanţi“, a 
declarat Maria Grapini. anul trecut, la eveniment, a fost prezent şi ambasadorul 
republicii coreea la Bucureşti, invitat special cu această ocazie.  Parada 
Pălăriilor va însemna o frumoasă plimbare prin Piaţa Victoriei, pe muzică 
special aleasă şi un spectacol de vals, „pălărie cu pălărie”, o reverenţă pentru 
Timişoara şi pentru bănăţeni.

http://www.ziuadevest.ro/asociatia-femeilor-antreprenor-ii-invita-pe-
banateni-la-parada-palariilor-2017-centrul-timisoarei/

06.09.2017

MarIa GraPInI aDuce În rOMÂnIa InFOrMaȚIILe PLaTFOrMeI 
VIITOruLuI cOnDuSuLuI!

Marți, 5 septembrie, în Parlamentul european, s-a desfășurat o conferință 
desprinsă parcă din filmele de ultimă generație, numită „condusul autonom: 
Infrastructura Digitală și analogică”, parte a Platformei Viitorului condusului, 
inițiată și moderată de către europarlamentarul german, Ismail ertug. ertug 
este membru al comisiei Tran – Transport și Turism și organizator al unei 
serii de evenimente centrate pe subiectul condusului autonom și conectat.
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umanista Maria Grapini, membră, la rându-i, a comisiei Tran, a fost 
invitată la dezbaterile extrem de interesante, la care a luat și cuvântul.

„Doresc ca și românia să cunoască aceste tendințe și să se pregătească! 
Problema este că, pentru a putea să accesezi tehnologii moderne, trebuie să fie 
strâns corelate două elemente: îmbunătățirea infrastructurii și noile tehnologii 
în domeniul industriei constructoare de mașini. aici, țara noastră are încă mult 
de recuperat”, a spus europarlamentarul PPu-sl.

Discuțiile de marți au fost inițiate de către vicepreședintele comisiei 
europene, Maros Sefcovic, însărcinat cu realizarea  unei uniuni europene 
energetice, prin conectarea infrastructurilor, punerea în aplicare a legislației 
și sporirea concurenței. În opinia sa, nu este sigur dacă, în următorii 10-15 
ani, copiii de astăzi vor mai avea nevoie de carnet de conducere! Politicile 
din domeniul condusului autonom vor avea impact asupra poluării aerului 
iar, până în 2019, mai sunt multe lucruri de realizat, a mai precizat Sefcovic.

conferința, la care a participat Maria Grapini, a stabilit drept principală 
întrebare „cum se poate asigura europa că va avea o poziție de conducere în 
industria producătoare de mașini?”, pe lângă alte întrebări etice și legislative, 
toate urmând a fi rezolvate, obligatoriu, printr-o abordare orizontală.

S-a vorbit și despre progresul european semnificativ din domeniul inovării 
și tehnologiei, precum și despre dialogul inițiat cu primarii de orașe, pe tema 
congestiei și a poluării aerului, probleme cronice ale întregului continent. Dr. 
Tobias Miethaner (Ministerul German de Transport și Infrastructură Digitală) 
a menționat importanța conectivității în fluidizarea și siguranța traficului, 
2018 fiind anul în care se dorește ca tehnologia 5G să fie la îndemâna tuturor 
operatorilor!

Președintele Federației europene de Drumuri, rik nuyttens, prezent 
la conferință, a precizat că drumurile viitorului și traficul transfrontalier au 
nevoie de o infrastructură armonizată, accentul urmând să fie pus pe siguranța 
spațiului de muncă, vizibilitatea drumurilor, semnele de circulație, dispozitivele 
de siguranță și, fără echivoc, siguranța muncitorilor.

https://cronicaromana.net/2017/09/05/maria-grapini-aduce-romania-
informatiile-platformei-viitorului-condusului/

Maria Grapini propune româniei modelul de succes rail Baltica
europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a adresat recent comisiei 

europene o întrebare cu solicitare de răspuns, pe tema transportului de cale 
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ferată eficient, cu propunerea concretă de reproducere a proiectului rail Baltica 
pentru Marea neagră. Ţările baltice, pe care Grapini le-a vizitat în urmă cu 
câteva luni, în cadrul comisiei Tran, deţin un sistem profesionist, în acest 
domeniu, ce merită importat, pentru că şi-a dovedit şi îşi dovedeşte utilitatea. 
umanista a dorit să tragă un semnal de alarmă şi la adresa autorităţilor române, 
pentru că, dacă vrem un transport profesionist pe calea ferată, este de datoria 
româniei să scrie proiecte.

“conectivitatea uniunii europene este una dintre ambițiile comisiei. 
este nevoie de intensificarea refacerii infrastructurii de transport pe toate căile 
pentru a rezolva această problemă în toată piața internă. având în vedere slaba 
conectivitate pe calea ferată între țările din bazinul Mării negre și celelalte 
state din ue și luând în calcul proiectul de succes din Marea Baltică, „rail 
Baltica”, prin care se realizează coridorul ce va lega cinci țări pe calea ferată, nu 
considerați că același model se poate reproduce și în zona Mării negre?”, a scris 
Grapini comisiei.

răspunsul oferit europarlamentarului PPu-sl a venit prompt: “comisia 
urmărește foarte îndeaproape proiectele feroviare din ungaria, românia și 
Bulgaria, inclusiv cele din regiunea Mării negre. Într-adevăr, orientările Ten-T  
solicită statelor membre în cauză să asigure adoptarea măsurilor corespunzătoare 
în vederea finalizării proiectelor de interes comun până în 2030, cu scopul de 
a crea rețeaua centrală. un proiect de cale ferată făcând legătura între statele 
membre ale ue și țările din regiunea Mării negre ar fi diferit de proiectul rail 
Baltic în măsura în care el ar putea necesita legături între ue și țări terțe vecine. 
Proiectele de acest tip ar putea fi prezentate de statele membre în cauză pentru 
finanțare prin Mecanismul pentru interconectarea europei (MIe) cu ocazia 
unor viitoare cereri de propuneri MIe”, scrie ce.

cu alte cuvinte, aşa cum a insistat şi Maria Grapini, în declaraţiile oferite 
permanent presei române, ţara noastră este forţată de vremurile alerte, dacă 
nu de spiritul antreprenorial, să se implice şi să intre serios în cursa proiectelor 
europene de anvergură.

Gh. M.
http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-propune-romaniei-modelul-

de-succes-rail-baltica/

STarea ue, O TeMă FIerBInTe. MarIa GraPInI cere răSPunSurI 
FerMe În Pe!

Săptămâna viitoare, Parlamentul european dezbate, la Strasbourg, o temă 
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fierbinte, privitoare la Starea uniunii europene, intitulată chiar aşa. Subiectul 
va fi prezentat de către preşedintele ce. Frământările prin care trece europa, 
provocările dificile, temele grele ca migraţia, terorismul, siguranţa cetăţenilor, 
viitorul lor într-o geografie tot mai incertă şi multe altele constituie agenda 
principală a discuţiilor viitoare.

cel mai activ europarlamentar român, umanista Maria Grapini, a vorbit, 
miercuri, 6 septembrie, în plenul grupului politic S&D, exact pe subiectul acestor 
provocări, unice în istoria europei şi, din păcate, foarte greu de gestionat.

„nu trebuie sa fim pesimiști sau optimiști, trebuie să fim realiști! Trebuie 
să analizăm, să vedem dacă siguranța economică a cetăţenilor a crescut, dacă 
siguranța cetăţenilor privind atacurile teroriste a crescut. Sau nu…neîncrederea 
în ue creşte sau scade? S-a realizat prevederea din tratat privind coeziunea 
socială? eu spun că nu! Sunt diferențe regionale majore. eu mă întorc în ţară, 
voi la fel, mergeţi şi ascultați cetățenii! exista multe probleme, ca sărăcia sau 
nesiguranța pentru viitorul familiilor. comisia are datoria să prezinte măsuri 
clare pentru eliminarea acestor neajunsuri!”, a declarat europarlamentarul 
PPu-sl, Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/09/06/starea-ue-o-tema-fierbinte-
maria-grapini-cere-raspunsuri-ferme-in-pe/

unGarIa ŞI SLOVacIa, reSPInSe De cJue!

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a transmis, miercuri, 6 
septembrie, o informaţie extrem de importantă către cetăţenii români: curtea 
de Justitie a uniunii europene a respins plângerile înaintate de ungaria şi de 
Slovacia împotriva acceptării unor cote obligatorii de solicitanţi de azil. curtea 
susţine cotele fixate de comisia europeană la apogeul crizei emigranţilor, în 
2015, în tentativa de a atenua presiunile suportate de alte ţări, precum Grecia 
şi Italia.

În comunicatul cJue, scrie negru pe alb: „curtea respinge cazurile 
prezentate de Slovacia și ungaria împotriva mecanismului provizoriu pentru 
relocarea obligatorie a solicitanților de azil”. Guvernele ungar şi slovac au 
argumentat că respectivele cote obligatorii de emigranţi le subminează 
suveranitatea. ungaria nu a acceptat nici măcar un singur solicitant de azil de 
când au fost introduse cotele obligatorii, în urmă cu doi ani.

“revin şi susţin: avem nevoie de o politică extrem de clară în domeniul 
emigranţilor, fără tensiuni inutile, dar cu clarificări utile! ue se ghidează întru 
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coeziune, fără doar şi poate, ue trebuie, însă, să dea dovadă de realism şi justeţe! 
nu există state de rang inferior, cu cetăţeni de rang inferior, cu drepturi mai 
multe pentru unii şi mai puţine pentru alţii. Dacă suntem o familie, să fim şi la 
muncă, şi la masă!”, a declarat, de la Bruxelles, umanista Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/09/06/ungaria-si-slovacia-respinse-de-
cjue/

cOMISIa LIBe a Pe: “JIHaDuL- cea MaI Mare PrOBLeMă cu care 
ne cOnFrunTăM!”

Grupul de lucru „europa cetățenilor”, din care face parte şi comisia 
LIBe a Parlamentului european, a dezbătut, recent, la Bruxelles, în prezenţa 
comisarului european pentru uniunea de Securitate, Julian King, teme sensibile, 
precum criptarea, antiterorismul sau radicalizarea teroristă.

Membră a comisiei LIBe, umanista Maria Grapini a prezentat o 
sinteză interesantă a discuţiilor pe măsură, pentru ca românii să fie la timp 
şi corect informaţi. astfel, grupul de lucru şi, concret, comisarul King şi-au 
exprimat convingerea că este momentul unei analize serioase a celor 15 ani 
de politică de securitate europeană, pentru o concluzie pertinentă, dar şi 
pentru o perspectivă atentă şi concretă.

Declaraţia comisarului Julian King: “Trebuie să ajutăm autoritățile din 
statele membre să ne susțină în activitățile de anti radicalizare. Pregătim 
un pachet de propuneri legate de criptare, în scopul consolidării securității 
cibernetice. criptarea este una dintre cele mai importante măsuri pe care le 
putem lua pentru a ne proteja. Din păcate, de multe ori, e folosită si de teroriști 
împotriva noastră. este foarte importantă  folosirea datelor în mod eficace, 
dar si valorificarea la maxim a bazelor de date. Vom face si o dezbatere si vom 
încerca să venim cu o propunere, până la finele anului sau după”.

În egală măsură, după cum a precizat umanista Maria Grapini, comisarul 
a răspuns la întrebări concrete, referitoare la criptare, teorism, combaterea 
radicalizării, atacurile teroriste şi schimburile de informaţii, dar şi direcţia şi 
modul de lucru al comisiei europene pentru a reacţiona eficient la atacuri.

“nu este vorba doar de radicalizare inspirată de jihadiști. azi, în centrul 
Marii Britanii, au fost mai multe arestări în cadrul unui grup de extremă dreaptă, 
oameni care erau dispuși la acte violente, atacuri teroriste. cea mai mare 
problemă cu care ne confruntăm este inspirată de Jihad! Trebuie să fim dispuşi 
să spunem lucrurilor pe nume, dacă vrem să găsim măsuri pentru combaterea 
radicalizării, să dăm dovadă de mai multă creativitate. am putea urma modelul 
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finlandez care cuprinde idei inovatoare care au permis o abordare socială de 
combatere a radicalizării”, a mai precizat King.

Grupul de lucru la care a participat Maria Grapini a ajuns la concluzia 
că ar fi utilă constituirea unei noi comisii parlamentare, care să permită 
discutarea aspectelor legate de terorism si  schimburile de informații, 
aspecte cheie pe plan regional şi european.

“Trebuie să vedem cum putem sprijini statele membre, în mod cât mai 
transparent. Îmi cereți sa fac o evaluare a fazei in care ne aflăm. autoritățile 
noastre ar trebui să facă schimb de informații si să le transmită rapid si eficient. 
Putem să oprim accesul teroriștilor la arme si explozibil si să le demontam 
planurile, nu trebuie să fim cu un pas în urmă. Mă bucur ca avem o cooperare 
bună, sunt multe de făcut şi toata lumea are suficient de lucru!”, a încheiat 
comisarul european.

https://cronicaromana.net/2017/09/06/comisia-libe-a-pe-jihadul-cea-
mai-mare-problema-cu-care-ne-confruntam/

07.09.2017
Starea ue, în analiza europei. Maria Grapini solicită răspunsuri ferme la 

întrebări directe
Săptămâna viitoare, Parlamentul european dezbate, la Strassbourg, 

o temă fierbinte, privitoare la Starea uniunii europene, intitulată chiar aşa. 
Subiectul va fi prezentat de către preşedintele ce. Frământările prin care trece 
europa, provocările dificile, temele grele ca migraţia, terorismul, siguranţa 
cetăţenilor, viitorul lor într-o geografie tot mai incertă şi multe altele constituie 
agenda principală a discuţiilor viitoare.

cel mai activ europarlamentar român, umanista Maria Grapini, a vorbit, 
miercuri, 6 septembrie, în plenul grupului politic S&D, exact pe subiectul acestor 
provocări, unice în istoria europei şi, din păcate, foarte greu de gestionat.

„nu trebuie sa fim pesimiști sau optimiști, trebuie să fim realiști! Trebuie 
să analizăm, să vedem dacă siguranța economică a cetăţenilor a crescut, dacă 
siguranța cetăţenilor privind atacurile teroriste a crescut. Sau nu…neîncrederea 
în ue creşte sau scade? S-a realizat prevederea din tratat privind coeziunea 
socială? eu spun că nu! Sunt diferențe regionale majore. eu mă întorc în ţară, 
voi la fel, mergeţi şi ascultați cetățenii! exista multe probleme, ca sărăcia sau 
nesiguranța pentru viitorul familiilor. comisia are datoria să prezinte măsuri 
clare pentru eliminarea acestor neajunsuri!”, a declarat europarlamentarul 
PPu-sl, Maria Grapini.

Gh. M.
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http://www.banatulmeu.ro/starea-ue-analiza-europei-maria-grapini-
solicita-raspunsuri-ferme-la-intrebari-directe/

MarIa GraPInI cere reGLeMenTarea DOMenIuLuI ȘTIrILOr 
FaLSe!

Într-o galerie impresionantă de oameni de media on-line, de la 
reprezentanţi ai Facebook şi Google, la cei ai uneScO, Parlamentul european 
a scris, miercuri, 6 septembrie, o premieră/provocare inedită, odată cu 
organizarea conferinţei extremism/Digital europa- Ştirile false, sub umbrela 
grupului politic S&D! Iniţiată de o fostă jurnalistă, conferinţa i-a reunit pe 
vicepreşedinţii S&D, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, europarlamentarul PPu-
sl, Maria Grapini, profesori, diplomaţi, reprezentanţi ai ce şi ai platformelor 
digitale internaţionale.

Specialiştii în…informare şi dezinformare au vorbit, pe rând, despre 
provocările inimaginabile actuale din on-line, când o ştire falsă te poate ucide, 
la propriu, despre pericolele majore la care sunt expuşi cei slab pregătiţi, psihic 
şi nu numai, despre cădere şi decădere media, atunci când în prime-time-ul din 
on-line apar informaţii nedemne de un jurnalist. Până la urmă, ştirile false nu 
sunt un produs jurnalistic – chiar dacă sunt aruncate în mediile on-line ŞI de 
unii dintre ei – ci cu totul altceva. Sunt interese, sunt jocuri murdare iar ţintele 
sunt, întotdeauna, nume mari din politică, social, monden etc. Publicul ţintă 
este, se ştie deja, unul insuficient pregătit să facă faţă avalanşei de informaţii 
total eronate, să discearnă adevărul de minciună, să verifice din mai multe 
surse, să se edifice singur. nu ştie, nu poate, n-are nicio vină!

umanista Maria Grapini a luat cuvântul în cadrul dezbaterii inedite şi a 
exemplificat, concret, cu o ştire falsă care a vizat-o. europarlamentarul PPu-sl 
a cerut să i se ofere soluţii concrete, realiste, pentru împiedicarea apariţiei şi 
răspândirii ştirilor false prin intermediul platformelor de socializare.

“chiar de curând, am primit de la Facebook, cel puţin aşa apărea la 
expeditor, o informaţie potrivit căreia am fost selectată să primesc 1 milion de 
euro şi mi se cereau datele personale… din start, acest tip de conţinut ilicit nu 
trebuie să fie permis să apară!  Persoanele afectate de astfel de ştiri trebuie 
să fie, de asemenea, protejate. ceea ce este adevărat pentru lumea analogică 
trebuie să fie adevărat şi pentru lumea virtuală! avem nevoie de soluţii eficiente, 
eficace, adaptate la contextul tehnologic actual. Sper să reușim să reglementăm 
domeniul ştirilor false care distrug democraţia, cariere profesionale, familii şi îi 
determină pe oameni să ia decizii greşite!”, a spus Maria Grapini.
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reprezentantul universităţii din Paris a prezentat, la rându-i, o înşiruire 
de ştiri false, apărute în campaniile politice europene şi mondiale, precum 
alegerile din Sua sau informaţiile apărute la comanda uKIP în Marea Britanie 
despre politica Bruxelles-ului referitoare la imigranţii ilegali, dar şi cele din 
Italia, ce relatau că principala cauză a foametei, nazismului şi şomajului este 
moneda unică euro…

Vicepreședintele S&D, Tanja Fajon, a susținut poziția Mariei Grapini 
și a solicitat un răspuns privitor la sensibila temă. S-a ajuns la concluzia că 
platformele nu mai sunt niște simple platforme, ci s-au transformat în canale 
media, astfel că pozițiile Facebook și Twitter, cum că acest tip de știri este o 
chestiune de libertate de exprimare, nu mai este unul real!  O cale adecvată de a 
lupta cu acest tip de știri presupune nu doar dezmințirea lor, ci și  destabilizarea 
efectivă, cu degetul îndreptat vizibil spre realitate.

reprezentantul comisiei europene, Paolo cesarini, a făcut referire 
la importanța îmbunătățirii metodelor și a realizării unei sincronizări între 
veridicitatea știrilor apărute prin intermediul jurnalismului clasic cu cele din 
mediul online.

Delegații Facebook și Google au admis că tehnologia a mărit accesul și 
sursele de informare, dar că nu trebuie omis faptul că activitatea referitoare 
la știrile false are o componentă comercială. Facebook realizează în prezent o 
cercetare în această privință.

cât despre uneScO, aici vorbim despre agenția care se confruntă 
frecvent cu libertatea de exprimare și media. În cadrul dezbaterii din Pe, 
s-a făcut referire la principalele lecții învățate în urma colocviului uneScO 
2017 și anume: știrile false sunt parțial despre diseminarea dezinformării iar 
semnificația mai amplă este discreditarea deliberată a știrilor profesioniste. 
răul făcut este unul major: pun bazele conspirațiilor, stimulează reacții politice 
exagerate, pun într-o lumină proastă jurnaliștii, credibilitatea, autorități, 
guverne, țări.

Premiera de miercuri, 6 septembrie, din Pe, va avea, cu siguranță, o 
continuare, pentru că așa cum au declarat participanții, subiectul este unul, 
din nefericire, de lungă durată, ce necesită perseverență.

ht t ps://c ron ic a roma na .net/2 0 17/0 9/0 7/ma r ia- g rapi n i - cere -
reglementarea-domeniului-stirilor-false/
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Maria Grapini atenţionează comisia europeană de interpretări 
neuniforme la nivelul ue

umanista Maria Grapini în calitate de membră a comisiei Tran şi nu 
numai a dus şi duce o campanie intensă în Pe în sprijinul transportatorilor 
români, domeniu sensibil şi plin de “asperităţi” legislative, din care, de cele mai 
multe ori, câştigători ies cei puternici, adică statele pe măsură.

recent, Grapini a adresat o întrebare comisiei europene, pe tema 
perioadei de repaus a şoferilor, conform regulamentul nr. 561/2006 
privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul 
transporturilor rutiere, care a fost interpretat în moduri diferite începând cu 
anul 2006 și până în prezent.

“Până în anul 2014, a fost interpretat de comisia europeană și de toate 
statele membre în sensul acceptării efectuării perioadei normale de repaus 
săptămânal de 45 de ore în cabina autovehiculelor. Începând cu 2014, Franța și 
Belgia și, în anul 2017, și Germania au introdus interpretări naționale pe care 
asociațiile le consideră contrare prevederilor regulamentului, prin li care se 
interzice șoferilor profesioniști să își efectueze odihna săptămânală normală 
în cabina vehiculelor comerciale de transport. care este modalitatea corectă 
de interpretare a efectuării perioadei de repaus săptămânal a regulamentului 
nr. 561/2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în 
domeniul transporturilor rutiere, ținând cont de interpretările neuniforme la 
nivel ue?”, a scris Grapini ce.

comisia a precizat, în răspunsul acordat europarlamentarului PPu-sl, că, 
într-adevăr, regulamentul  privind perioadele de conducere și perioadele de 
repaus nu este explicit cu privire la locul și modul în care trebuie luată perioada 
săptămânală de repaus.

“curtea de Justiție examinează în prezent această chestiune. Faptul 
că textul regulamentului nu este explicit în această privință a condus la 
interpretări și la puneri în aplicare diferite în statele membre, precum și la 
incertitudine juridică în rândul conducătorilor auto și al transportatorilor. 
comisia consideră că astfel de diferențe riscă să antreneze o fragmentare a pieței 
interne, producând în același timp efecte nedorite. caracterul internațional 
al activităților de transport rutier necesită norme de transport armonizate la 
nivelul ue interpretate și aplicate în același mod de către toate statele membre”, 
se arată în răspunsul ce.

Practic, comisia europeană îi dă dreptate Mariei Grapini şi mai precizează 
că va propune modificări în acest sens.
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“noua normă propusă ar clarifica necesitatea conducătorilor auto 
de a-și petrece perioada normală de repaus săptămânal în afara cabinei, în 
facilități de cazare adecvate, cu condiții pentru dormit și instalații sanitare 
adecvate. De asemenea, propunerea prevede că întreprinderile de transport 
rutier organizează activitatea conducătorilor auto în așa fel încât aceștia să fie 
în măsură să petreacă cel puțin o perioadă normală de repaus săptămânal la 
domiciliu la fiecare perioadă de lucru consecutivă de 3 săptămâni. Pe de altă 
parte, este propusă sporirea flexibilității, de exemplu permițând conducătorilor 
auto să petreacă în cabina vehiculului două perioade normale de repaus 
săptămânal consecutive dintr-o perioadă de 4 săptămâni”, conchide ce.

Gh. M.

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-atentioneaza-comisia-
europeana-de-interpretari-neuniforme-la-nivelul-ue/

SeMnaL De aLarMă TraS De eurOParLaMenTaruL MarIa 
Grapini

“românia nu are voie să-şi abandoneze semenii din ucraina!”, a avertizat 
din Parlamentul european, eurodeputat PPu-sl, Maria Grapini.

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a reacţionat, joi, 7 septembrie, 
de la Bruxelles, la informaţiile alarmante sosite din ucraina, pe tema 
drepturilor minorităţilor, în condiţiile în care noua Lege a Învăţământului, 
adoptată de rada Supremă a ucrainei aruncă o umbră periculoasă asupra 
acestui subiect. cheia stă în articolul 7 al acesteia, care vizează învățământul 
în limbile minorităților naționale. Pe scurt, legea ar urma să ducă la eliminarea 
şcolilor româneşti din ucraina.

Mae al româniei a remis un comunicat oficial în care îşi exprimă 
îngrijorarea faţă de adoptarea noul act legislativ şi susţine că tema 
învăţământului în limba maternă pentru etnicii români din ucraina se va afla 
prioritar pe agenda secretarului de stat Victor Micula, care se va deplasa la Kiev 
săptămâna viitoare.

umanista Maria Grapini a tras un semnal de alarmă ferm: “românia, 
prin istitutiile oficiale si responsabile, nu are voie să-şi abandoneze semenii din 
ucraina! Se naşte un precedent extrem de periculos, de neadmis! convenţia 
cadru pentru minorităţile naţionale este un document Biblie pentru toată 
lumea! aceasta impune, clar şi apăsat, că statele se angajează să recunoască 
dreptul oricărei persoane aparţinând unei minorităţi naţionale de a învăţa 
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limba sa maternă! Solicit autorităţilor române să se implice urgent în această 
chestiune, pe care o consider de o gravitate majoră! Preocuparea lor şi atât nu 
ajunge!”, a declarat Maria Grapini.

europarlamentarul PPu-sl se va deplasa în ucraina, în perioada 29 oct 
-1 noiembrie, unde îl va interpela direct pe ministrul educatiei. Grapini este 
membru al adunării Parlamentare euronest şi raportor pe raportul numit 
“Femeile din ucraina în piaţa muncii”.

https://cronicaromana.net/2017/09/07/semnal-de-alarma-tras-de-
europarlamentarul-maria-grapini/

08.09.2017
Sute de doamne din românia au participat la Parada Pălăriilor de la 

Timișoara
Vineri 8 septembrie, de la ora 15, a avut loc o noua ediție a Paradei 

Pălăriilor, organizata de asociația Femeilor antreperenor din românia, în 
Piața Victoriei din Timișoara. Moderatorul și sufletul evenimentului a fost 
europarlamentar , Maria Grapini.

La manifestare au participat mai multe doamne din țară. La aceasta 
ediție, 200 de pălării au fost ornamentate de pacientele de la Oncohelp. 100 au 
fost deja vândute iar banii au fost donați spitalului.

Gh. M.
http://www.banatulmeu.ro/sute-de-doamne-din-romania-au-participat-

la-parada-palariilor-de-la-timisoara/

Lege învățământ ucraina. Grapini: Precedent extrem de periculos

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a reacţionat, joi, 7 septembrie, 
de la Bruxelles, la informaţiile alarmante sosite din ucraina, pe tema drepturilor 
minorităţilor, privind noua Lege a Învăţământului, adoptată de rada Supremă 
a ucrainei.

cheia stă în articolul 7 al acesteia, care vizează învățământul în limbile 
minorităților naționale. Pe scurt, legea ar urma să ducă la eliminarea şcolilor 
româneşti din ucraina.

Mae al româniei a remis un comunicat oficial în care îşi exprimă 
îngrijorarea faţă de adoptarea noul act legislativ şi susţine că tema 
învăţământului în limba maternă pentru etnicii români din ucraina se va afla 
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prioritar pe agenda secretarului de stat Victor Micula, care se va deplasa la Kiev 
săptămâna viitoare.

umanista Maria Grapini a tras un semnal de alarmă ferm: “românia, 
prin institutiile oficiale si responsabile, nu are voie să-şi abandoneze 
semenii din ucraina! Se naşte un precedent extrem de periculos, de neadmis! 
convenţia cadru pentru minorităţile naţionale este un document Biblie 
pentru toată lumea! aceasta impune, clar şi apăsat, că statele se angajează 
să recunoască dreptul oricărei persoane aparţinând unei minorităţi 
naţionale de a învăţa limba sa maternă! Solicit autorităţilor române să 
se implice urgent în această chestiune, pe care o consider de o gravitate 
majoră! Preocuparea lor şi atât nu ajunge!”.

europarlamentarul PPu-sl se va deplasa în ucraina, în perioada 29 oct 
-1 noiembrie, unde îl va interpela direct pe ministrul educatiei. Grapini este 
membru al adunării Parlamentare euronest şi raportor pe raportul numit 
“Femeile din ucraina în piaţa muncii”.

https://www.dcnews.ro/lege-inva-amant-ucraina-grapini-precedent-
extrem-de-periculos_557235.html

10.09.2017
coaliția asociațiilor Femeilor de afaceri s-a reunit la Timișoara

Mesajul Mariei Grapini, “Se poate!”, mai potrivit ca niciodată. 
reprezentante ale asociațiilor Femeilor de afaceri din Timișoara, cluj, București, 
Brașov, constanța și Vâlcea au strâns rândurile, sâmbătă, 9 septembrie, la 
Timișoara,  la invitația liderului caFa – coaliția asociațiilor Femeilor de 
afaceri, europarlamentarul umanist, Maria Grapini, pentru a discuta despre  
„rolul femeilor în integrarea tinerilor pe piața muncii”.

Maria Grapini este cea care, anual, le mobilizează pe femeile 
antreprenor, având o experiență de necontestat în acest domeniu și rezultate 
pe măsură, dar și motto-ul personal « Se poate ! », utilizat și aplicat,  de-o 
viață, în activitatea profesională. Dinamismul s-a transmis și în rândul 
membrelor caFa, cu rezultate importante: femeile sunt implicate, în multe 
județe ale țării, în numeroase acțiuni și proiecte, în campanii sociale, în 
voluntariat, în antreprenoriat, în mentorat.

Sâmbătă, la Timișoara, europarlamentarul PPu-sl a prezentat o situație 
a femeilor din europa, cu perspective, părți bune și mai puțin pozitive, iar 
președinta asociației Femeilor de afaceri Timiș, angela Podariu, le-a vorbit 
participantelor despre rolul femeii in istoria româniei. O tânără antreprenoare 
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a prezentat un model de afacere, cu detalii concrete despre riscuri și șanse de 
succes, ziua fiind continuată cu dezbateri privind consolidarea caFa.

„concluziile au fost pozitive:  vom continua si vom identifica  alte asociații, 
pentru a le integra în coaliția noastră! Sunt înconjurată de femei ambițioase, cu 
putere de muncă și planuri de viață foarte îndrăznețe! Suntem o forță și trebuie 
să rămânem așa! Se poate!”, a declarat Maria Grapini.

Finalul întâlnirii de la Timișoara a fost unul impresionant, odată cu 
lansarea cărții „Pașii ologului – povestea unui învingător” a scriitoarei Liliana 
ardelean. Jurnalista și  scriitoarea Veronica Balaj a prezentat într-adevăr 
impresionanta istorie a unui om deosebit, pe nume costel, prezent în sală, 
admirat și aplaudat, cu lacrimi în ochi, de către participante! costel și-a pierdut  
picioarele și o mână, într-un nefericit  accident. nu și-a pierdut, însă, speranța și 
iubirea pentru viață! având proteze doar la picioare, personajul cărții lucrează, 
are familie, cântă la nai si muncește în gospodărie. Mesajul său? Impresionant, 
fără cuvinte: „Se poate ! eu nu pot să mă plimb, dar pot să merg. Trebuie să 
muncim, nu să cerem!” caFa a preluat, evident, atât mesajul cât și optimismul 
celui mai special invitat al întâlnirii.

eleganța a scris o Sfântă Mărie de poveste, la Timișoara!

Maria Grapini și aFar au pus o amprentă unică pe viitoarea capitală 
culturală europeană. În urmă cu un an, europarlamentarul PPu-sl, Maria 
Grapini, și femeile din aFar – asociația Femeilor antreprenor din românia, la 
propunerea marei artiste a Timișoarei, Lia Lungu, au decis să surprindă orașul 
de pe Bega cu un eveniment original, intitulat Parada Pălăriilor. În semn de 
prețuire pentru obiectul vestimentar, de o eleganță unică, pe care, odinioară, 
femeile îl purtau cu mândrie, în încercarea de a-i reda importanța, pierdută 
nemeritat, întru stabilirea unei amprente unice asupra Timișoarei, viitoare 
capitală culturală europeană, Maria Grapini și echipa sa ambițioasă au riscat și…
au reușit! anul trecut, ediția cu nr.1 a strâns, în piața simbol a Timișoarei, Piața 
Victoriei, un număr important de femei și bărbați, sosiți cu pălării frumoase și 
interesante, vizibil impresionați de acest demers și de originala desfășurare a 
acțiunii: concurs, muzică, dans, parade.

Vineri, 8 septembrie, chiar de marea sărbătoare a toamnei, sărbătorita 
Maria Grapini a primit cel mai frumos cadou: o Piață a Victoriei plină de 
purtătoare și purtători de pălării, o atmosferă de secol trecut îmbinat cu 
modernism artistic – grație modelelor unicat, purtate de cele mai îndrăznețe 
tinere – oaspeți importanți, trecători curioși, prieteni, mass-media!

europarlamentarul umanist a ales o pălărie diafană, confecționată 
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la chișinău, și o ținută sută la sută românească! Grapini le-a avut alături pe 
membrele aFar din Timiș, Brașov, Vâlcea, București, cluj, constanta, pe noul 
consul al Germaniei la Timișoara – o doamnă extraordinară, care le-a cântat 
timișorenilor prezenți un fragment din melodia tradițională germană “Pălăria 
mea are trei margini” –  pe doamnele din asociația Oncohelp – cele care au 
confecționat pălării și detalii pentru acestea – pe artistele Lia Lungu și aura 
Twarowska, nenumărați prieteni.

După mesajele de bun venit, adresate din suf let de către invitați, Maria 
Grapini a dat startul celei de-a doua ediții a  Paradei Pălăriilor. Promenada 
prin centrul Timișoarei i-a impresionat pe trecători, mulți dintre aceștia 
alăturându-se alaiului mândru de pălării.

Surprizele s-au ținut lanț pentru participanți, fiind de natură muzicală 
și artistică, iar câștigătorii concursului de pălării s-au decis, după un model 
inedit, prin aplauze! De la mici la mari, femei sau bărbați, premianții și-au 
prezentat cu vădită emoție pălăriile. Bucuria lor a fost majoră când au fost 
anunțați că, de 1 martie 2018, vor merge în vizită la Parlamentul european, la 
invitația Mariei Grapini.

Parada Pălăriilor, ediția 2017, a fost confirmată drept un succes la scenă 
deschisă.

“Mă bucur că Timișoara a rezonat, și de data aceasta, cu ideea noastră, îi 
felicit pe participanți și pe spectatori, le mulțumesc pentru cuvintele frumoase 
transmise și pentru sentimentele arătate! a fost o Sfântă Mărie minunată, 
Dumnezeu ne-a dat și o zi splendidă, cu mult soare, am avut timișorenii de 
partea noastră și cred că am demonstrat că Timișoara este un oraș care merită 
din plin titlul de capitală culturală europeană! La mulți ani sărbătoritelor și 
sărbătoriților!”, a spus, în final, Maria Grapini

Gh. M.
http://www.banatulmeu.ro/coalitia-asociatiilor-femeilor-de-afaceri-s-

reunit-la-timisoara/
Sute de doamne din românia au participat la Parada Pălăriilor de la 

Timișoara
Vineri 8 septembrie, de la ora 15, a avut loc o noua ediție a Paradei 

Pălăriilor, organizata de asociația Femeilor antreperenor din românia, în 
Piața Victoriei din Timișoara. Moderatorul și sufletul evenimentului a fost 
europarlamentar , Maria Grapini.

La manifestare au participat mai multe doamne din țară. La aceasta 
ediție, 200 de pălării au fost ornamentate de pacientele de la Oncohelp. 100 
au fost deja vândute iar banii au fost donați spitalului.
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Gh. M.

http://www.banatulmeu.ro/sute-de-doamne-din-romania-au-participat-
la-parada-palariilor-de-la-timisoara/

alte și alte pălării pentru aceleași Mării.
La începutul lunii septembrie, pe data de 8, toți creștinii, indiferent de 

etnie sau rit, sărbătoresc cu mare bucurie naşterea Maicii Domnului, cea mai 
mare sărbătoare a toamnei, cunoscută drept Sfânta Maria Mică. La noi vara e 
încă în toi și toamna departe. Deși se spune că ar trebui schimbată garderoba. 
Țăranul hâtru a și scornit o vorbă ce leagă sărbătoarea de portul pălăriei. Se 
spune că „după Sântă Mărie te lepezi de pălărie”. Sigur că vorba de duh nu 
este spusă în forma asta publicabilă și este mult mai frustă și plină de savoarea 
scrisului cam deșuchiat al lui creangă.

asociaţia Femeilor de afaceri din românia a organizat, în această zi 
specială, pe platoul din fața Operei din Timişoara, un eveniment pe măsură: 
ediţia a doua a Paradei Pălăriilor!

cu un debut extraordinar, anul trecut, în luna octombrie, Parada Pălăriilor 
a fost gândită pentru a readuce la viaţă nu doar un accesoriu al vremurilor 
frumoase de odinioară, ci un spirit! arta de a purta pălărie, fie că vorbim de 
“reginele” ei, femeile, fie că în cauză sunt bărbaţii!

amfitrionul evenimentului din 8 septembrie a fost, ca şi anul trecut, 
europarlamentarul Maria Grapini, preşedinte de onoare aFar.

„Voi fi bucuroasă să deschid, la Timişoara, alături de preşedinta aFar, 
angela Podariu, ediţia a doua a unui asemenea eveniment. Parada pălăriilor în 
piaţa simbol a acestui oraş, atmosfera de sărbătoare… toate mă fac să fiu fericită 
şi mândră. Sper că acţiunea va prinde contur şi în alte locuri, pe baza sloganului 
atât de drag nouă, azi în Timişoara, mâine-n toată ţara. Viitoarea capitală 
culturală europeană merită astfel de evenimente inedite, punerea în valoare 
a oamenilor frumoşi şi a ideilor generoase. ca şi anul trecut, sunt invitate să 
participe asociaţiile femeilor de afaceri din ţară, membre ale coaliţiei Femeilor 
de afaceri din românia. Lia Lungu, membră de onoare a aFar şi coordonatoarea 
proiectului, a fost alături de participanţi“, a declarat Maria Grapini.

copii, mai ale fetițele, bunicile, adolescentele, femei doar în trecere prin 
piață sau femei de afaceri dichisite ca pentru o defilare pe covorul roșu erau la 
fel de elegante și dichisite. Pălării destul de simple de pai, de plajă sau unele 
pentru ocazii deosebite semnate de designeri recunoscuți, de toate au fost 
văzute. au pus în valoare eleganța doamnelor. O pălărie tematică împodobită 
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cu fructe simboliza toamna și a atras imediat toate privirile.

Gluma însă s-a îngroșat când au apărut și domnii. La ei, eleganța era 
atât de forțată de parcă totul îi strângea. un costum anost și sobru de un negru 
funerar, cineva l-a „asortat” la o pălărie de pai cu multe numere mai largă decât 
era necesar. un domn foarte incântat de pălăria sa elegantă de fetru fin o purta 
cu niște șlapi de plajă deloc potriviți. au mai fost și ceva șepci de vară, tipic 
americane, dar s-a admis că aduc vag a pălărie.

ca și anul trecut, când a avut loc prima ediție, Parada Pălăriilor a pornit 
din fața Operei la o plimbare pe corso, cu revenirea pe celălat trotuar de pe 
partea opusă. cei ce nu știau de acțiune au rămas surprinși și au aplaudat copios 
evenimentul. au fost premii inedite, jurizări, muzică și momente de glumă și 
socializare într-o atmosferă destinsă. Doamnele Lia Lungu și aura Twarovska 
au încântat cu câte un scurt moment muzical de folclor respectiv de operă.

Dacă inițiativa se va permanentiza sunt șanse să devină un element 
definitoriu al orașului. Jos pălăria în fața unor pălării elegante! Dacă se clama, 
pe timpurile când se purta doar bască, faptul că pălăria este a burghezilor și a 
chiaburilor, acum vremurile sunt altfel. Pălăriile sunt apanajul frumoaselor cu 
ținute elegante.

https://www.banatulazi.ro/alte-si-alte-palarii-pentru-aceleasi-marii-foto/

MarIa GraPInI ȘI aFar au ScrIS O SFÂnTă MărIe De POVeSTe, 
La TIMIȘOara!

În urmă cu un an, europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, și femeile 
din aFar – asociația Femeilor antreprenor din românia, la propunerea marei 
artiste a Timișoarei, Lia Lungu, au decis să surprindă orașul de pe Bega cu un 
eveniment original, intitulat Parada Pălăriilor. În semn de prețuire pentru 
obiectul vestimentar, de o eleganță unică, pe care, odinioară, femeile îl purtau 
cu mândrie, în încercarea de a-i reda importanța, pierdută nemeritat, întru 
stabilirea unei amprente unice asupra Timișoarei, viitoare capitală culturală 
europeană, Maria Grapini și echipa sa ambițioasă au riscat și…au reușit! anul 
trecut, ediția cu nr.1 a strâns, în piața simbol a Timișoarei, Piața Victoriei, un 
număr important de femei și bărbați, sosiți cu pălării frumoase și interesante, 
vizibil impresionați de acest demers și de originala desfășurare a acțiunii: 
concurs, muzică, dans, parade.

Vineri, 8 septembrie, chiar de marea sărbătoare a toamnei, sărbătorita 
Maria Grapini a primit cel mai frumos cadou: o Piață a Victoriei plină de 
purtătoare și purtători de pălării, o atmosferă de secol trecut îmbinat cu 
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modernism artistic – grație modelelor unicat, purtate de cele mai îndrăznețe 
tinere – oaspeți importanți, trecători curioși, prieteni, mass-media!

europarlamentarul umanist a ales o pălărie diafană, confecționată 
la chișinău, și o ținută sută la sută românească! Grapini le-a avut alături pe 
membrele aFar din Timiș, Brașov, Vâlcea, București, cluj, constanta, pe noul 
consul al Germaniei la Timișoara – o doamnă extraordinară, care le-a cântat 
timișorenilor prezenți un fragment din melodia tradițională germană “Pălăria 
mea are trei margini” –  pe doamnele din asociația Oncohelp – cele care au 
confecționat pălării și detalii pentru acestea – pe artistele Lia Lungu și aura 
Twarowska, nenumărați prieteni.

După mesajele de bun venit, adresate din suf let de către invitați, Maria 
Grapini a dat startul celei de-a doua ediții a  Paradei Pălăriilor. Promenada 
prin centrul Timișoarei i-a impresionat pe trecători, mulți dintre aceștia 
alăturându-se alaiului mândru de pălării.

Surprizele s-au ținut lanț pentru participanți, fiind de natură muzicală 
și artistică, iar câștigătorii concursului de pălării s-au decis, după un model 
inedit, prin aplauze! De la mici la mari, femei sau bărbați, premianții și-au 
prezentat cu vădită emoție pălăriile. Bucuria lor a fost majoră când au fost 
anunțați că, de 1 martie 2018, vor merge în vizită la Parlamentul european, 
la invitația Mariei Grapini.

Parada Pălăriilor, ediția 2017, a fost confirmată drept un succes la scenă 
deschisă.

“Mă bucur că Timișoara a rezonat, și de data aceasta, cu ideea noastră, îi 
felicit pe participanți și pe spectatori, le mulțumesc pentru cuvintele frumoase 
transmise și pentru sentimentele arătate! a fost o Sfântă Mărie minunată, 
Dumnezeu ne-a dat și o zi splendidă, cu mult soare, am avut timișorenii de 
partea noastră și cred că am demonstrat că Timișoara este un oraș care merită 
din plin titlul de capitală culturală europeană! La mulți ani sărbătoritelor și 
sărbătoriților!”, a spus, în final, Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/09/09/maria-grapini-si-afar-au-scris-o-
sfanta-marie-de-poveste-la-timisoara/

11.09.2017
În Timiș, tradiția n-are cum să moară! Maria Grapini: “Îmi iubesc țara, 

portul, cultura, doina!“
ediția a VI-a a Festivalului Doinelor, de la Orțișoara, a intrat în tradiția 

locului și a județului, pentru că există păstrători ambițioși și dedicați ai celor 
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mai sfinte lucruri pe care le are poporul român. Duminică, în zi de sărbătoare, la 
Orțișoara, s-a doinit și cântat, de-a răsunat așezarea! români din Timișoara și 
Serbia, celebrele Bunicuțe de la uzdin, ansamblul casei armatei din Timișoara, 
fanfară, soliști ai cântului popular, doinitori din frunză, cu toții s-au întâlnit, 
sub cupola a două asociații sufletiste, asociația culturală constantin Brâncuși 
și casa Doinelor, pentru Măria Sa, Doina!

Oaspetele special al evenimentului a fost europarlamentarul PPu-sl, 
Maria Grapini, personalitate dedicată promovării românismului, inițiatoarea 
Legii costumului popular românesc, iubitoare de tradiții. Îmbrăcată în ie, în 
aplauzele celor prezenți, Grapini a vorbit despre doină și frumos.

“Îmi iubesc țara, portul, cultura, doina! Port, frecvent, ie, în Parlamentul 
european, vorbesc despre românia și despre părțile ei frumoase, despre 
moștenirea noastră culturală și despre oamenii speciali pe care îi avem! Sunt un 
copil crescut la țară, deci am crescut cu muzica noastră tradițională, cu doina 
evident și, ori de câte ori o aud, am impresia că e sărbătoare!“, a spus umanista 
Maria Grapini, pe scena Festivalului Doinelor de la Orțișoara.

europarlamentarul PPu-sl a mai anunțat că-și donează un salariu, pentru 
ca, anul viitor, de centenarul Marii uniri, asociațiile culturale organizatoare 
să gândească un proiect amplu pentru Orțișoara, un eveniment major, care să 
marcheze 100 de ani de românie unită.

Gh. M.
http://www.banatulmeu.ro/timis-traditia-n-cum-sa-moara-maria-

grapini-imi-iubesc-tara-portul-cultura-doina/

Festivalul Doinelor 2017 de la Orțișoara Timiș a reunit soliști din românia 
și din Serbia

Festivalul Doinelor de la Orțișoara județul Timiș, localitate aflată la 20 
de km de Timișoara, a devenit tradiție, iar duminică 10 septembrie, a avut loc 
ediția a șasea a acestei importante manifestări folclorice, unde celebra doină 
românească a fost „regină”.

La evenimentul organizat de casa Doinelor și de asociația culturală 
“constantin Brâncuși” condusă de prof. univ. dr. Horia ciocârlie, fostul prefect 
de Timiș, au participat invitați din Timișoara și din Serbia: celebrele Bunicuțe 
de la uzdin, ansamblul casei armatei din Timișoara, fanfară, soliști ai cântului 
popular, doinitori din frunză, cu toții s-au întâlnit, sub cupola a două asociații 
sufletiste, asociația culturală constantin Brâncuși și casa Doinelor, pentru 
Măria Sa, Doina!
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Oaspetele special al evenimentului a fost europarlamentarul PPu-sl, 
Maria Grapini, inițiatoarea Legii costumului popular românesc. ea a venit 
îmbrăcată în ie. ea a declarat: “Îmi iubesc țara, portul, cultura, doina. Port, 
frecvent, ie în Parlamentul european, vorbesc despre românia și despre părțile 
ei frumoase, despre moștenirea noastră culturală și despre oamenii speciali 
pe care îi avem. Sunt un copil crescut la țară, deci am crescut cu muzica 
noastră tradițională, cu doina evident și, ori de câte ori o aud, am impresia că 
e sărbătoare“, a spus Grapini, pe scena Festivalului Doinelor de la Orțișoara. 
europarlamentarul PPu-sl a mai anunțat că își donează un salariu, pentru 
ca, anul viitor, de centenarul Marii uniri, asociațiile culturale organizatoare 
să gândească un proiect amplu pentru Orțișoara, un eveniment major, care să 
marcheze 100 de ani de românie unită.

http://www.ziuadevest.ro/festivalul-doinelor-2017-de-la-ortisoara-
timis-reunit-solisti-din-romania-si-din-serbia/

13.09.2017
românca Maria Grapini nu renunţă la lupta pro Schengen!

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a revenit, oficial, şi în 
noua sesiune a Pe, cu tematica sensibilă pentru românia – apartenenţa la 
Spaţiul Schengen, astfel că a adresat o nouă întrebare comisiei europene, 
prin intermediul căreia solicită un punct de vedere clar. Sub titulatura 
“administrarea măsurilor de siguranță și securitate din punct de vedere al 
împărțirii Spațiului Schengen”, Grapini îşi exprimă convingerea că siguranța 
și securitatea cetățenilor trebuie să fie un obiectiv permanent al instituțiilor 
europene, neomiţând, însă, aspectul esenţial.

“având în vedere că încă există o împărțire a Spațiului european 
în Schengen și non-Schengen, nu consideră comisia că este o dificultate 
în administrarea măsurilor de siguranță și securitate și, în același timp, o 
discriminare a cetățenilor europeni din statele membre din afara Spațiului 
Schengen? cum poate comisia influența intrarea tuturor statelor membre care 
corespund condițiilor tehnice?”, scrie umanista comisiei europene.

Forul european i-a răspuns româncei, aplicat şi complex. “acceptarea 
integrală a acquis-ului Schengen a fost o condiție pentru aderarea la ue 
de la integrarea acquis-ului Schengen în cadrul ue în 1999 (Tratatul de la 
amsterdam). Doar Irlanda și regatul unit, care erau state membre ale ue la 
momentul respectiv, au decis să rămână în afara acquis-ului Schengen, însă au 
posibilitatea în orice moment de a solicita participarea, integrală sau parțială, 
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la dispozițiile acestui acquis . Până în prezent, ele și-au limitat participarea la 
cooperarea Schengen doar la câteva aspecte, care nu includ normele privind 
controalele la frontierele externe și privind absența controalelor la frontierele 
interne. Pentru alte state membre, aplicarea integrală a acquis-ului Schengen 
este o procedură în două etape (punerea în aplicare a anumitor părți ale 
acquis-ului începând de la data aderării; celelalte dispoziții se aplică de la data 
eliminării controalelor la frontierele interne, care este decisă de consiliu de 
îndată ce toate condițiile sunt îndeplinite). câteva state membre se află încă în 
prima etapă și, prin urmare, controalele la frontierele interne cu acestea nu au 
fost încă eliminate”, se arată în răspunsul comisiei, adresat Mariei Grapini.

În continuare, ce arată direcţia de acţiune şi-anume o decizie a 
consiliului european: “Statele membre care îndeplinesc în prezent criteriile 
tehnice pentru a aplica integral acquis-ul Schengen însă nu fac încă acest lucru 
sunt dispuse să adere integral și nu este nevoie să fie convinse să facă acest 
lucru. comisia susține eliminarea controalelor la frontierele interne cu statele 
membre respective. Însă o astfel de decizie revine consiliului, care trebuie să 
hotărască în unanimitate”.

Gh. M.

http://www.banatulmeu.ro/romanca-maria-grapini-nu-renunta-la-
lupta-pro-schengen/

STarea ue, În aTenŢIa ÎnTreGII eurOPe

Maria Grapini: “nu vom primi nimic, dacă nu cerem si dacă nu luptăm 
pentru drepturile noastre de cetățeni europeni, cu aceleași drepturi ca ale 
celorlalţi europeni!”

eveniment major, miercuri, 13 septembrie, în Parlamentul european de la 
Strasbourg, unde preşedintele ce, Jean-claude Juncker, a vorbit despre Starea 
uniunii europene, despre provocări şi aşteptări, dezbatere intens aşteptată de 
întreaga comunitate europeană.

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a participat la şedinţă şi a 
transmis publicului român ideile cele mai importante şi concluziile. Grapini a 
catalogat mesajul oficialului european drept  “complex,  care a vrut sa împace 
pe toată lumea, şi dreapta şi stânga”. Juncker a prezentat un al șaselea scenariu, 
faţă de cele cinci care existau în cartea albă, ca fiind personal, deși, oficial, a 
vorbit în numele comisiei.  Grapini îl consideră, din păcate, nerealizabil, cu 
toate că a sunat foarte bine…
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“Mă bucur că românia a fost amintită de mai multe ori, în contextul în 
care şi copiii noştri trebuie sa aibă acces la vaccin pentru rujeolă, să nu mai avem, 
în secolul în care trăim, decese, pentru că este de neconceput! Îmbucurător a fost 
şi faptul că Juncker a declarat că locul  româniei şi al Bulgariei este în Schengen 
şi, mai presus, că va susține românia, alături de alte trei state, care anul viitor 
sărbătoresc centenarul! Indirect, românia a fost cuprinsă  în sintagma „europa 
trebuie să respire cu ambii plămâni: est şi Vest!”, a declarat Maria Grapini.

umanista a transmis cetăţenilor români şi propunerea lui Juncker, de 
organizare a unui summit, la Sibiu, în martie 2019.

Grapini este de acord cu o serie de afirmaţii ale preşedintelui ce, cum ar 
fi cele referitoare la consolidarea programului comercial european (nu putem fi 
deschiși în acordurile comerciale, fără reciprocitate), umanista cerând, public, 
de trei ani, acest lucru, sau cele referitoare la importanţa industriei pentru 
viitorul uniunii. “Se ştie în ţară că susţin acest lucru, permanent, în comisiile 
din care fac parte. Dezindustrializarea a avut efecte nefaste asupra locurilor de 
muncă şi asupra veniturilor cetăţenilor”, a mai spus, de la Strasbourg, Maria 
Grapini.

Jean-claude Juncker a mai insistat în discursul privind Starea ue asupra 
puterii Dreptului şi importanţa unei Justiţii drepte, în care nu discutăm despre 
cetățeni de mâna a doua sau despre produse de calitate diferită sub același 
ambalaj. Statul de drept nu este o opțiune, este o obligație! – este declaraţia 
de forţă a oficialului european.

“a fost o dezbatere importantă, fără doar şi poate. Mă gândesc, însă, cu 
îngrijorare, la faptul că multe sunt extrem de dificil de realizat. Multe depind 
de puterea de negociere a româniei. Pentru mine, a fost de neînțeles că noi, 
eurodeputații români, nu am primit un punct de vedere unitar, național, de la 
președinte, pentru a-l susține în cadrul grupului politic, grup care a transmis 
propuneri comisiei pentru programul viitor. nu vom primi nimic dacă nu cerem 
si dacă nu luptăm pentru drepturile noastre de cetățeni europeni, cu aceleași 
drepturi ca ale celorlalţi europeni!”, a mai transmis europarlamentarul PPu-sl.

https://cronicaromana.net/2017/09/13/starea-ue-atentia-intregii-europe/

MarIa GraPInI cOnTInuă LuPTa PenTru PrIMIrea rOMÂnIeI 
În ScHenGen!

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a revenit, oficial, şi în 
noua sesiune a Pe, cu tematica sensibilă pentru românia – apartenenţa la 
Spaţiul Schengen, astfel că a adresat o nouă întrebare comisiei europene, 
prin intermediul căreia solicită un punct de vedere clar. Sub titulatura 
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“administrarea măsurilor de siguranță și securitate din punct de vedere al 
împărțirii Spațiului Schengen”, Grapini îşi exprimă convingerea că siguranța 
și securitatea cetățenilor trebuie să fie un obiectiv permanent al instituțiilor 
europene, neomiţând, însă, aspectul esenţial.

“având în vedere că încă există o împărțire a Spațiului european 
în Schengen și non-Schengen, nu consideră comisia că este o dificultate 
în administrarea măsurilor de siguranță și securitate și, în același timp, o 
discriminare a cetățenilor europeni din statele membre din afara Spațiului 
Schengen? cum poate comisia influența intrarea tuturor statelor membre care 
corespund condițiilor tehnice?”, scrie umanista comisiei europene.

Forul european i-a răspuns româncei, aplicat şi complex.

“acceptarea integrală a acquis-ului Schengen a fost o condiție pentru 
aderarea la ue de la integrarea acquis-ului Schengen în cadrul ue în 1999 
(Tratatul de la amsterdam). Doar Irlanda și regatul unit, care erau state 
membre ale ue la momentul respectiv, au decis să rămână în afara acquis-
ului Schengen, însă au posibilitatea în orice moment de a solicita participarea, 
integrală sau parțială, la dispozițiile acestui acquis . Până în prezent, ele și-au 
limitat participarea la cooperarea Schengen doar la câteva aspecte, care nu 
includ normele privind controalele la frontierele externe și privind absența 
controalelor la frontierele interne. Pentru alte state membre, aplicarea 
integrală a acquis-ului Schengen este o procedură în două etape (punerea în 
aplicare a anumitor părți ale acquis-ului începând de la data aderării; celelalte 
dispoziții se aplică de la data eliminării controalelor la frontierele interne, 
care este decisă de consiliu de îndată ce toate condițiile sunt îndeplinite). 
câteva state membre se află încă în prima etapă și, prin urmare, controalele la 
frontierele interne cu acestea nu au fost încă eliminate”, se arată în răspunsul 
comisiei, adresat Mariei Grapini.

În continuare, ce arată direcţia de acţiune şi-anume o decizie a 
consiliului european: “Statele membre care îndeplinesc în prezent criteriile 
tehnice pentru a aplica integral acquis-ul Schengen însă nu fac încă acest lucru 
sunt dispuse să adere integral și nu este nevoie să fie convinse să facă acest 
lucru. comisia susține eliminarea controalelor la frontierele interne cu statele 
membre respective. Însă o astfel de decizie revine consiliului, care trebuie să 
hotărască în unanimitate”.

https://cronicaromana.net/2017/09/13/maria-grapini-continua-lupta-
pentru-primirea-romaniei-in-schengen/
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europarlamentarul Maria Grapini: românia, prin istitutiile responsabile, 
nu are voie să-şi abandoneze semenii din ucraina! 

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a reacţionat, la Bruxelles, la 
informaţiile alarmante sosite din ucraina, pe tema drepturilor minorităţilor, 
transmite romanian Global news.

“românia, prin institutiile oficiale si responsabile, nu are voie să-şi 
abandoneze semenii din ucraina! Se naşte un precedent extrem de periculos, 
de neadmis! convenţia cadru pentru minorităţile naţionale este un document 
Biblie pentru toată lumea! aceasta impune, clar şi apăsat, că statele se angajează 
să recunoască dreptul oricărei persoane aparţinând unei minorităţi naţionale 
de a învăţa limba sa maternă! Solicit autorităţilor române să se implice urgent 
în această chestiune, pe care o consider de o gravitate majoră! Preocuparea lor 
şi atât nu ajunge!”, a declarat Maria Grapini.

Mae al româniei a remis un comunicat oficial în care îşi exprimă 
îngrijorarea faţă de adoptarea noul act legislativ şi susţine că tema 
învăţământului în limba maternă pentru etnicii români din ucraina se va afla 
prioritar pe agenda secretarului de stat Victor Micula, care se va deplasa la Kiev 
săptămâna viitoare.

http://www.rgnpress.ro/rgn_17/categorii/
politic/25753-2017-09-13-08-46-22.html

14.09.2017

acord politic european pentru Fondul Strategic de Investiţii. Propunerile 
Mariei Grapini sunt prinse în document

Grupurile politice din Parlamentul european au ajuns, zilele acestea, 
la o înţelegere, numită oficial acord, privind extinderea Fondului Strategic de 
Investiţii (eFSI), în urma a…şapte trialoguri!

Grupul politic S&D, din care face parte europarlamentarul român, Maria 
Grapini, a sustinut, spre bucuria umanistei, multe dintre propunerile pe care 
aceasta le-a făcut, concret şi aplicat, pe acest subiect, în numeroase intervenţii 
avute în Pe. astfel că, în concluziile dezbaterilor, au fost cuprinse propuneri 
legate de imbunătățirea condițiilor de alocare, care sa țină cont de criteriul 
geografic, amănunt esenţial într-o ecuaţie financiară de asemenea anvergură, 
dar şi multe altele. Maria Grapini s-a declarat mulţumită de textul noului act 
european.
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În concluzie, Parlamentul european și consiliul au ajuns la un acord 
politic privind regulamentul eFSI pentru extinderea eFSI până în 2020 și 
creșterea țintei de investiții de la 315 miliarde de euro, la 500 miliarde de euro. Pe 
parcursul negocierilor, Pe a insistat asupra necesității de a îmbunătăți calitatea 
investițiilor finanțate de eFSI, de a spori transparența în procedura de selecție 
și de a aloca noi fonduri proaspete pentru finanțarea extinderii eFSI.

În ceea ce privește aceste priorități, acordul final include următoarele 
impuneri: o definiție mai bună a adiționalității: eFSI ar trebui să finanțeze 
proiecte care abordează eșecurile pieței și operațiunile de sprijin, care nu ar fi 
putut fi realizate de activitățile obișnuite ale BeI și ale altor instituții, stimulente 
pentru o mai bună alocare geografică: având în vedere dezechilibrul actual în 
acoperirea geografică a eFSI, compromisul consolidează cooperarea cu băncile 
promoționale naționale, platformele de investiții și intermediarii financiari 
eligibili printr-o eventuală delegare a utilizării garanției ue către aceștia. În 
paralel, noua definiție a adiționalității ia în considerare necesitatea specifică a 
regiunilor mai puțin dezvoltate și a regiunilor în tranziție.

acordul cere o mai bună diversificare sectorială, mai multă transparență 
în selectarea proiectelor și reducerea taierilor de la mecanismul conectarea 
europei propuse de comisie și consiliu (de la 500 la 275 de milioane), utilizând 
în schimb posibilitățile oferite de marjele bugetare și de rambursările bugetare 
ale ue pentru a obține „bani noi”, aşa cum sunt, generic, denumiţi.

“Sper ca autoritățile române să intensifice efortul privind procedurile 
la nivel național. Încă nu avem o bancă de investiții, dar nici delegarea către 
cele două bănci de stat (cec şi eximbank ) respectiv atribuții privind derularea 
proiectelor cu fonduri de la Fondul Strategic de Investiții”, a conchis Maria 
Grapini.

http://www.banatulmeu.ro/acord-politic-european-pentru-fondul-
strategic-de-investitii-propunerile-mariei-grapini-sunt-prinse-document/

raport critic, pe agenda Pe. Maria Grapini ia apărarea persoanelor 
defavorizate: “Viața nu are culoare politică!“

europarlamentarii discută, zilele acestea, în Pe, un raport complex, 
referitor la cerințele de accesibilitate, aplicabile produselor și serviciilor, raport 
care, la prima vedere, nu sugerează implicațiile majore pe care le generează, 
în rândul diverselor categorii de populație. atentă la textul acestuia, românca 
Maria Grapini a intervenit aplicat, miercuri, 13 septembrie, pentru a se asigura 
că și drepturile persoanelor defavorizate, cum ar fi nevăzători, bătrâni sau femei 
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aflate în dificultate, vor fi păstrate și apărate, odată cu votarea actului european.
“cred că toți înțelegem că este un raport greu, dar nu pot să fiu de acord 

cu a pune în balanță costurile cu drepturile omului! avem zeci de milioane de 
oameni care au același drept ca și noi, cei care poate, am avut mai multe șanse de 
la Dumnezeu! Fac apel la rațiune, pentru că, mâine, putem să îmbunătățim acest 
raport. evident că trebuie să ne gândim la piața internă, la microîntreprinderi 
la IMM-uri, vin din acest domeniu și-l cunosc foarte bine, dar nu putem să nu 
ținem cont că, de exemplu treizeci de milioane de nevăzători europeni – mi-au 
scris și asociații din țara mea – sunt excluși, dacă votăm raportul așa cum este!”, 
a declarat europarlamentarul PPu-sl, la Strasbourg.

umanista Maria Grapini le-a mulțumit colegilor europarlamentari care, 
indiferent de culoarea politică, i-au susținut poziția, precizând ferm că „viața 
nu are culoare politică, pentru că toți, poate, o să ajungem să fim neputincioși 
și n-o să putem avea acces la anumite servicii”…

Grapini a insistat ca raportul să fie ajustat, la capitolele referitoare 
la persoanele aflate în dificultate, exprimându-și, în final, speranța că 
amendamentele făcute de grupurile politice din Pe vor fi în sprijinul acestora. 
„Mulțumesc și să dea Dumnezeu ca mâine să avem un raport îmbunătățit!”, a 
conchis europarlamentarul PPu-sl.

Gh. M.

http://www.banatulmeu.ro/raport-critic-pe-agenda-pe-maria-grapini-
ia-apararea-persoanelor-defavorizate-viata-nu-culoare-politica/

comunicat de presă - Mae

cOMunIcaT De PreSă europarlamentarii români susțin relocarea 
agenției europene pentru Medicamente la București

Deputații români din Parlamentul european au semnat o declarație de 
susținere a candidaturii româniei pentru relocarea, la București, a agenției 
europene pentru Medicamente, în contextul retragerii regatului unit al Marii 
Britanii și al Irlandei de nord din uniunea europeană, concretizând astfel 
intențiile formulate în cadrul întâlnirii pe care au avut-o la finalul lunii trecute 
cu ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor negrescu.

‘Le mulțumesc foștilor mei colegi din Parlamentul european pentru 
că au răspuns pozitiv acestei inițiative și sper ca demersul lor să devină un 
model de bună practică în domeniu. Împreună am demonstrat că, ajungând 
la un consens instituțional și politic în problematica afacerilor europene, 
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suntem mai credibili în fața partenerilor din uniunea europeană. Dosarul de 
candidatură este unul complet și consistent, care răspunde tuturor criteriilor 
stabilite la nivel european, iar obiectivul nostru este acela de a ne asigura, 
printr-un efort conjugat, că vom susține în mod corespunzător avantajele 
competitive ale româniei. avem nevoie de o viziune comună și de acțiuni 
comune, pentru ca cetățenii români să simtă că ne promovăm țara, interesele 
și prioritățile’, a declarat Victor negrescu.

‘În calitate de reprezentanți ai româniei în Parlamentul european, 
ne declarăm susținerea pentru candidatura româniei privind relocarea, la 
București, a agenției europene pentru Medicamente. este un obiectiv național, 
iar pentru atingerea acestuia considerăm necesară acordarea întregului nostru 
sprijin politic, de o manieră transpartinică’, se arată în textul declarației semnate 
de Victor Boștinaru, Daniel Buda, cristian-Silviu Bușoi, andi cristea, Viorica 
Dăncilă, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Doru-claudian Frunzulică, Maria 
Grapini, cătălin-Sorin Ivan, Monica Macovei, ramona-nicole Mănescu, Marian-
Jean Marinescu, Sorin Moisă, Siegfried Mureșan, Dan nica, norica nicolai, Ioan 
Mircea Pașcu, emilian Pavel, cristian Dan Preda, Laurențiu rebega, Daciana 
Octavia Sârbu, csaba Sógor, Theodor Dumitru Stolojan, claudiu ciprian 
Tănăsescu, claudia țapardel, Mihai țurcanu, Traian ungureanu, adina-Ioana 
Vălean, renate Weber și Iuliu Winkler.

Informații suplimentare

agenția europeană pentru Medicamente, una dintre cele mai mari 
și importante agenții europene, își are în acest moment sediul la Londra. 
este un organism descentralizat al uniunii europene, care are ca principală 
responsabilitate protecția și promovarea sănătății publice, prin intermediul 
evaluării și supravegherii medicamentelor destinate uzului uman.

românia va concura cu alte 18 state pentru a găzdui agenția europeană 
pentru Medicamente, în vreme ce 8 propuneri au fost trimise pentru autoritatea 
Bancară europeană. Hotărârea finală în privința relocării va fi luată în marja 
consiliului afaceri Generale din noiembrie 2017. Decizia va fi formulată în baza 
unor runde succesive de vot secret, fiecare stat membru având la dispoziție 
un număr egal de voturi. Statul membru care va fi selectat pentru găzduirea 
sediului agenției europene pentru Medicamente nu va mai putea candida 
pentru relocarea autorității Bancare europene.

românia deține o expertiză consistentă în domeniul medical, aflându-
se în partea superioară în ceea ce privește numărul de absolvenți de școală 
medicală, iar, începând din 2007, 14.000 de români specializați în medicină 
și farmacie lucrează în țările uniunii europene. De asemenea, în București 
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își au sediul numeroase instituții de profil, inclusiv laboratoare și companii 
farmaceutice (Institutul național de cercetare cantacuzino, Institutul național 
de Gerontologie și Geriatrie ana aslan, Institutul național Victor Babeș, 
Institutul național de Diabet, nutriție și Boli Metabolice Prof. Dr. n. Paulescu) 
care au ca obiectiv gestionarea efectelor majore în situații de criză care pot 
afecta sistemul național de sănătate.

https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/09/14/comunicat-de-presa-
mae-20-58-33

GraPInI Pune OMuL În cenTruL nOII aGenDe eurOPene 
PenTru cOMPeTenŢe!

cel mai activ europarlamentar român, umanista Maria Grapini, a avut 
o intervenţie pertinentă, joi, 14 septembrie, în Pe, în calitate de raportor al 
comisiei IMcO, pe o temă importantă şi-anume noua agendă a competenţelor 
pentru europa. europarlamentarul PPu-sl a felicitat comisia europeană pentru 
adoptarea acestui act, în urmă cu un an, şi a insistat ca resursa umană să fie bine 
apărată şi promovată, din perspectiva noilor competenţe unitare.

“este absolut necesar să vedem ce putem să facem cu resursa umană! noi, 
comisia IMcO, ocupându-ne de piața internă, suntem siguri și convinși că pentru 
a asigura o creștere durabilă, coeziune socială și crearea de noi locuri de muncă, 
precum și pentru a promova inovarea și antreprenoriatul în special pentru 
IMM-uri și sectorul artizanatului, este esențial să eliminăm lacunele în materie 
de competențe, să reuşim soluționarea problemei necorelării competențelor și 
să promovăm  oportunitățile de mobilitate socială. Susţinem că statele membre 
au o obligație importantă, sistemul de formare a pieței interne trebuie să 
funcționeze eficient și să contribuie la îmbunătățirea schimbului de date și la 
consolidarea cooperării administrative. Subliniez şi necesitatea de a ține cont 
de nevoile reale ale pieței, dar și măsuri pentru dezvoltarea competențelor”, a 
declarat, la Strasbourg, umanista Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/09/14/grapini-pune-omul-centrul-noii-
agende-europene-pentru-competente/

Starea ue, în atenţia întregii europe
Maria Grapini: “nu vom primi nimic, dacă nu cerem și dacă nu luptăm 

pentru drepturile noastre de cetățeni europeni, cu aceleași drepturi ca ale 
celorlalţi europeni!”

eveniment major, miercuri, 13 septembrie, în Parlamentul european 
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de la Strasbourg, unde preşedintele ce, Jean-claude Juncker, a vorbit despre 
Starea uniunii europene, despre provocări şi aşteptări, dezbatere intens 
aşteptată de întreaga comunitate europeană.

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a participat la şedinţă şi a 
transmis publicului român ideile cele mai importante şi concluziile. Grapini a 
catalogat mesajul oficialului european drept  “complex,  care a vrut sa împace 
pe toată lumea, şi dreapta şi stânga”. Juncker a prezentat un al șaselea scenariu, 
faţă de cele cinci care existau în cartea albă, ca fiind personal, deși, oficial, a 
vorbit în numele comisiei.  Grapini îl consideră, din păcate, nerealizabil, cu 
toate că a sunat foarte bine…

“Mă bucur că românia a fost amintită de mai multe ori, în contextul în 
care şi copiii noştri trebuie sa aibă acces la vaccin pentru rujeolă, să nu mai avem, 
în secolul în care trăim, decese, pentru că este de neconceput! Îmbucurător a fost 
şi faptul că Juncker a declarat că locul  româniei şi al Bulgariei este în Schengen 
şi, mai presus, că va susține românia, alături de alte trei state, care anul viitor 
sărbătoresc centenarul! Indirect, românia a fost cuprinsă  în sintagma „europa 
trebuie să respire cu ambii plămâni: est şi Vest!”, a declarat Maria Grapini.

umanista a transmis cetăţenilor români şi propunerea lui Juncker, de 
organizare a unui summit, la Sibiu, în martie 2019.

Grapini este de acord cu o serie de afirmaţii ale preşedintelui ce, 
cum ar fi cele referitoare la consolidarea programului comercial european 
(nu putem fi deschiși în acordurile comerciale, fără reciprocitate), umanista 
cerând, public, de trei ani, acest lucru, sau cele referitoare la importanţa 
industriei pentru viitorul uniunii. “Se ştie în ţară că susţin acest lucru, 
permanent, în comisiile din care fac parte. Dezindustrializarea a avut 
efecte nefaste asupra locurilor de muncă şi asupra veniturilor cetăţenilor”, 
a mai spus, de la Strasbourg, Maria Grapini.

Jean-claude Juncker a mai insistat în discursul privind Starea ue asupra 
puterii Dreptului şi importanţa unei Justiţii drepte, în care nu discutăm despre 
cetățeni de mâna a doua sau despre produse de calitate diferită sub același 
ambalaj. Statul de drept nu este o opțiune, este o obligație! – este declaraţia de 
forţă a oficialului european.

“a fost o dezbatere importantă, fără doar şi poate. Mă gândesc, însă, cu 
îngrijorare, la faptul că multe sunt extrem de dificil de realizat. Multe depind 
de puterea de negociere a româniei. Pentru mine, a fost de neînțeles că noi, 
eurodeputații români, nu am primit un punct de vedere unitar, național, de la 
președinte, pentru a-l susține în cadrul grupului politic, grup care a transmis 
propuneri comisiei pentru programul viitor. nu vom primi nimic dacă nu cerem 
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si dacă nu luptăm pentru drepturile noastre de cetățeni europeni, cu aceleași 
drepturi ca ale celorlalţi europeni!”, a mai transmis europarlamentarul PPu-sl.

Gh. M.

http://www.banatulmeu.ro/starea-ue-atentia-intregii-europe/

românca Maria Grapini nu renunţă la lupta pro Schengen!

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a revenit, oficial, şi în 
noua sesiune a Pe, cu tematica sensibilă pentru românia – apartenenţa la 
Spaţiul Schengen, astfel că a adresat o nouă întrebare comisiei europene, 
prin intermediul căreia solicită un punct de vedere clar. Sub titulatura 
“administrarea măsurilor de siguranță și securitate din punct de vedere al 
împărțirii Spațiului Schengen”, Grapini îşi exprimă convingerea că siguranța 
și securitatea cetățenilor trebuie să fie un obiectiv permanent al instituțiilor 
europene, neomiţând, însă, aspectul esenţial.

“având în vedere că încă există o împărțire a Spațiului european 
în Schengen și non-Schengen, nu consideră comisia că este o dificultate 
în administrarea măsurilor de siguranță și securitate și, în același timp, o 
discriminare a cetățenilor europeni din statele membre din afara Spațiului 
Schengen? cum poate comisia influența intrarea tuturor statelor membre care 
corespund condițiilor tehnice?”, scrie umanista comisiei europene.

Forul european i-a răspuns româncei, aplicat şi complex. “acceptarea 
integrală a acquis-ului Schengen a fost o condiție pentru aderarea la ue 
de la integrarea acquis-ului Schengen în cadrul ue în 1999 (Tratatul de la 
amsterdam). Doar Irlanda și regatul unit, care erau state membre ale ue la 
momentul respectiv, au decis să rămână în afara acquis-ului Schengen, însă au 
posibilitatea în orice moment de a solicita participarea, integrală sau parțială, 
la dispozițiile acestui acquis . Până în prezent, ele și-au limitat participarea la 
cooperarea Schengen doar la câteva aspecte, care nu includ normele privind 
controalele la frontierele externe și privind absența controalelor la frontierele 
interne. Pentru alte state membre, aplicarea integrală a acquis-ului Schengen 
este o procedură în două etape (punerea în aplicare a anumitor părți ale 
acquis-ului începând de la data aderării; celelalte dispoziții se aplică de la data 
eliminării controalelor la frontierele interne, care este decisă de consiliu de 
îndată ce toate condițiile sunt îndeplinite). câteva state membre se află încă în 
prima etapă și, prin urmare, controalele la frontierele interne cu acestea nu au 
fost încă eliminate”, se arată în răspunsul comisiei, adresat Mariei Grapini.
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În continuare, ce arată direcţia de acţiune şi-anume o decizie a 
consiliului european: “Statele membre care îndeplinesc în prezent criteriile 
tehnice pentru a aplica integral acquis-ul Schengen însă nu fac încă acest lucru 
sunt dispuse să adere integral și nu este nevoie să fie convinse să facă acest 
lucru. comisia susține eliminarea controalelor la frontierele interne cu statele 
membre respective. Însă o astfel de decizie revine consiliului, care trebuie să 
hotărască în unanimitate”.

Gh. M.

http://www.banatulmeu.ro/romanca-maria-grapini-nu-renunta-la-
lupta-pro-schengen/

15.09.2017

Maria Grapini pune omul în centrul noii agende europene pentru 
competenţe

cel mai activ europarlamentar român, umanista Maria Grapini, a avut 
o intervenţie pertinentă, joi, 14 septembrie, în Pe, în calitate de raportor al 
comisiei IMcO, pe o temă importantă şi-anume noua agendă a competenţelor 
pentru europa.

europarlamentarul PPu-sl a felicitat comisia europeană pentru 
adoptarea acestui act, în urmă cu un an, şi a insistat ca resursa umană să fie 
bine apărată şi promovată, din perspectiva noilor competenţe unitare.

“este absolut necesar să vedem ce putem să facem cu resursa umană! noi, 
comisia IMcO, ocupându-ne de piața internă, suntem siguri și convinși că pentru 
a asigura o creștere durabilă, coeziune socială și crearea de noi locuri de muncă, 
precum și pentru a promova inovarea și antreprenoriatul în special pentru 
IMM-uri și sectorul artizanatului, este esențial să eliminăm lacunele în materie 
de competențe, să reuşim soluționarea problemei necorelării competențelor și 
să promovăm  oportunitățile de mobilitate socială. Susţinem că statele membre 
au o obligație importantă, sistemul de formare a pieței interne trebuie să 
funcționeze eficient și să contribuie la îmbunătățirea schimbului de date și la 
consolidarea cooperării administrative. Subliniez şi necesitatea de a ține cont 
de nevoile reale ale pieței, dar și măsuri pentru dezvoltarea competențelor”, a 
declarat, la Strasbourg, umanista Maria Grapini.

Gh. M.
http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-pune-omul-centrul-noii-

agende-europene-pentru-competente/
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17.09.2017

MarIa GraPInI, În DeLeGaȚIe OFIcIaLă a Pe, La SeOuL!

Membră a delegației parlamentare pentru relațiile cu Peninsula 
coreeană, din partea Pe, umanista Maria Grapini se află într-o vizită oficială, 
între 16 și 22 septembrie, la Seoul, cu o agendă plină de întrevederi cu oficiali 
coreeni, reprezentanți ai organismelor internaționale și ai companiilor de top 
din Peninsulă.

europarlamentarul PPu-sl va avea discuții cu conducerea Institutului 
pentru Studii Politice, cu reprezentanți ai comitetului național pentru afaceri 
externe, cu diplomați și ambasadori, întreaga delegație europeană urmând să 
efectueze și câteva vizite de lucru la companii coreene, cum ar fi Hyundai.

Vizita oficială a Pe este extrem de importantă, în contextul politic 
internațional, Peninsula coreeană fiind un pol economic incontestabil, extrem 
de important din perspectivă europeană.

“Doresc să mă întâlnesc și cu ambasadorul româniei la Seoul, pentru a 
purta discuții legate de prezentul, dar și viitorul, relațiilor economice româno-
coreene. Sper într-o vizită fructuoasă, cu concluzii pozitive, pentru europa, dar 
și pentru țara noastră! Vi le voi prezenta, cu siguranță, la încheierea delegației 
oficiale!”, a declarat, din coreea, Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/09/17/maria-grapini-in-delegatie-
oficiala-a-pe-la-seoul/

18.09.2017

TInerII uManIŞTI, aLăTurI De TInerII DeFaVOrIZaŢI!

Organizaţia de Tineret a PPu-sl Timiş derulează, luni, 18 septembrie, 
o acţiune de suflet, pentru suflete speciale, la casa Fraţii lui Onisim, centru 
înfiinţat pentru copiii şi tinerii cu mai puţin noroc în viaţă. Beneficiarii acestui 
proiect sunt adolescenţi proveniţi din stradă, centre de plasament sau tineri 
aflaţi în situaţie de criză. O parte dintre copii sunt integraţi în familia naturală, 
alţii sunt încredinţaţi unor familii de substitut care le oferă afecţiunea şi 
educaţia de care au nevoie. Tinerii umanişti îi vor vizita pe tinerii defavorizaţi 
din centru, le vor duce cadouri, alimente, dulciuri şi vor sta de vorbă cu ei.

Ghidaţi de liderul lor, europarlamentarul Maria Grapini, umaniştii din 
Organizaţia de Tineret îşi gândesc acţiunile sociale, în sprijinul oamenilor, 
indiferent de categoriile sociale din care fac parte sau de vârstă, cu scopul 
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evident de-a fi un umăr la nevoie.

“Îi felicit pe mai tinerii mei colegi pentru această iniţiativă! e un 
moment potrivit, mai ales că, aseară. Timişoara a fost devastată de furtună şi, 
cu siguranţă, copiii din centru vor dori să-şi împărtăşească stările prin care 
au trecut, să socializeze cu cineva de vârsta lor, care a experimentat aceleaşi 
spaime, să se simtă ascultaţi. nu suntem la prima acţiune de acest fel, umaniştii 
fiind deja recunoscuţi pentru empatie şi implicare în problemele semenilor. Le 
transmit şi eu, de aici, din coreea, un gând bun tinerilor din casa Fraţii lui 
Onisim!”, a declarat, de la Seoul, umanista Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/09/18/tinerii-umanisti-alaturi-de-
tinerii-defavorizati/

aDerarea La ScHenGen ŞI La ZOna eurO / MarIa GraPInI, 
GruPuL aLIanŢeI PrOGreSISTe a SOcIaLIŞTILOr ŞI DeMOcraŢILOr 
DIn ParLaMenTuL eurOPean

“Prezenţa româniei în zona euro - o normalitate”
românia este pregătită să intre în Schengen încă din 2012, este de părere 

doamna Maria Grapini, europarlamentar din partea Partidului Puterii umaniste. 
Domnia sa ne-a declarat: “De trei ani, de când sunt în Parlamentul european, 
am interpelat de mai multe ori comisia europeană pe acest subiect. răspunsul 
a fost acelaşi: comisia a dat răspuns favorabil din 2012, nu există unanimitate 
în consiliu! reacţia unor state după declaraţia Preşedintelui comisiei privind 
admiterea româniei şi Bulgariei în Schengen dovedeşte acest lucru! Sunt state 
care se opun şi acceptul trebuie dat de consiliu, adică de către şefii de stat şi 
guverne. Blocul european trebuie să existe, dar va depinde de acţiunile viitoare 
ale consiliului şi comisiei. Pot să vă spun că în Parlamentul european este o 
susţinere largă”.

În opinia doamnei Grapini, declaraţiile austriei dar şi a Germaniei arată 
că anumiţi lideri au interpretări subiective privind statutul ue: “nu putem 
întări ue şi nici nu putem convinge cetăţenii europeni să fie proeuropeno 
dacă în funcţionarea uniunii sunt accese şi excese de naţionalism. românia a 
semnat acelaşi tratat ca şi austria, Germania sau Olanda, iar cetăţenii români 
nu trebuie să fie de mâna a doua”.

Maria Grapini consideră că prezenţa româniei în zona euro ar fi o 
normalitate: “evident că asta depinde şi de dorinţa statului membru, dar şi de 
îndeplinirea condiţiilor de convergenţă. Sunt state care îndeplinesc condiţiile 
de convergenţă, dar nu doresc. un exemplu este Suedia. eu cred că ar trebui să 
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fim, dar, trebuie să ne pregătim. Impactul nu trebuie să aducă efecte negative 
nici asupra economiilor cetăţenilor şi nici asupra întreprinzătorilor. evocarea 
Greciei în acest context mi se pare nepotrivită, cauzele în Grecia fiind altele. 
Mi se pare un avantaj pentru românia dacă s-ar aplica programul propus de 
domnul Juncker - un fel de preaderare la euro, un program de susţinere a 
ţărilor care se pregătesc să treacă la moneda euro. Dacă ne asumăm şi apelăm 
şi la toate oportunităţile oferite de ue, vom putea în intervalul 2021-2025 să 
aderăm la euro. avantajele aderării sunt legate de eliminarea instabilităţii pe 
curs (fluctuaţiile actuale influenţează planul de afaceri al întreprinzătorilor). 
Mai există şi costuri la schimbul valutar atunci când încasările sunt în lei şi 
trebuie să se importe materii prime (din păcate românia a devenit dependentă 
de importuri la aproape toată gama de materii prime”.

Viitorul româniei în ue depinde în mare măsură de autorităţile naţionale, 
spune doamna Grapini, adăugând: “ca un om cu experienţă în mediul de afaceri 
privat, ministru şi acum în Parlamentul european, pot să spun, fără teama 
de a greşi, că am avut administraţii care nu au reuşit să se impună în cadrul 
instituţiilor europene şi nici nu au valorificat poziţia noastră de a şaptea ţară 
(acum a şasea după Brexit) între statele membre. cred că putem recupera dacă 
înţelegem că nimic nu vom primi dacă nu ne vom lupta!”.  

h t t p : // w w w. b u r s a . r o/a d e r a r e a - l a - s c h e n g e n - s i - l a - z o n a -
eu ro -m a r ia - g rapi n i - g r upu l -a l i a nte i -prog re s i s te -a- soc ia l i s t i lor -
si...&s=politica&articol=331227.html

MarIa GraPInI, MeSaJ căTre OFIcIaLII rOMÂnI: “e TIMPuL Să 
ne FaceM auZIȚI!”

reacțiile apărute, la secundă, post discursul președintelui comisiei 
europene, Jean-claude Juncker, privitoare la viziunea catalogată drept visătoare 
la adresa uniunii europene, au fost extrem de dure, unele încadrându-se, lejer, 
în categoria atacului la persoană. că unii sau alții îl contestă pe Juncker nu-i o 
noutate, că multe din aceste voci sonore au dus discursul până la…românia, 
într-o manieră negativistă, asta deja e deranjant.

ca la un strigăt, austria, Germania și Olanda s-au înscris în corul 
opozanților, pe față, la adresa intrării româniei în spațiul Schengen – demers 
încurajat de Juncker, în discursul privind Starea ue – asta după ce nici ungaria 
n-a fost mai blândă cu țara noastră, din alte motive ce-i drept.

europarlamentarul care s-a luptat și se luptă în continuare, cât se poate 
de vehement, pentru cauza româniei, ori de câte ori are prilejul, Maria Grapini, 
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a transmis un punct de vedere și un sfat pentru oficialii noștri.

“M-am ferit să fac declarații, sub presiunea supărării! M-au deranjat, 
evident, cei care au emis opinii oficiale, dinspre austria, Germania sau Olanda, 
nu m-au surprins, doar mi-au lăsat un gust amar. consider că aceștia n-ar fi fost 
atât de vehemenți, de vocali și de agresivi, dacă românia ar fi fost percepută 
drept o țară bine poziționată în ue! cred că e timpul să ne facem auziți! Pe lângă 
oameni politici, care preferă non combatul, mai avem nevoie și de lideri, dacă 
mai vrem să avem…o țară, o voce, o forță! Sper și aștept reacții pertinente dinspre 
conducătorii româniei, dinspre ministrul de externe, dinspre președintele 
țării, din care să rezulte, ferm, că trebuie să fim în Schengen, că merităm un loc 
în prima linie europeană, că suntem serioși și buni! Mă așteptam și mă aștept 
încă la întâlniri bilaterale de urgență, la discuții diplomatice, la presiuni oficiale 
imediate! nu trebuie lăsate așa lucrurile, pentru că vor apărea și alte țări care-și 
vor exprima dezacordul ca noi și bulgarii să fim acolo, unde, de fapt, ne e locul 
și merităm!  Politica externă nu e simplă, dar…unde e, în aceste zile?”, a declarat 
europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/09/18/maria-grapini-mesaj-catre-
oficialii-romani-e-timpul-sa-ne-facem-auziti/

22.09.2017
Maria Grapini va fi gazda unui mic dejun de lucru, dar european
Săptămâna viitoare, miercuri, 27 septembrie, la invitația Intergrupului 

pentru IMM-uri din Parlamentul european, în forul european va avea loc un 
eveniment important, găzduit de către vicepreședintele Intergrupului, românca 
Maria Grapini și-anume un mic dejun de lucru, pe tema “Stimularea IMM-urilor 
prin scutirea de certificatul Suplimentar de Protecție (SPc)”.

acțiunea, găzduită și condusă de către europarlamentarul PPu-sl, 
este organizată împreună cu asociația Medicines for europe, cu participarea 
directorului general DG GrOW al comisiei europene, Lowri evans și a 
directorului general al asociației Medicines for europe, adrian Van Den Hoven.

Micul dejun de lucru va dezbate problematica certificatului suplimentar 
de protecție pentru medicamente și produse de uz fitosanitar, în contextul 
discuțiilor numeroase pe tema stimulării IMM-urilor, prin scutirea de SPc.

Subiectul este, în opinia umanistei Maria Grapini, crucial pentru 
stimularea creșterii întreprinderilor europene mici și mijlocii, iar exonerarea 
de fabricație a SPc ar reprezenta un instrument important pentru a remedia 
efectele secundare nedorite.
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La dezbaterile din Pe vor fi prezente asociații care sunt pro, dar și cele 
care sunt contra SPc.

“În acest fel, se va permite industriei medicamentelor să înceapă producția 
în ue în perioada de protecție suplimentară acordată de SPc produselor 
originare, pentru a se exporta pe piețele neprotejate. Prin intermediul 
exonerării, legislația europeană va stimula ocuparea forței de muncă, investițiile 
în cercetare, creșterea economică, competitivitatea europeană la nivel mondial 
și va sprijini IMM-urile, fără a schimba echilibrul european actual. am dorit să 
asigur un cadru echilibrat dezbaterii, prin prezența ambelor opinii privitoare 
la SPc, pentru a găsi soluțiile optime de susținere a IMM-urilor din domeniu, 
fără a afecta, evident, consumatorii!”, a declarat vicepreședintele Intergrupului 
pentru IMM-uri, Maria Grapini.

Gh. M.

Maria Grapini și Vera Jourova, la masa discuțiilor despre dublul standard

O româncă va fi gazda unei conferințe de prim interes european. cel mai 
activ europarlamentar român, Maria Grapini, va avea, săptămâna viitoare, un 
program extrem de încărcat și important deopotrivă, pentru că, miercuri, 27 
septembrie, după un mic dejun de lucru, pe care îl găzduiește, va avea o nouă 
întâlnire de interes major european, tot în calitate de gazdă! umanista Maria 
Grapini, în calitate de membră a comisiei IMcO, va gira, drept coorganizator, 
alături de trei colegi eurodeputați, conferința ”calitatea Diferită a Produselor 
pe Piața unică”, eveniment în deschiderea căruia va lua cuvântul comisarul 
european pentru Justiție, consumatori și egalitate de gen, Věra Jourová.

“Subiectul dublelor standarde ale produselor reprezintă o problemă 
stringentă pentru românia, având implicații directe asupra sănătății 
consumatorilor întregii europe de est. La începutul verii, am făcut un demers 
cu privire la acest subiect, adresându-i o întrebare comisarului european, Věra 
Jourová, referitoare la măsurile pe care comisia le are în vedere pentru a asigura 
distribuția uniformă a produselor de calitate în ue și evitarea practicilor neloiale. 
răspunsul comisarului enunță faptul că ”s-a solicitat autorităților statelor 
membre să colecteze și să facă schimb de dovezi privind cazurile presupuse 
de standarde duble ale calității produselor alimentare”. cu ocazia conferinței 
pe care o găzduiesc, vom avea cea mai directă modalitate să ne lămurim toate 
necunoscutele momentului, într-un domeniu în care românia a avut și are încă 
de suferit, pe nemerit!”, a declarat europarlamentarul PPu-sl.

În sală vor fi prezente asociații de protecție a consumatorilor din 
mai multe țări, românia urmând să fie reprezentată de către Sorin Mierlea, 
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președinte Infocons – asociație pentru Protecția consumatorilor, care va fi și 
speaker.

românca Maria Grapini îi va avea alături pe colegii eurodeputați nicola 
Danti, Olga Sehnalova și Biljana Borzan.

Gh. M.

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-si-vera-jourova-la-masa-
discutiilor-despre-dublul-standard/

27.09.2017

MarIa GraPInI, MODeraTOruL unuI “cVarTeT” eurOPean, 
VITaL PenTru InDuSTrIa FarMaceuTIcă!

Miercuri, 27 septembrie, în Pe, co-preşedintele Intergrupului pentru 
IMM-uri, românca Maria Grapini a moderat o dezbatere îndelung aşteptată 
de mediul medical internaţional: Stimularea IMM-urilor, prin scutirea de 
certificatul Suplimentar de Protecție (SPc). umanista Maria Grapini a reuşit să-i 
pună faţă în faţă pe toţi actorii implicaţi în acest subiect vital pentru industria 
farmaceutică: comisia europeană ,Parlamentul european, producătorii şi 
distribuitorii.

La evenimentul din Pe au participat nume importante: directorul 
general al DG Grow al comisiei europene, Lowri evans, directorul general 
al asociației Medicines for europe, adrian Van Den Hoven, reprezentanți ai 
industriei farmaceutice, consilieri din partea reprezentanţelor permanente si ai 
cabinetului preşedintelui Parlamentului european, antonio Tajani.

În cadrul discuţiilor, au fost prezentate efectele si beneficiile scutirii de 
certificatul Suplimentar de Protectie, atât de producători, cât şi de distribuitori.

În discursul de deschidere, umanista Maria Grapini a insistat pe 
necesitatea adaptării legislaţiei ue la cerinţele prezente din domeniul crucial 
pentru industria generică şi a produselor biosimilare. Produsele farmaceutice 
biosimilare sunt medicamente biologice care nu mai sunt sau nu vor mai fi 
protejate de brevete

“comisia europeană a prezentat o nouă strategie a politicii industriale a 
ue. europa trebuie să-și stimuleze industria și întreprinderile mici și mijlocii 
(IMM-uri) cu un cadru legislativ adecvat, ca un factor-cheie pentru relansarea 
investițiilor, susținerea creșterii economice și crearea de locuri de muncă. IMM-
urile reprezintă coloana vertebrală a economiei europene. acestea reprezintă 
99% din totalul întreprinderilor din ue, iar 2000 sunt înregistrate oficial la 



O VOce PrOeurOPeană

561

agenția europeană pentru Medicamente (eMa)! este crucială investiția într-o 
industrie inteligentă, inovatoare și durabilă. Sectorul farmaceutic, în sensul său 
global, care include atât producătorul original, cât și producătorii generici și 
biosimilari, este unul dintre cele aflate in cea mai mare expansiune in uniunea 
europeană. el contribuie continuu la susținerea vieții de zi cu zi, prin găsirea de 
medicamente care salvează viața, atât pentru cercetarea medicamentelor noi, 
cât și pentru reformularea celor vechi. În plus, acest sector creează mii de locuri 
de muncă, susține creșterea, investește în exporturi și înființează IMM-uri care 
se află pe teritoriul ue”, a spus moderatorul evenimentului, Maria Grapini.

europarlamentarul PPu-sl a explicat complexitatea subiectului SPc, în 
care, pe de o parte, producătorii de medicamente generice și biosimilare sunt 
pentru scutirea de certificat de protecție suplimentara deoarece astfel pot 
produce pe teritoriul ue, nefiind permisa producerea atât pentru stocare, cât si 
pentru exportul în țările în care SPc-ul a expirat deja sau are o durată mai scurtă 
sau unde nu există protecție, iar, pe de altă parte, inventatorii se tem de faptul 
că certificatul de protecție suplimentară nu va avea un impact semnificativ în 
dezvoltarea producţiei.

“Vă mulţumesc pentru prezenţa la această dezbatere importantă pentru 
IMM-urile din europa, care au nevoie să fie mai puternice și globale. este 
importantă colaborarea cu comisia, pentru lansarea unei propuneri legislative,  
în conformitate cu evaluarea de impact a inițiativelor de introducere a unei 
renunțări la fabricarea SPc în europa, cu scopul de a remedia aceste efecte 
neintenționate ale certificatului”, a conchis românca Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/09/27/maria-grapini-moderatorul-unui-
cvartet-european-vital-pentru-industria-farmaceutica/

28.09.2017

Maria Grapini: “ar fi un semnal extraordinar din partea ue ca românia 
să fie noua gazdă a agenției europene a Medicamentului. ar putea fi o dublă 
binemeritată, Schengen plus eMa!”

reprezentanța Permanentă a româniei la Bruxelles a organizat, marți, 26 
septembrie, un eveniment public de prezentare a țării noastre, cu toate atuurile 
existente, în cursa pentru relocarea agenției europene a Medicamentului 
(eMa). Până acum, agenția a funcționat la Londra, însă, odată declanșat 
Brexitul, ue a luat decizia, logică, de a-și reloca oamenii din agenție, într-un 
nou stat membru.
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evenimentul de la Bruxelles, găzduit de reprezentanța Permanentă și 
ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor negrescu, s-a bucurat de 
prezența europarlamentarilor româniei, oficiali, diplomați.

europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a declarat, pentru presa din 
țara noastră, că relocarea eMa este ocazia perfectă pentru decidenții ue de-a 
demonstra că recentele afirmații încurajatoare la adresa noastră au acum șansa 
să devină realitate.

“ar fi un semnal extraordinar din partea ue ca românia să fie noua 
gazdă a agenției europene a Medicamentului. ar putea fi o dublă binemeritată, 
Schengen plus eMa! Președintele comisiei europene, Jean-claude Juncker, a 
transmis poate cel mai ferm mesaj european din ultima perioadă, admițând 
o realitate pe care noi o știm demult: românia merită și trebuie să fie primită 
în Schengen! cât despre eMa, la nivelul ue, se discută demult că  blocul 
comunitar ar putea încerca să recompenseze ţările din afara zonei euro, pentru 
a demonstra că nu există discriminări între ţările care utilizează euro şi cele 
care nu sunt membre ale zonei euro. avem, deci, șanse certe să sperăm la 
statutul de câștigători ai competiției. relocarea eMa în românia ar însemna 
enorm, din punct de vedere economic și nu numai!”, a declarat, de la Bruxelles, 
europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini.

Grapini n-a omis să atragă atenția că decidenții, româniei de 
această dată, trebuie să fie, în perioada imediat următoare, uniți, fermi și 
excelenți diplomați, pentru că lupta pentru relocarea agenției europene a 
Medicamentului va fi una dură.

ht t p://w w w.ba nat u l meu.ro/ma r ia-g rapi n i-a r- f i -u n-sem na l-
extraordinar-din-partea-ue-ca-romania-sa-fie-noua-gazda-agentiei-europene-
medicamentului-ar-putea-fi-o-dubla-binemeritata-schengen-plus-ema/

Maria Grapini: “Mai avem nevoie și de lideri, dacă mai vrem să avem…o 
țară, o voce, o forță!”

reacțiile apărute, la secundă, post discursul președintelui comisiei 
europene, Jean-claude Juncker, privitoare la viziunea catalogată drept visătoare 
la adresa uniunii europene, au fost extrem de dure, unele încadrându-se, lejer, 
în categoria atacului la persoană. că unii sau alții îl contestă pe Juncker nu-i o 
noutate, că multe din aceste voci sonore au dus discursul până la…românia, 
într-o manieră negativistă, asta deja e deranjant.

ca la un strigăt, austria, Germania și Olanda s-au înscris în corul 
opozanților, pe față, la adresa intrării româniei în spațiul Schengen – demers 



O VOce PrOeurOPeană

563

încurajat de Juncker, în discursul privind Starea ue – asta după ce nici ungaria 
n-a fost mai blândă cu țara noastră, din alte motive ce-i drept.

europarlamentarul care s-a luptat și se luptă în continuare, cât se poate 
de vehement, pentru cauza româniei, ori de câte ori are prilejul, Maria Grapini, 
a transmis un punct de vedere și un sfat pentru oficialii noștri. “M-am ferit să 
fac declarații, sub presiunea supărării! M-au deranjat, evident, cei care au emis 
opinii oficiale, dinspre austria, Germania sau Olanda, nu m-au surprins, doar 
mi-au lăsat un gust amar. consider că aceștia n-ar fi fost atât de vehemenți, 
de vocali și de agresivi, dacă românia ar fi fost percepută drept o țară bine 
poziționată în ue! cred că e timpul să ne facem auziți! Pe lângă oameni 
politici, care preferă non combatul, mai avem nevoie și de lideri, dacă mai 
vrem să avem…o țară, o voce, o forță! Sper și aștept reacții pertinente dinspre 
conducătorii româniei, dinspre ministrul de externe, dinspre președintele 
țării, din care să rezulte, ferm, că trebuie să fim în Schengen, că merităm un loc 
în prima linie europeană, că suntem serioși și buni! Mă așteptam și mă aștept 
încă la întâlniri bilaterale de urgență, la discuții diplomatice, la presiuni oficiale 
imediate! nu trebuie lăsate așa lucrurile, pentru că vor apărea și alte țări care-și 
vor exprima dezacordul ca noi și bulgarii să fim acolo, unde, de fapt, ne e locul 
și merităm!  Politica externă nu e simplă, dar…unde e, în aceste zile?”, a declarat 
europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini.

Gh. M.

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-mai-avem-nevoie-si-de-
lideri-daca-mai-vrem-sa-avem-o-tara-o-voce-o-forta-2/

MarIa GraPInI a OFerIT InSIGna ue unOr TInerI caMPIOnI!

Joi, 28 septembrie, europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a avut, 
la sediul cabinetului de la Bruxelles, o vizită surpriză inedită! câștigătorii 
concursului de cultură generală “The Best” din Prahova, mai exact cinci liceeni 
de la colegiul Spiru Haret din Ploiești, au poposit în cabinetul umanistei Maria 
Grapini, pentru a sta de vorbă, pentru a pune întrebări despre activitatea și rolul 
Pe în ecuația europeană și pentru a împărtăși impresii despre vizita făcută în 
forul principal al ue.

elevii au dorit să afle în ce constă activitatea concretă a unui 
europarlamentar și cum s-ar putea crea o comunicare mai eficientă între ue și 
fiecare stat membru, pentru a afla în timp real ce se întâmplă în europa.

“am fost onorată să-i primesc în cabinetul meu din Parlamentul 
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european pe acești tineri câștigători și impresionată de ideile și viziunea lor, 
despre școală, viață, perspective, carieră! Le-am oferit, cu cel mai mare drag, 
insigna europeană!”, a declarat umanista Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/09/28/maria-grapini-oferit-insigna-ue-
unor-tineri-campioni/

MarIa GraPInI are ceVa De SPuS În DOMenIuL SOcIaL!

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, are, pe agenda profesională 
personală, dar și europeană, cu țintă prioritară, problema persoanelor 
defavorizate, cu dizabilități sau aflate în dificultate, demersurile făcute, în țară 
sau în Pe, fiind numeroase: propuneri de rapoarte, luări de poziție, interpelări.

Săptămâna aceasta, umanista Maria Grapini i-a primit, în cabinetul 
propriu și în casa europeană de la Bruxelles, pe reprezentanții asociației “ceva 
de Spus”, din Timișoara, asociație care reprezintă persoane cu dizabilități 
intelectuale și fizice.

asociația “ceva de Spus” din Timișoara este membră în Inclusion europe 
– asociația europeană a Persoanelor cu Dizabilități Intelectuale și a Familiilor 
lor. Inclusion europe s-a înființat în 1998 și luptă pentru drepturi egale, respectiv 
incluziunea persoanelor cu dizabilități intelectuale și a familiilor lor, în toate 
aspectele vieții.

La întâlnirea cu europarlamentarul român, au fost prezenți membrii 
consiliului Director al asociației timișorene, pentru a discuta, deschis și 
concret, dificultățile mari, de ordin psihic și nu numai, pe care le au oamenii 
din această categorie defavorizată, post traume care cu greu pot fi descrise 
în cuvinte. S-a vorbit despre condițiile din instituțiile pentru persoanele cu 
dizabilități intelectuale, despre problemele si efectele tutelei pentru acestea, 
dar și despre tragedia femeilor cu dizabilități intelectuale, care sunt victimele 
violenței de orice fel.

“a fost o discuție utilă, dar și una emoționantă! asociația „ceva de Spus” 
chiar are ceva de spus în acest domeniu, pentru că are experiență, expertiză, 
implicare, seriozitate. am întâlnit doua tinere extraordinare, andreea și 
elisabeta, cu povești de viață uluitoare. Mi-au relatat despre cum au trăit in 
instituțiile de specializate, cum au fost expuse la abuz și violență! a fost greu 
să aud detalii tragice și dureroase… consider că astfel de oameni demonstrează 
că puterea, rezistența, tăria de caracter pot învinge răul pe care cineva, la un 
moment dat în viață, ți-l face. Totul e să crezi în tine și în șansa ta! În urma 
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discuțiilor purtate, am hotărât să organizez, la Timișoara, o dezbatere publică 
pe tema accesibilității clădirilor, precum și pe cea a dezinstituționalizării 
persoanelor  și integrarea lor în comunitate”, a declarat umanista Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/09/28/maria-grapini-are-ceva-de-spus-
in-domeniul-social/

reLOcarea eMa În rOMÂnIa ȘI InTrarea În ScHenGen, 
MIZeLe MarIeI GraPInI

Maria Grapini: “ar fi un semnal extraordinar din partea ue ca românia 
să fie noua gazdă a agenției europene a Medicamentului. ar putea fi o dublă 
binemeritată, Schengen plus eMa!”

reprezentanța Permanentă a româniei la Bruxelles a organizat, marți, 26 
septembrie, un eveniment public de prezentare a țării noastre, cu toate atuurile 
existente, în cursa pentru relocarea agenției europene a Medicamentului 
(eMa). Până acum, agenția a funcționat la Londra, însă, odată declanșat 
Brexitul, ue a luat decizia, logică, de a-și reloca oamenii din agenție, într-un 
nou stat membru.

evenimentul de la Bruxelles, găzduit de reprezentanța Permanentă și 
ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor negrescu, s-a bucurat de 
prezența europarlamentarilor româniei, oficiali, diplomați.

europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a declarat, pentru presa din 
țara noastră, că relocarea eMa este ocazia perfectă pentru decidenții ue de-a 
demonstra că recentele afirmații încurajatoare la adresa noastră au acum șansa 
să devină realitate.

“ar fi un semnal extraordinar din partea ue ca românia să fie noua 
gazdă a agenției europene a Medicamentului. ar putea fi o dublă binemeritată, 
Schengen plus eMa! Președintele comisiei europene, Jean-claude Juncker, a 
transmis poate cel mai ferm mesaj european din ultima perioadă, admițând 
o realitate pe care noi o știm demult: românia merită și trebuie să fie primită 
în Schengen! cât despre eMa, la nivelul ue, se discută demult că  blocul 
comunitar ar putea încerca să recompenseze ţările din afara zonei euro, pentru 
a demonstra că nu există discriminări între ţările care utilizează euro şi cele 
care nu sunt membre ale zonei euro. avem, deci, șanse certe să sperăm la 
statutul de câștigători ai competiției. relocarea eMa în românia ar însemna 
enorm, din punct de vedere economic și nu numai!”, a declarat, de la Bruxelles, 
europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini.
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Grapini n-a omis să atragă atenția că decidenții, româniei de această dată, 
trebuie să fie, în perioada imediat următoare, uniți, fermi și excelenți diplomați, 
pentru că lupta pentru relocarea agenției europene a Medicamentului va fi una 
dură.

https://cronicaromana.net/2017/09/28/relocarea-ema-in-romania-si-
intrarea-in-schengen-mizele-mariei-grapini/

Octombrie 2017
01.10.2017
“Vârstnicii sunt bucurie și mândrie, nu o datorie!”
La inițiativa Onu, ziua de 1 octombrie a fost desemnată, încă din anul 

1991, drept Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, în semn de respect 
pentru oamenii vârstnici din întreaga lume.

Grăbiți să trecem prin vremurile contemporane, deloc liniștite, prea 
puțin senine sau bune, uităm, adesea, esențialul: în orice societate, persoanele 
de vârsta a treia au jucat şi joacă un rol capital, vital! ne-au deschis drumul, ne-
au arătat destinația, ne-au indicat binele, ne-au avertizat asupra răului, ne-au 
învățat să facem diferența!

Bunicii noștri ne-au ocrotit pașii și viața. unii o mai fac și acum. ce 
fericire de cei care îi mai au!

Persoanele vârstnice merită respect și admirație. experiența lor de viață 
este prețioasă, pildele lor trebuie luate în seamă. Istoria ne arată, zi de zi, că 
vârstnicii știu, în timp ce noi bâjbâim, oscilăm, căutăm!

românia nu este tocmai cea mai fericită geografie pentru bunicii 
noștri, nici n-a fost. cu toate acestea, au supraviețuit vremurilor dificile și o 
fac în continuare, pentru că au inteligență, cumpătare și rezistență! au înțeles 
trecutul, acceptă prezentul, mai realist ca oricine altcineva, anticipează viitorul, 
cu ponderație și maturitate.

În ce mă privește, părinților și bunicilor le datorez ceea ce sunt! M-au 
învățat să-mi iubesc satul, țara, semenii, tradiția, cultura, valorile! am crescut 
cu românia, aproape de suflet, datorită lor! nepoților mei le transmit aceste 
valori sfinte, zi de zi, prin ceea ce fac, aici sau în Parlamentul european. O țară 
care nu-și respectă bătrânii nu are perspective, nu are viață demnă!

Merită să le oferim respect, să fim solidari cu ei, nu doar astăzi, de ziua 
lor, ci întotdeauna.

Vârstnicii sunt bucurie și mândrie, nu o datorie!
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La mulți ani!

europarlamentrar Maria Grapini, președintele PPusl Timiș

http://www.banatulmeu.ro/varstnicii-sunt-bucurie-si-mandrie-nu-o-
datorie/

Maria Grapini a oferit insigna ue unor tineri campioni!

Joi, 28 septembrie, europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a avut, 
la sediul cabinetului de la Bruxelles, o vizită surpriză inedită! câștigătorii 
concursului de cultură generală “The Best” din Prahova, mai exact cinci liceeni 
de la colegiul Spiru Haret din Ploiești, au poposit în cabinetul umanistei Maria 
Grapini, pentru a sta de vorbă, pentru a pune întrebări despre activitatea și rolul 
Pe în ecuația europeană și pentru a împărtăși impresii despre vizita făcută în 
forul principal al ue. elevii au dorit să afle în ce constă activitatea concretă a 
unui europarlamentar și cum s-ar putea crea o comunicare mai eficientă între 
ue și fiecare stat membru, pentru a afla în timp real ce se întâmplă în europa.

“am fost onorată să-i primesc în cabinetul meu din Parlamentul 
european pe acești tineri câștigători și impresionată de ideile și viziunea lor, 
despre școală, viață, perspective, carieră! Le-am oferit, cu cel mai mare drag, 
insigna europeană!”, a declarat umanista Maria Grapini.

Gh. M.

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-oferit-insigna-ue-unor-tineri-
campioni/

MarIa GraPInI: “caTaLOnIa eSTe căLcÂIuL LuI…ue!”

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a comentat, astăzi, tensiunile 
din Spania, generate de organizarea referendumului pentru independența 
cataloniei. umanista și-a exprimat îngrijorarea pentru consecințele unei 
asemenea decizii și a tras un semnal de alarmă pentru toți cei care au urechi 
să audă.

“urmăresc desfășurarea evenimentelor din Spania și escaladarea 
conflictelor stradale din Barcelona, cu maximă îngrijorare! catalonia eSTe 
călcâiul lui…ue! Dacă referendumul ar fi validat – ceea ce, deocamdată, nici nu 
încape în discuția Madridului –  alte focare de dorită independență ale europei 
ar putea fi reaprinse, cu consecințe dramatice. nu sunt străină de afirmațiile 
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oficiale, sosite recent de la Budapesta, pe această temă, nu-mi fac plăcere, nu le 
agreez. cred că momentul este unul tensionat și alarmant, cred că europa este 
în primejdie, cred că e nevoie de o reacție fermă. uniunea europeană este, cert, 
într-un moment nefericit al existenței sale și sper într-o decizie înțeleaptă a 
liderilor ei!”, a declarat umanista Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/10/01/maria-grapini-catalonia-este-
calcaiul-lui-ue/

03.10.2017

Maria Grapini, la discursul despre Brexit, din Pe: “Tot ce s-a cheltuit din 
bugetul ue se împarte la 28, nu la 27! ăsta se cheamă tratament egal!”

Marţi, 3 octombrie, în Pe, la Strasbourg, s-a desfăşurat o dezbatere 
importantă pe tema fierbinte europeană a momentului: negocierile post Brexit 
şi stabilirea condiţiilor clare de repoziţionare a ue, în raport cu Marea Britanie, 
grupate în rezoluția Parlamentului european referitoare la stadiul actual al 
negocierilor cu regatul unit.

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a votat rezoluţia europeană 
şi a felicitat toate grupurile politice care au inteles să procedeze la fel. Grapini 
a transmis pentru presa din românia ideile principale ale şedinţei din Pe, 
insistând să sublinieze că a fost impresionată de poziţia negociatorului șef 
al ue, Michel Barnier, poziţie pe care a catalogat-o drept fermă. “Drepturile 
cetăţenilor nu sunt negociabile, iar datoriile Marii Britanii trebuie plătite! – 
este partea cea mai importantă a discursului negociatorului şef, parte cu care 
sunt perfect de acord, pe care am susţinut-o şi o susţin în toate luările mele de 
poziţie oficiale”, a spus Maria Grapini.

europarlamentarul PPu-sl a vorbit, la rându-i, în plenul Pe, pe tema 
consecinţelor Brexit, susţinând, din nou, public, dreptul la muncă al românilor 
şi nediscriminarea! “Vin dintr-o ţară care are îngrijorări privind situația 
cetăţenilor săi, care trăiesc în Marea Britanie. Problematica eventualei 
introduceri a vizelor pentru cetățenii români, ulterior datei retragerii Marii 
Britanii din ue,  constituie un subiect  major pentru mine şi ţara mea! 
nediscriminarea anumitor cetățeni europeni, deci şi a românilor, este esenţială 
şi trebuie să fie linia prioritară a negocierilor. asigurarea unui tratament egal, 
în reciprocitate, este condiția de bază, alături de plata în 28 a tot ce s-a cheltuit 
din bugetul ue şi nu în 27! ăsta se cheamă tratament egal! Decizia de a părăsi 
ue are un cost si acesta trebuie suportat de cei care şi-au asumat decizia,  nu de 
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cei cărora li s-au creat  probleme de reorganizare. În opinia mea, ar fi excelent 
dacă cetățenii din Marea Britanie ar dori un nou referendum, la care, de data 
aceasta, să voteze în cunoștință de cauză, raportat la efectele Brexit!”, a declarat 
umanista Maria Grapini, la Strasbourg.

europarlamentarul român şi-a exprimat speranţa că viitoarea rundă de 
negociere să confere progrese, pentru ca perioada de tranziție  post Brexit să fie 
cât mai scurtă, cu condiţia cheie: să nu afecteze drepturilor cetăţenilor! În ton 
cu negociatorul şef al ue, Maria Grapini mizează pe o negociere demnă, paşnică 
şi fermă, de data aceasta a autorităţilor române, în relaţia cu Marea Britanie.

Gh. M.

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-la-discursul-despre-brexit-
din-pe-tot-ce-s-cheltuit-din-bugetul-ue-se-imparte-la-28-nu-la-27-asta-se-
cheama-tratament-egal/

MarIa GraPInI SuSȚIne DrePTuL La Muncă aL rOMÂnILOr 
DIn Marea BrITanIe

Maria Grapini, la discursul despre Brexit, din Pe: “Tot ce s-a cheltuit din 
bugetul ue se împarte la 28, nu la 27! ăsta se cheamă tratament egal!

Marţi, 3 octombrie, în Pe, la Strasbourg, s-a desfăşurat o dezbatere 
importantă pe tema fierbinte europeană a momentului: negocierile post 
Brexit şi stabilirea condiţiilor clare de repoziţionare a ue, în raport cu Marea 
Britanie, grupate în rezoluția Parlamentului european referitoare la stadiul 
actual al negocierilor cu regatul unit.

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a votat rezoluţia europeană 
şi a felicitat toate grupurile politice care au inteles să procedeze la fel. Grapini 
a transmis pentru presa din românia ideile principale ale şedinţei din Pe, 
insistând să sublinieze că a fost impresionată de poziţia negociatorului șef al 
ue, Michel Barnier, poziţie pe care a catalogat-o drept fermă.

“Drepturile cetăţenilor nu sunt negociabile, iar datoriile Marii Britanii 
trebuie plătite! – este partea cea mai importantă a discursului negociatorului 
şef, parte cu care sunt perfect de acord, pe care am susţinut-o şi o susţin în toate 
luările mele de poziţie oficiale”, a spus Maria Grapini.

europarlamentarul PPu-sl a vorbit, la rându-i, în plenul Pe, pe tema 
consecinţelor Brexit, susţinând, din nou, public, dreptul la muncă al românilor 
şi nediscriminarea!
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“Vin dintr-o ţară care are îngrijorări privind situația cetăţenilor săi, care 
trăiesc în Marea Britanie. Problematica eventualei introduceri a vizelor pentru 
cetățenii români, ulterior datei retragerii Marii Britanii din ue,  constituie un 
subiect  major pentru mine şi ţara mea! nediscriminarea anumitor cetățeni 
europeni, deci şi a românilor, este esenţială şi trebuie să fie linia prioritară a 
negocierilor. asigurarea unui tratament egal, în reciprocitate, este condiția de 
bază, alături de plata în 28 a tot ce s-a cheltuit din bugetul ue şi nu în 27! ăsta 
se cheamă tratament egal! Decizia de a părăsi ue are un cost si acesta trebuie 
suportat de cei care şi-au asumat decizia,  nu de cei cărora li s-au creat  probleme 
de reorganizare. În opinia mea, ar fi excelent dacă cetățenii din Marea Britanie 
ar dori un nou referendum, la care, de data aceasta, să voteze în cunoștință 
de cauză, raportat la efectele Brexit!”, a declarat umanista Maria Grapini, la 
Strasbourg.

europarlamentarul român şi-a exprimat speranţa că viitoarea rundă de 
negociere să confere progrese, pentru ca perioada de tranziție  post Brexit să fie 
cât mai scurtă, cu condiţia cheie: să nu afecteze drepturilor cetăţenilor! În ton 
cu negociatorul şef al ue, Maria Grapini mizează pe o negociere demnă, paşnică 
şi fermă, de data aceasta a autorităţilor române, în relaţia cu Marea Britanie.

https://cronicaromana.net/2017/10/03/maria-grapini-sustine-dreptul-la-
munca-al-romanilor-din-marea-britanie/

05.10.2017

Maria Grapini susţine Oec, în lupta pentru consumatorii români

Organizația europeană a consumatorilor – Beuc –  a transmis o 
scrisoare oficială Parlamentului european, cu solicitare fermă de sprijin 
pentru o campanie majoră, privind despăgubirea colectivă. aceasta a fost una 
dintre cele mai mari priorități ale Beuc, în ultimii ani, deoarece  exemplele 
de situații de vătămare în masă au crescut vertiginos. cazurile Volkswagen şi 
ryanair sunt cele mai recent exemple în care consumatorii europeni nu dispun 
de acest instrument de acces la justiție comună, fapt evidențiat și de raportul 
comitetului eMIS.

Beuc susţine că există încă o mare ezitare în comisia europeană, cu 
privire la includerea oricărui plan de despăgubire colectivă în programul de 
lucru pe 2018, care este în curs de finalizare. Din acest motiv,  organizaţia 
a redactat o scrisoare către președintele comisiei europene, solicitând o 
acțiune legislativă precisă.
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Beuc invocă în scrisoare discursul recent al preşedintelui Juncker, 
privind Starea uniunii, în care acesta a afirmat că este „șocat, atunci când 
consumatorii sunt înșelați cu bună știință și în mod deliberat” și că „invit 
industria automobilelor să devină curată și să o facă corect”.

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a declarat, recent, că susţine, 
fără rezerve Beuc, în acest demers, fiind recunoscute poziţiile sale ferme şi 
constante, în sprijinul consumatorilor, români în particular, europeni, în 
general. “am înţeles că doar patru state membre permit ca membrii Beuc să 
introducă acțiuni în despăgubiri colective împotriva societății. acest lucru se 
datorează faptului că în aceste patru jurisdicții, Italia, Belgia, Spania, Portugalia, 
funcționează sisteme de despăgubire colectivă, care funcționează relativ bine, 
pe care organizațiile consumatorilor le pot folosi pentru a ajuta consumatorii să-
și impună drepturile. categoric, acest sistem trebuie extins la nivel european! Şi 
românii trebuie să poată avea acces la despăgubirile colective. Susţin iniţiativa 
Organizaţiei europene a consumatorilor, am semnat scrisoarea lor oficială!”, a 
precizat umanista Maria Grapini.

Parlamentul european a solicitat, în luna aprilie, cu o majoritate clară a 
partidelor, stabilirea unui sistem de despăgubire colectivă la nivel european, în 
rezoluția sa privind măsurările de emisii în sectorul auto.

Gh. M.
http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-sustine-oec-lupta-pentru-

consumatorii-romani/
Maria Grapini nu-i menajează pe cei din PPe

“Popularii sunt populişti! este revoltător că se afişează în ţările lor ca 
apărători ai egalităţii de gen, dar în Pe votează contra!” Parlamentul european 
a dezbătut, recent, un raport sensibil, referitor la capacitarea economică a 
femeilor în sectoarele publice şi private din ue, document ce aduce în prim-
plan problematica spinoasă a discriminării existente, dar greu recunoscute 
oficial, dintre femei şi bărbaţi.

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a prezentat presei din 
românia cele mai importante detalii ale acestui document, cu care este de 
acord, l-a susţinut şi votat.

aşadar, în cadrul amendamentelor, raportul subliniază consolidarea 
drepturilor femeilor şi capacitarea economică a lor, respectiv sancţionarea 
raporturilor  inegale de putere dintre femei şi bărbaţi, adânc înrădăcinate 
încă, ce dau naştere la discriminare şi violenţă împotriva femeilor. Prin 
intermediul său, europarlamentarii mai solicită să se introducă măsuri 
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cu caracter obligatoriu vizând transparenţă în remunerare, pentru a crea 
metode prin care firmele să soluţioneze problema diferenţelor de gen în acest 
domeniu, inclusiv prin audituri salariale şi includerea egalităţii de remunerare 
în negocierile colective. raportul cere, în egală măsură, dezvoltarea unui 
cadru juridic pentru modelele flexibile de ocupare a forței de muncă pentru 
femei și bărbați, însoțite de o protecție socială adecvată, pentru a face mai 
ușoară menținerea unui echilibru între responsabilitățile personale și cele 
profesionale.

Documentul european atrage atenţia asupra faptului că femeile au fost 
cele mai afectate de măsurile de austeritate și de reducerile din sectorul public 
şi subliniază concentrarea disproporționată și adesea involuntară a femeilor în 
locurile de muncă precare.

raportul concluzionează că implicarea bărbaţilor în responsabilităţile de 
îngrijire reprezintă o condiţie preliminară pentru schimbarea stereotipurilor 
tradiţionale legate de rolurile de gen, consideră, de asemenea, că ambele genuri 
şi întreaga societate vor avea de câştigat dacă are loc o distribuţie mai echitabilă 
a muncii neplătite şi dacă concediul de îngrijire este luat mai echitabil de către 
bărbaţi şi femei.

În final, Pe solicită ue să stabilească o obligaţie de diligenţă, executorie 
juridic, în privinţa drepturilor omului, pentru activităţile economice 
desfăşurate în ţări terţe de societăţi cu sediul social în ue.

umanista Maria Grapini consideră acest raport de o importanţă majoră, 
pentru că încearcă să spargă bariere şi preconcepţii. a fost, însă, extrem de 
neplăcut surprinsă de votul negativ asupra celor mai importante amendamente, 
vot sosit din partea unor colegi eurodeputaţi.

“Grupul PPe a votat împotriva celor mai importante amendamente! 
Inclusiv românii noştri din acest grup politic!  Dacă nu erau alte grupuri, care să 
voteze cu S&D, raportul ar fi fost aprobat, fără aceste amendamente importante! 
este revoltător că se afişează în ţările lor ca apărători ai egalităţii de gen, dar în 
Pe votează contra! eu am luat cuvântul în plenară şi am cerut votarea acestor 
amendamente. Mă bucură faptul că am reușit să le trecem, chiar şi fără votul 
popularilor. cred că cetățenii trebuie să ştie ce fac europarlamentarii, cum 
votează, pentru ce şi cine votează!“, a declarat Maria Grapini.

Gh. M.
http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-nu-menajeaza-pe-cei-din-

ppe/
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BreXIT! Maria Grapini a atras atentia Marii Britanii ca nu cumva sa 
impuna vize romanilor dupa iesirea din uniunea europeana

Bine sfatuita de colaboratorii sai de prin serviciile secrete, dar si de 
consilierii de la biroul europarlamentar, Maria Grapini a decis sa intervina la 
dezbaterea organizata, marti, la Strasbourg, pe tema Brexit, si sa atraga atentia 
Marii Britanii ca este tulburata de perspectiva introducerii vizelor pentru 
cetatenii romani rezidenti in regat.

“Problematica eventualei introduceri a vizelor pentru cetatenii romani, 
ulterior datei retragerii Marii Britanii din ue, constituie un subiect major 
pentru mine si tara mea! nediscriminarea anumitor cetateni europeni, deci si a 
romanilor, este esentiala si trebuie sa fie linia prioritara a negocierilor.

asigurarea unui tratament egal, in reciprocitate, este conditia de baza, 
alaturi de plata in 28 a tot ce s-a cheltuit din bugetul ue si nu in 27! asta se 
cheama tratament egal! Decizia de a parasi ue are un cost si acesta trebuie 
suportat de cei care si-au asumat decizia, nu de cei carora li s-au creat probleme 
de reorganizare”, a precizat Maria Grapini.

ulterior, europarlamentarul PPu-sl a votat rezolutia Parlamentului 
european referitoare la stadiul actual al negocierilor cu regatul unit si, dupa 
cum au dezvaluit consilierii sai de imagine, “a felicitat toate grupurile politice 
care au inteles sa procedeze la fel”. (G.I.)

http://www.impactpress.ro/2017/10/brexit-maria-grapini-a-atras-
atentia-marii-britanii-ca-nu-cumva-sa-impuna-vize-romanilor-dupa-iesirea-
din-uniunea-europeana/

asociaţia Femeilor antreprenor din românia organizează Balul Speranţei 
2017 la Timişoara

asociaţia Femeilor antreprenor din românia (aFar), cu sediul în 
Timişoara, preşedinte fondator europarlamentarul Maria Grapini, organizează 
Balul Speranţei 2017, ediţia a XIX, o manifestare caritabilă în scopul strângerii 
de fonduri pentru persoanele defavorizate.

“În calitate de preşedinte fondator, îi invit pe toţi cei care doresc să ajute 
cu donaţii, să participe la acest tradiţional bal. Va fi o seară minunată alături de 
oameni frumoşi şi generoşi, din Timişoara şi din românia. Vă aştept cu drag”, 
a spus Grapini. Moderatoarea evenimentului va fi îndrăgită actriţa Maria Buză.

Balul Speranţei va avea loc la restaurantul Valery4, în 27 octombrie, de la 
ora 19.00, din calea aradului din Timişoara. urmare a implicării şi generozităţii 
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dumneavoastră, am reuşit în anii care au trecut să îi ajutăm pe oamenii în nevoi 
şi să contribuim la rezolvarea unor probleme sociale ale comunităţii noastre. 
continuăm tradiţia şi în acest an, tot cu ajutorul dumneavoastră, drept pentru 
care vă invităm să participaţi la cea de-a XIX a ediţia a Balului Speranţei 2017”, 
este mesajul prof. univ. dr. angela Puşa Podariu, preşedintele aFar. O invitaţie 
pentru o persoană costă 250 lei.

http://www.ziuadevest.ro/asociatia-femeilor-antreprenor-din-romania-
organizeaza-balul-sperantei-2017-la-timisoara/

GraPInI aDuce cLarIFIcărI: “nu DOar rOMÂnIa e aMenInŢaTă 
cu InFrInGeMenTuL ce!”

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a apărat românia, zilele 
acestea, mai vehement ca niciodată! În plenul Pe de la Strasbourg, umanista 
a militat pentru drepturile consumatorilor, pentru nediscriminare, pentru 
tratament egal cu celelalte state membre, sau despre condițiile din închisori, în 
numeroasele intervenţii avute, la tribuna Parlamentului.

Grapini a transmis presei din ţara noastră o informaţie, menită să-i mai 
liniştească pe cei care şi-au făcut o misiune din a susţine că suntem singura oaie 
neagră a ue, căci ne…paşte infringementul exclusiv pe noi.

astfel că, Maria Grapini a prezentat o scrisoare, dinspre comisarul 
european Julian King către preşedintele comisiei LIBe, claude Moraes – 
umanista este membră a comisiei –  prin care acesta din urmă este informat 
despre câteva decizii de infringement în sfera de securitate, ce vizează 
Luxemburgul.

Mai precis, comisia europeană a adresat Luxemburgului un aviz motivat 
pentru necomunicarea măsurilor naționale de punere în aplicare a unei Decizii-
cadru. Inițiativa, adoptată de consiliu, care permite schimbul de informații mai 
eficiente între autoritățile de aplicare a legii din statele membre atunci când 
desfășoară anchete penale sau operațiuni de informații privind criminalitatea, 
ar fi trebuit să fie pusă în aplicare până la 19 decembrie 2008! Luxemburgul a 
fost notificat  şi are două luni să remedieze problema.

“Pentru cei care iubesc jumătăţile de adevăr, să ştiţi că nu doar 
românia e ameninţată cu infringementul ce! În Parlamentul european, 
nu suntem toţi Monica Macovei! realitatea trebuie cunoscută, trebuie 
prezentată şi asta am decis să fac! Procedura infringementului se aplică 
tuturor!”, a declarat Maria Grapini.
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https://cronicaromana.net/2017/10/05/grapini-aduce-clarificari-nu-doar-
romania-e-amenintata-cu-infringementul-ce/

MarIa GraPInI SuSŢIne Oec, În LuPTa PenTru cOnSuMaTOrII 
rOMÂnI!

Organizația europeană a consumatorilor – Beuc –  a transmis o 
scrisoare oficială Parlamentului european, cu solicitare fermă de sprijin 
pentru o campanie majoră, privind despăgubirea colectivă. aceasta a fost una 
dintre cele mai mari priorități ale Beuc, în ultimii ani, deoarece  exemplele 
de situații de vătămare în masă au crescut vertiginos. cazurile Volkswagen şi 
ryanair sunt cele mai recent exemple în care consumatorii europeni nu dispun 
de acest instrument de acces la justiție comună, fapt evidențiat și de raportul 
comitetului eMIS.

Beuc susţine că există încă o mare ezitare în comisia europeană, cu 
privire la includerea oricărui plan de despăgubire colectivă în programul de 
lucru pe 2018, care este în curs de finalizare. Din acest motiv,  organizaţia 
a redactat o scrisoare către președintele comisiei europene, solicitând o 
acțiune legislativă precisă.

Beuc invocă în scrisoare discursul recent al preşedintelui Juncker, 
privind Starea uniunii, în care acesta a afirmat că este „șocat, atunci când 
consumatorii sunt înșelați cu bună știință și în mod deliberat” și că „invit 
industria automobilelor să devină curată și să o facă corect”.

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a declarat, recent, că susţine, 
fără rezerve Beuc, în acest demers, fiind recunoscute poziţiile sale ferme şi 
constante, în sprijinul consumatorilor, români în particular, europeni, în 
general.

“am înţeles că doar patru state membre permit ca membrii Beuc să 
introducă acțiuni în despăgubiri colective împotriva societății. acest lucru se 
datorează faptului că în aceste patru jurisdicții, Italia, Belgia, Spania, Portugalia, 
funcționează sisteme de despăgubire colectivă, care funcționează relativ bine, 
pe care organizațiile consumatorilor le pot folosi pentru a ajuta consumatorii să-
și impună drepturile. categoric, acest sistem trebuie extins la nivel european! Şi 
românii trebuie să poată avea acces la despăgubirile colective. Susţin iniţiativa 
Organizaţiei europene a consumatorilor, am semnat scrisoarea lor oficială!”, a 
precizat umanista Maria Grapini.

Parlamentul european a solicitat, în luna aprilie, cu o majoritate clară a 
partidelor, stabilirea unui sistem de despăgubire colectivă la nivel european, în 
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rezoluția sa privind măsurările de emisii în sectorul auto.
https://cronicaromana.net/2017/10/05/maria-grapini-sustine-oec-in-

lupta-pentru-consumatorii-romani/

O DeLeGaȚIe a Pe, În VIZITă La HYunDaI MOTOr GrOuP
“La 19 septembrie, reprezentanții grupului Hyundai Motor Group au 

avut plăcerea să primească o delegație de deputați ai Parlamentului european 
la centrul de cercetare și dezvoltare namyang din coreea. acest complex de 
cercetare dezvoltă tehnologia de ultimă generație pentru fiecare mașină 
Hyundai și Kia din europa și din întreaga lume.

namyang r & D joacă un rol important în crearea de modele inovatoare 
și consacră o mare parte din resursele sale în dezvoltarea viitoarelor mașini 
viitoare. Deputații europeni au avut șansa să revizuiască procesele noastre de 
planificare și proiectare, precum și tunelul de vânt și facilitățile de testare a 
conducerii. Hyundai este deosebit de mândră de modelele Hyundai IOnIQ 
(oferite în propulsoare electrice, HeV și PHeV) și celulă de combustie ix35, 
pe care testul deputaților europeni le-a condus împreună cu Kia Stinger – un 
nou sedan sportiv cu spate. Vă mulțumim pentru că ne vizitați și ne vedem pe 
drumurile europene!”, se precizează pe pagina de LinkedIn a Hyundai Motor 
Group ue.

https://cronicaromana.net/2017/10/05/o-delegatie-a-pe-in-vizita-la-
hyundai-motor-group/

Stolojan, Mureșan, discursuri în Pe. critici Dure pentru românia. 
Grapini: “Joacă în altă echipă?”

europarlamentarul Maria Grapini îi acuză pe Theodor Stolojan și 
Siegfried Mureșan că în cadrul discursursurilor din Parlamentul european au 
adus mari deservicii intereselor româniei. 

Totul ar fi avut loc la dezbaterea comisiei europene în privința Pactulului 
bugetar. conform celor relatate de Maria Grapini, Siegfried Mureșan ar fi vorbit  
despre creșterea datoriei publice a româniei și a deficitului. nici Teodor Stolojan 
nu ar fi avut cuvinte mai frumoase despre țara noastră.

Iată relatarea Mariei Grapini:

“azi am dezbătut intre alte rapoarte si propunerea comisiei privind 
includerea Pactului bugetar in cadrul juridic al ue.M-au surprins interventiile 
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colegilor romani de la PPe-STOLOJan si Muresan! Primul a declarat ca,putem 
avea solidaritate doar daca avem un pact bugetar european! cel de-al doilea,a 
vorbit de guvernul romaniei,cum a crescut datoria publica si deficitul,in loc 
sa vorbească de tema supusa dezbaterii! Frumoasa reprezentare a intereselor 
romaniei!culmea este ca,acești domni fac parte dintr-un grup politic care,apăra 
politica Germaniei,dar Germania are un deficit mult mai mare ca si românia! 
ce sa înțelegem? Joaca cei doi in alta echipa????eu cred ca solidaritatea nu se 
negociază si nici nu se condiționează,Iar legat de deficit,da sunt perioade in 
care o tara are nevoie de un deficit mai mare pentru a se putea dezvolta,” a scris 
Grapini pe contul ei de socializare. 

https://www.dcnews.ro/stolojan-mure-an-discursuri-in-pe-critici-dure-
pentru-romania-grapini-joaca-in-alta-echipa_560718.html

Grapini, în Pe: este o rușine această companie! Își bate joc de noi
ryanair a anulat 1.616 de zboruri între 19 septembrie și 28 octombrie. 

Problemele majore generate de compania aviatică ryanair au fost discutate, în 
seara zilei de 3 octombrie, în plenul Parlamentului european de la Strasbourg.

compania aeriană a publicat anulările de zboruri pe site-ul său, unele 
rute afectate vizând şi românia. ulterior ryanair a anunţat că va anula încă 
18.000 de zboruri, afectând circa jumătate de milion de pasageri, din noiembrie 
până în martie.

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a avut una dintre cele mai dure 
intervenţii, în plenul Pe: ”nu se poate să motivezi anularea a zeci de zboruri, 
cu sute de mii de pasageri afectaţi, pentru că nu ţi-ai planificat concediile. 
este o ruşine această companie! Trebuie să găsim soluţii. nu se poate să nu 
ajungem la o creştere a exigenţei privind drepturile consumatorilor! Fac parte 
din comisiile Tran şi IMcO şi am fost trimisă aici, ca şi toţi ceilalţi, să apăr 
drepturile cetăţenilor, toate drepturile, inclusiv pe cele de pasageri! această 
companie operează şi în ţara mea, în oraşul din care vin are 21 de zboruri. 
cetăţenii din ţara mea au fost afectaţi! această companie îşi bate joc de noi! nu 
este o greşeală de management, aici vorbim de un furt calificat şi trebuie să-i 
punem punct! Drepturile cetăţenilor sunt încălcate şi în cazul altor companii 
aeriene, astfel că şi acelea trebuie verificate!”. 

https://www.dcnews.ro/grapini-in-pe-este-o-ru-ine-aceasta-companie-
i-i-bate-joc-de-noi_560561.html
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06.10.2017
MarIa GraPInI, un nOu DeMerS FerM În SuSŢInerea 

TranSPOrTaTOrILOr
uniunea națională a Transportatorilor rutieri din românia (unTrr) a 

semnat, împreună cu alte 14 asociaţii din ue, Declarația comună a asociațiilor 
transportatorilor rutieri din Bulgaria, cehia,  Danemarca, estonia, Grecia, 
ungaria, Irlanda, Letonia, Lituania, Olanda, Polonia, Portugalia, românia, 
Slovacia și  Spania,  împotriva aplicării Directivei privind Detașarea 
Lucrătorilor (96/71/ce) care efectuează operațiuni de transport internațional 
în uniunea europeană.

uniunea şi celelalte asociaţii semnatare atacă ferm propunerea comisiei 
europene, care presupune ca transportul internațional (tranzit, transport 
bilateral și transport intracomunitar “cross-trade”) să fie subiect al Directivei 
privind Detașarea Lucrătorilor și care intenționează să creeze numai o derogare 
marginală! Mai clar, spun transportatorii, aplicarea Directivei, în care lucrători 
hipermobili traversează frontierele în fiecare zi contravine rațiunii directivei 
în sine, deoarece intenția a fost de a aplica regulile de detașare angajaților care 
lucrează luni sau ani pe teritoriul unui stat membru, altul decât statul în care 
șoferul lucrează în mod obișnuit. regulile de detașare sunt astfel inaplicabile 
pentru angajații care lucrează la nivel de zile sau chiar ore în diferite state 
membre, mai precizează transportatorii.

umanista Maria Grapini este recunoscută drept apărătoare vehementă 
a celor care lucrează în acest domeniu. europarlamentarul PPu-sl a avut 
numeroase luări de poziţie şi intervenţii oficiale în Pe, pentru ca drepturile 
transportatorilor să fie respectate efectiv, nu doar declarativ.

“Susţin demersurile comune ale transportatorilor, evident şi pe cele 
ale semnatarilor  Declaraţiei comune! De altfel, m-am întâlnit în repetate 
rânduri, la Bruxelles, cu secretarul general al unTrr, domnul radu Dinescu 
şi cu alți reprezentanți ai uniunii şi am discutat foarte serios aceste lucruri. 
am ridicat problema şi în plenul Parlamentului european, am vorbit şi cu 
doamna comisar Bulc. Demersurile mele oficiale vor continua!”, a declarat 
Maria Grapini.

uniunea națională a Transportatorilor rutieri din românia (unTrr) 
este o organizație profesională și patronală, neguvernamentală, independentă, 
apolitică, fondată în 1990 pe principii democratice, care promovează și 
apără interesele transportatorilor rutieri pe plan intern și internațional, 
înregistrând de la înființare până în prezent peste 14.000 membri – operatori 
care efectuează transporturi interne și internaționale de marfă și persoane.
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https://cronicaromana.net/2017/10/06/maria-grapini-un-nou-demers-
ferm-sustinerea-transportatorilor/

Maria Grapini este un model civic pentru elevii de la Generală 2. 
europarlamentarul i-a captat pe copii cu lecţiile de viaţă oferite

umanista Maria Grapini a fost, vineri, 6 octombrie, oaspetele de seamă 
al Şcolii Generale nr.2 din Timişoara, str. Mureş nr. 8. europarlamentarul a fost 
special invitat, în cadrul activităţii “Modele civice”, pentru a vorbi unui public 
tânăr şi frumos: peste 150 de elevi din clasele a VII-a şi a VIII-a, dornici să afle 
cum a făcut Maria Grapini carieră, care a fost rolul şcolii în viaţa ei, cât contează 
vocaţia şi multe alte aspecte care compun o viaţă de adult împlinită.

Întâlnirea a fost una destinsă, cu accente fireşti de înţelepciune transmisă 
pe înţelesul oamenilor în formare, Maria Grapini insistând pe importanţa 
vieţii de elev, pe importanţa dascălilor extraordinari cu care a interacţionat şi 
care au determinat-o să urmeze o carieră profesională în domeniul industriei 
textile. Grapini a povestit ce înseamnă o carieră de femeie de afaceri, cât efort 
presupune drumul până acolo, dar şi ce satisfacţii imense vin, odată ce faci ce-ţi 
place! În fapt, aceasta este cheia unei cariere reuşite.

elevii Şcolii Generale nr.2 au dorit să afle cât de dificil este un astfel 
de parcurs extraordinar: elevă, studentă, inginer, antreprenor, ministru, 
europarlamentar, cât contează familia, părinţii, valorile adevărate, sănătatea.



MARIA GRAPINI

580

Maria Grapini a răspuns, cu răbdare şi tact, la toate întrebările 
copiilor şi i-a asigurat că echipa de aur a unei vieţi reuşite este formată din 
părinţi şi şcoală! europarlamentarul PPu-sl i-a îndemnat pe copii să înveţe, 
să fie serioşi şi implicaţi în tot ceea ce fac, pentru ca viitorul să fie unul cu 
şanse mari de reuşită!

“Mi-a crescut inima! a fost o întâlnire minunată, cu copii frumoşi, 
deştepţi, activi, implicaţi, curioşi! ce mi-ar fi plăcut să fie aşa şi întâlnirile din 
Parlamentul european… educaţia este importantă şi trebuie făcută serios, zi de 
zi. e valabil şi în cazul muncii: rezultatele vin după eforturi mari! elevii cu care 
am interacţionat astăzi mi-au demonstrat că avem viitor, ceea ce e extraordinar! 
am fost pregătită sa premiez cele mai bune trei întrebări, dar m-au impresionat 
mult mai multe, prin număr  şi conținut…aşa că am premiat 15! Felicit conducerea 
școlii pentru acţiune, cred că elevii din clasele a VII-a şi a VIII-a au nevoie de 
întâlniri cu oameni care si-au făcut o carieră. Până la urmă, cea mai bună lecție 
de viață este cea spusă de cel care a trăit-o. M-am bucurat ca am putut împărtăși 
povestea mea de viață – un copil plecat dintr-un sat, dintr-o familie modestă, 
dar iubitoare! – cu aceşti elevi minunaţi!”, a declarat Maria Grapini.  Întâlnirea 
europarlamentarului cu elevii s-a încheiat cu o poză de grup şi cu promisiunea 
că se va repeta.

Gh. M.
http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-este-un-model-civic-pentru-

elevii-de-la-generala-2-europarlamentarul-captat-pe-copii-cu-lectiile-de-
viata-oferite/

09.10.2017
Maria Grapini: “este inadmisibil să nu utilizăm promovarea de bună 

calitate, doar pentru că nu ne aparține!”
antreprenor strălucit, lider de organizații de profil, ministru, acum 

europarlamentar, Maria Grapini este, fără doar și poate, omul care știe în 
amănunt ce înseamnă turism, cum se poate face acesta la standarde occidentale, 
ce antidot îi trebuie, când o ia în jos, ce energizant, când se cere menținut sus.

De-a lungul carierei profesionale în domeniu, umanista Maria Grapini 
a punctat, frecvent, lipsurile imense ale turismului autohton, dar și neputința 
sau, de la caz la caz, neștiința celor care puteau să-l salveze și n-au făcut-o, 
dezinteresul cras și delăsarea administrativă.

cu o contribuție totală de 5,1% a turismului la PIB, românia figurează pe 
ultimul loc în europa! este devansată, printre altele, de albania (16,7% din PIB), 
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Bulgaria (13,3%), ungaria (10,6%), cehia (8,4%) și Slovacia (6%). contribuția 
totală a turismului la angajări așează românia pe o hartă rușinoasă: ultima 
poziție în rândul țarilor vecine și locul 136 în lume…

“Turismul este soluția salvatoare pentru o țară, atunci când are ce arăta, ce 
oferi! Turismul înseamnă foarte mulți bani la buget, locuri de muncă, îngrijirea 
mediului, dezvoltare, prosperitate. Turiștii aflați în vacanțe cheltuie bani, bani 
și iarăși bani, pe drum, cazare, mâncare, vizite culturale, cumpărături! Sunt țări 
care trăiesc aproape exclusiv din turism și ce bine trăiesc! e o realitate atât de 
simplă: ai turism, ai dezvoltare! românia se încăpățânează să o refuze! consider 
că e păcatul nostru major, pentru care plătim, an de an, vară sau iarnă, atunci 
când citim aceleași statistici sumbre, privitoare la numărul de turiști care…
ne-au ocolit. Din nou și din nou”, susține europarlamentarul PPu-sl, Maria 
Grapini. Grapini nu s-a ferit să arunce o temă de gândire și asupra românilor, 
nedecidenți de această dată. umanista consideră că dezinteresul guvernează și 
aici, odată ce acceptăm atât de ușor derizoriul și delăsarea.

“Mi-au povestit, recent, niște prieteni, care au vizitat cascada Bigăr, 
impresiile triste culese din zonă. Din zona zero a Banatului, că doar obiectivul 
este cotat, în topuri, drept unul de prim interes. au venit oripilați: drum greu 
accesibil, mizerie cruntă, de la resturi alimentare, la resturi…de toaletă în 
aer liber, parcare improvizată, cu risc imediat pentru mașinile proprii, miros 
insuportabil, spirit civic zero!  Orice urcare la cascadă aduce cu sine un mic 
dezastru ecologic. consider că românii trebuie să redevină implicați, să-și 
regăsească drumul, să-și îndrepte atenția înspre ceea ce contează cu adevărat. 
Mai bine ne-am apuca de treabă, fiecare, unde poate, cum poate. Da, e nevoie 
de o strategie clară, dar e nevoie și de civism!”, a mai spus europarlamentarul.

Maria Grapini a avut recent o întâlnire cu ministrul Turismului, Mircea 
Titus Dobre, și a rămas surprinsă neplăcut să afle că acesta nu știa  de existența 
unui film cu trei episoade, realizat de Travel chanel,  în perioada în care aceasta 
a fost ministru…

“Filmul prezintă românia, din toate perspectivele turistice, cu toate 
propunerile și ofertele existente la acea dată. este inadmisibil să nu utilizăm 
promovarea de bună calitate, filmele existente, să gândim și corelăm rute 
importante, la zborurile Tarom, spre exemplu, doar pentru că nu ne aparține! 
I-am transmis domnului ministru să fie logic, să ceară și să urmărească ceea 
ce am solicitat și eu, atunci când am ocupat această funcție:  fondurile de 
dezvoltare regională, cu prioritate cele privind drumurile județene și naționale 
care duc spre obiective turistice. În egală măsură, si autoritățile locale trebuie să 
aloce bani pentru zonele turistice”, a mai precizat europarlamentarul umanist.
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Maria Grapini a organizat, în Parlamentul european, numeroase 
evenimente pe tema salvării turismului românesc iar demersurile nu se opresc 
aici. În egală măsură, umanista le-a scris oficialilor români, ori de câte ori a 
fost sesizată, despre problemele existente în această ramură, despre soluții și 
perspective.

Gh. M.

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-este-inadmisibil-sa-nu-
utilizam-promovarea-de-buna-calitate-doar-pentru-ca-nu-ne-apartine/

MarIa GraPInI Se LuPTă PenTru un TurISM La STanDarDe 
OccIDenTaLe!

“este inadmisibil să nu utilizăm promovarea de bună calitate, doar pentru 
că nu ne aparține!”, precizează europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini.

antreprenor strălucit, lider de organizații de profil, ministru, acum 
europarlamentar, Maria Grapini este, fără doar și poate, omul care știe în 
amănunt ce înseamnă turism, cum se poate face acesta la standarde occidentale, 
ce antidot îi trebuie, când o ia în jos, ce energizant, când se cere menținut sus.

De-a lungul carierei profesionale în domeniu, umanista Maria Grapini 
a punctat, frecvent, lipsurile imense ale turismului autohton, dar și neputința 
sau, de la caz la caz, neștiința celor care puteau să-l salveze și n-au făcut-o, 
dezinteresul cras și delăsarea administrativă.

cu o contribuție totală de 5,1% a turismului la PIB, românia figurează pe 
ultimul loc în europa! este devansată, printre altele, de albania (16,7% din PIB), 
Bulgaria (13,3%), ungaria (10,6%), cehia (8,4%) și Slovacia (6%). contribuția 
totală a turismului la angajări așează românia pe o hartă rușinoasă: ultima 
poziție în rândul țarilor vecine și locul 136 în lume…

“Turismul este soluția salvatoare pentru o țară, atunci când are ce arăta, ce 
oferi! Turismul înseamnă foarte mulți bani la buget, locuri de muncă, îngrijirea 
mediului, dezvoltare, prosperitate. Turiștii aflați în vacanțe cheltuie bani, bani 
și iarăși bani, pe drum, cazare, mâncare, vizite culturale, cumpărături! Sunt țări 
care trăiesc aproape exclusiv din turism și ce bine trăiesc! e o realitate atât de 
simplă: ai turism, ai dezvoltare! românia se încăpățânează să o refuze! consider 
că e păcatul nostru major, pentru care plătim, an de an, vară sau iarnă, atunci 
când citim aceleași statistici sumbre, privitoare la numărul de turiști care…ne-
au ocolit. Din nou și din nou”, susține europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini.

Grapini nu s-a ferit să arunce o temă de gândire și asupra românilor, 
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nedecidenți de această dată. umanista consideră că dezinteresul guvernează și 
aici, odată ce acceptăm atât de ușor derizoriul și delăsarea.

“Mi-au povestit, recent, niște prieteni, care au vizitat cascada Bigăr, 
impresiile triste culese din zonă. Din zona zero a Banatului, că doar obiectivul 
este cotat, în topuri, drept unul de prim interes. au venit oripilați: drum greu 
accesibil, mizerie cruntă, de la resturi alimentare, la resturi…de toaletă în 
aer liber, parcare improvizată, cu risc imediat pentru mașinile proprii, miros 
insuportabil, spirit civic zero!  Orice urcare la cascadă aduce cu sine un mic 
dezastru ecologic. consider că românii trebuie să redevină implicați, să-și 
regăsească drumul, să-și îndrepte atenția înspre ceea ce contează cu adevărat. 
Mai bine ne-am apuca de treabă, fiecare, unde poate, cum poate. Da, e nevoie 
de o strategie clară, dar e nevoie și de civism!”, a mai spus europarlamentarul.

Maria Grapini a avut recent o întâlnire cu ministrul Turismului, Mircea 
Titus Dobre, și a rămas surprinsă neplăcut să afle că acesta nu știa  de existența 
unui film cu trei episoade, realizat de Travel chanel,  în perioada în care aceasta 
a fost ministru…

“Filmul prezintă românia, din toate perspectivele turistice, cu toate 
propunerile și ofertele existente la acea dată. este inadmisibil să nu utilizăm 
promovarea de bună calitate, filmele existente, să gândim și corelăm rute 
importante, la zborurile Tarom, spre exemplu, doar pentru că nu ne aparține! 
I-am transmis domnului ministru să fie logic, să ceară și să urmărească ceea 
ce am solicitat și eu, atunci când am ocupat această funcție:  fondurile de 
dezvoltare regională, cu prioritate cele privind drumurile județene și naționale 
care duc spre obiective turistice. În egală măsură, si autoritățile locale trebuie să 
aloce bani pentru zonele turistice”, a mai precizat europarlamentarul umanist.

Maria Grapini a organizat, în Parlamentul european, numeroase 
evenimente pe tema salvării turismului românesc iar demersurile nu se opresc 
aici. În egală măsură, umanista le-a scris oficialilor români, ori de câte ori a 
fost sesizată, despre problemele existente în această ramură, despre soluții și 
perspective.

https://cronicaromana.net/2017/10/08/maria-grapini-se-lupta-pentru-
un-turism-la-standarde-occidentale/

10.10.2017

europarlamentarul Maria Grapini, premiată pentru susținerea 
eficientizării energetice la nivelul statelor membre -calea europeană
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Maria Grapini, eurodeputat PPu-sl, S&D, a fost premiată de către 
platforma europeană de comunicare politică de “The renovate europe”.

Pe 10 octombrie platforma europeană de comunicare politică, preocupată 
de economisirea energiei şi de aplicarea Directivei privind eficienţa energetică 
– revizuirea ei în sensul obţinerii performanţelor energetice ale clădirilor – a 
premiat-o pe umanista Maria Grapini, pentru implicarea şi susţinerea publică a 
manifestului pentru eficientizarea energetică, la nivelul statelor membre. 

eurodeputatul a primit premiul în prezența unei delegații de 30 de 
români invitați de către acesta în legislativul european.

Sunt invitaţii mei din ţară, români dornici să vadă cum muncesc eu şi 
colegii mei, aici, în Pe, cum funcţionează uniunea europeană, ce înseamnă 
activitatea din comisii şi multe alte detalii din activitatea noastră profesională, 
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desfăşurată la Bruxelles. Mă bucură prezenţa lor chiar în ziua în care platforma 
europeană îmi acordă premiul pentru susținerea manifestului pentru 
eficientizare energetică! Suntem 100 de membri ai Parlamentului european, din 
21 de ţări şi șapte partide politice, care susținem acest manifest. Îmi reafirm 
credinţa în nevoia de eficientizare a clădirilor, sper ca şi românia să înțeleagă 
că este important să investească în reabilitarea lor. e o prioritate, categoric!”, a 
declarat, în prezenţa românilor invitaţi, Maria Grapini. 

La dezbaterea privind campania pentru reducerea energiei, ce a prefațat 
premierea europarlamentarului PPu-sl, a participat comisarul pe Politici 
climatice şi energie, Miguel arias canete.

11.10.2017
Gânduri de europarlamentar, la cumpănă națională…
Maria Grapini: „am depășit al doisprezecelea ceas, astfel că nu ne 

rămâne decât să ne trezim și să fim uniți!”. urmărind, cu maximă atenție, 
drumul accidentat pe care pășește țara mea – se prind știrile și la Bruxelles, și la 
Strasbourg! – constat, cu durere, că suntem pe punctul de-a ne pierde definitiv 
calea! nu sunt vorbe-n vânt, nu e melodramă. românia a scăpat volanul din 
mână și e pe cale să se sinucidă politic.

am fost și sunt de partea țării mele, de partea românilor, am luptat și lupt 
pentru drepturile noastre, pentru decizii europene corecte, pentru tratament 
egal și nediscriminare, geografică în primul rând! am intervenit în Parlamentul 
european, obsesiv pentru unii colegi de-ai mei, pe temele care dor, pe subiectele 
care dau primele pagini ale ziarelor: drepturi egale de muncă pentru români, 
garanții certe pentru semenii noștri din Marea Britanie, egalitate de șanse 
pentru IMM-uri, transportatori, femei, persoane aflate în dificultate sau în 
sărăcie, acces în Spațiul Schengen, ridicarea rușinosului și injustului McV!

am avut și am în permanență discuții cu europarlamentarii, cu comisarii 
europeni, cu reprezentanții ce și ai consiliului, cu toți cei care ar putea deveni 
aliații româniei, odată ce au înțeles cIne suntem și ce putem, n-am ratat nicio 
oportunitate de-a-mi lăuda țara, de-a-mi prezenta semenii în cea mai bună 
lumină, pentru că realitatea aceasta este: nu suntem cu nimic mai prejos decât 
celelalte democrații europene! ca popor!

nu avem, însă, voie să fim mai multe (mulți) Macovei sau Mureșani, nu 
așa se face lobby pentru țara ta, atacând-o, jignind-o, murdărind-o! Indiferent 
de opinii, doctrine sau interese (din păcate), românia se apără, la comun! ca o 
echipă! acum, însă, românia riscă sinuciderea. Zi de zi. Sub ochii noștri și, din 
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păcate, și ai europei.

Tensiunile politice la care asistăm, bătăliile, pe viață și pe moarte, de 
după cortină, cele care trec scena, toate compun o imagine nefericită a unei 
țări ce poate fi fericită. cu „ajutor” extern – odinioară discret, acum strident! – 
românia este, consider, în cel mai mare impas al existenței sale.

cum să ne concentrăm asupra centenarului, când ne vânăm între noi, 
cum să milităm pentru găzduirea agenției europene a Medicamentului, când 
ne otrăvim zilnic, cum să batem cu pumnul în masă că merităm Schengen, 
când ne rupem intern, politic, secundă de secundă, cum să…ne apărăm în 
fața lumii, când ne luptăm acerb, fără milă, fără logică, fără conștientizarea 
perspectivelor? ce țară e aceea care-și amenință stabilitatea politică, din trei în 
șase luni? cine stă de vorbă cu o țară care schimbă guverne, miniștri, macaze…
după cum dictează orgolii, dosare sau ambasade?

Vreau să-mi apăr țara, în continuare. asta o să și fac. Oglinda româniei 
este, însă, zilele acestea, fisurată. Se poate crăpa în orice minut. Lăsăm să se 
întâmple asta?

consider că am depășit al doisprezecelea ceas, astfel că nu ne rămâne 
decât să ne trezim și să fim uniți! Pentru românia! Fac apel către politicienii din 
prima linie să se trezească la realitate și să înțeleagă că lupta lor acerbă pune 
într-un pericol iminent drepturile românilor! ar fi de neiertat!

http://www.banatulmeu.ro/ganduri-de-europarlamentar-la-cumpana-
nationala/

eurOParLaMenTaruL MarIa GraPInI, aPeL La unITaTe ȘI 
reSPOnSaBILITaTe POLITIcă

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a adresat un mesaj, pe cât 
de tranșant, pe atât de pliat pe realitatea politică îngrijorătoare a acestor zile, 
“politicienilor din prima linie”, în care face un apel la responsabilitate și unitate. 
„am depășit al doisprezecelea ceas, astfel că nu ne rămâne decât să ne trezim și 
să fim uniți!”, a avertizat Maria Grapini.

“urmărind, cu maximă atenție, drumul accidentat pe care pășește țara 
mea – se prind știrile și la Bruxelles, și la Strasbourg! – constat, cu durere, că 
suntem pe punctul de-a ne pierde definitiv calea! nu sunt vorbe-n vânt, nu 
e melodramă. românia a scăpat volanul din mână și e pe cale să se sinucidă 
politic.

am fost și sunt de partea țării mele, de partea românilor, am luptat și lupt 
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pentru drepturile noastre, pentru decizii europene corecte, pentru tratament 
egal și nediscriminare, geografică în primul rând! am intervenit în Parlamentul 
european, obsesiv pentru unii colegi de-ai mei, pe temele care dor, pe subiectele 
care dau primele pagini ale ziarelor: drepturi egale de muncă pentru români, 
garanții certe pentru semenii noștri din Marea Britanie, egalitate de șanse 
pentru IMM-uri, transportatori, femei, persoane aflate în dificultate sau în 
sărăcie, acces în Spațiul Schengen, ridicarea rușinosului și injustului McV!

am avut și am în permanență discuții cu europarlamentarii, cu comisarii 
europeni, cu reprezentanții ce și ai consiliului, cu toți cei care ar putea deveni 
aliații româniei, odată ce au înțeles cIne suntem și ce putem, n-am ratat nicio 
oportunitate de-a-mi lăuda țara, de-a-mi prezenta semenii în cea mai bună 
lumină, pentru că realitatea aceasta este: nu suntem cu nimic mai prejos decât 
celelalte democrații europene! ca popor!

nu avem, însă, voie să fim mai multe (mulți) Macovei sau Mureșani, nu 
așa se face lobby pentru țara ta, atacând-o, jignind-o, murdărind-o! Indiferent 
de opinii, doctrine sau interese (din păcate), românia se apără, la comun! ca o 
echipă! acum, însă, românia riscă sinuciderea. Zi de zi. Sub ochii noștri și, din 
păcate, și ai europei.

Tensiunile politice la care asistăm, bătăliile, pe viață și pe moarte, de 
după cortină, cele care trec scena, toate compun o imagine nefericită a unei 
țări ce poate fi fericită. cu „ajutor” extern – odinioară discret, acum strident! – 
românia este, consider, în cel mai mare impas al existenței sale.

cum să ne concentrăm asupra centenarului, când ne vânăm între noi, 
cum să milităm pentru găzduirea agenției europene a Medicamentului, când 
ne otrăvim zilnic, cum să batem cu pumnul în masă că merităm Schengen, 
când ne rupem intern, politic, secundă de secundă, cum să…ne apărăm în 
fața lumii, când ne luptăm acerb, fără milă, fără logică, fără conștientizarea 
perspectivelor? ce țară e aceea care-și amenință stabilitatea politică, din trei în 
șase luni? cine stă de vorbă cu o țară care schimbă guverne, miniștri, macaze…
după cum dictează orgolii, dosare sau ambasade?

Vreau să-mi apăr țara, în continuare. asta o să și fac. Oglinda româniei 
este, însă, zilele acestea, fisurată. Se poate crăpa în orice minut. Lăsăm să se 
întâmple asta?

consider că am depășit al doisprezecelea ceas, astfel că nu ne rămâne 
decât să ne trezim și să fim uniți! Pentru românia! Fac apel către politicienii 
din prima linie să se trezească la realitate și să înțeleagă că lupta lor acerbă 
pune într-un pericol iminent drepturile românilor! ar fi de neiertat!”, se arată 
în mesajul Mariei Grapini.
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https://cronicaromana.net/2017/10/11/europarlamentarul-maria-grapini-
apel-la-unitate-si-responsabilitate-politica/

12.10.2017

europarlamentarul Maria Grapini, preşedintele PPusl Timiş, îşi 
lansează a patra carte vineri, 13 octombrie, de la ora 15.00, la casa adam Muller 
Guttenbrunn din Timişoara. Volumul se numeşte  “Mărturisiri”.

“Dragi prieteni, profit de o mică pauză pe care o am, aici, la Parlament 
european, şi vă adresez invitaţia la un eveniment de suflet pentru mine. La casa 
adam Muller Guttenbrunn, va avea loc lansarea cărţii mele <Mărturisiri>.  Toţi 
participanţii, ca de fiecare dată, vor primi cartea cu autograf. Mulţumesc celor 
care m-au inspirat şi ajutat să finalizez cea de-a patra carte a mea”, este invitaţia 
transmisă către timişoreni tocmai de la Bruxelles de Grapini.

Gh. MIrOn

http://w w w.banatulmeu.ro/europarlamentarul-maria-grapini-
presedintele-ppusl-timis-isi-lanseaza-patra-carte/

MarIa GraPInI Se POZIȚIOneaZă FerM De ParTea 
TranSPOrTaTOrILOr!

Joi, 12 octombrie, în comisia pentru Transport și Turism (Tran) a 
Parlamentului european, s-a votat raportul privind propunerea de Directivă 
europeană (Pe plus ce)  de modificare a Directivei 2003/59/ce, privind 
calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor 
vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, precum și 
a Directivei 2006/126/ce privind permisele de conducere. concret, raportul a 
fost gândit în sprijinul celor amintiți și prevede noutăți importante, simplificate 
birocratic și adaptate cerințelor momentului.

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a fost raportor din partea 
grupului politic din care face parte – S&D și a reușit să impună numeroase 
solicitări ale transportatorilor români cu care a avut discuții și întâlniri 
periodice.

raportul a trecut, fără nicio împotrivire sau abținere!
S-au obținut, printre altele, exceptări importante pentru: vehicule 

care efectuează teste rutiere în vederea unor dezvoltări tehnice, reparații sau 
pentru întreținere, și vehicule noi sau reconstruite care nu au fost încă puse în 
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funcțiune ori vehicule fără pasageri conduse înapoi la depozit și/sau în afara 
acestuia de către personalul de întreținere, respectiv pentru toate vehiculele 
care operează pe o rază mai mică de 100 km de la baza lor, cu condiția ca 
respectiva conducere a vehiculului să nu reprezinte principala activitate.

În plus, raportul solicită ca cel puțin o zi din formarea periodică sa fie 
axată pe sănătatea și securitatea în muncă iar codul armonizat al uniunii 
europene să fie înscris pe permis, dar și necesitatea ca formarea periodică să fie 
adaptată profilului și nevoilor șoferilor.

În comisia Tran, a trecut și amendamentul referitor la armonizarea cu 
directiva privind omologarea  privind categoria D1: autovehicule proiectate și 
construite pentru transportul a maximum 22 pasageri, în afară de conducătorul 
auto, care au o lungime maximă ce nu depășește 8 m; la autovehiculele din 
această categorie se poate atașa o remorcă, având o masă maximă autorizată 
care nu depășește 750 kg.

“Mă bucur că au trecut și amendamentele referitoare la necesitatea 
de a evolua către o mobilitate cu emisii scăzute, competitive, dar și cele care 
încurajează sistemele de transport inteligente. Sunt amănunte importante, 
într-o lume a transportului modern, aflată în continuă mișcare și schimbare. 
raportul vine, cert, în sprijinul transportatorilor români și, evident, europeni!”, 
a declarat, de la Bruxelles, Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/10/12/maria-grapini-se-pozitioneaza-
ferm-de-partea-transportatorilor/

eveniment editorial de marcă, la Timişoara
eveniment editorial de marcă, la Timişoara. Vineri, 13 octombrie, de la ora 

15.00, la casa adam Muller Guttenbrunn, va avea loc lansarea cărţii intitulată 
“Mărturisiri”, autor, europarlamentarul Maria Grapini.

Iată invitaţia transmisă către timişoreni, tocmai de la Bruxelles, de 
Grapini: “Dragi prieteni, profit de o mică pauză pe care o am, aici, la Parlamentul 
european, şi vă adresez invitaţia la un eveniment de suflet pentru mine. La casa 
adam Muller Guttenbrunn va avea loc lansarea cărţii mele “Mărturisiri”.  Toţi 
participanţii, ca de fiecare dată, vor primi cartea cu autograf. Mulţumesc celor 
care m-au inspirat şi ajutat să finalizez cea de-a patra carte a mea”, este mesajul 
lui Grapini. Intrarea este liberă.

http://www.ziuadevest.ro/eveniment-editorial-de-marca-la-timisoara/
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15.10.2017
Succes mare al Mariei Grapini, în favoarea agricultorilor
ce a inclus românia pe lista celor care pot crește suma plătită în avans 

celor afectați de calamități. În primăvara acestui an, europarlamentarul PPu-
sl, Maria Grapini, a intervenit în Pe, solicitând oficial sprijin pentru fermierii 
români, afectați de calamitățile care au influențat dramatic anul agricol 2017. 
Grapini a solicitat clar comisiei europene soluții pentru agricultorii autohtoni, 
puşi în faţa unor situaţii disperate şi a unor recolte compromise total. umanista 
şi-a redemonstrat preocuparea pentru românii care lucrează în acest domeniu 
greu şi imprevizibil, manifestându-şi, public, îngrijorarea față de distrugerile pe 
care înghețurile târzii și zăpezile le-au produs în culturile fructifere.

comisia europeană a reacţionat imediat la problema ridicată de Maria 
Grapini, oferind indicii clare pentru administraţia centrală a româniei. am 
aflat, astfel, că țara noastră nu și-a îndeplinit agenda, în problema programelor 
de finanţare europeană ce se referă, în acest caz concret, la salvarea propriilor 
agricultori.

”Programul național de Dezvoltare rurală al româniei (PnDr) pentru 
perioada 2014-2020 poate oferi sprijin pentru compensarea fermierilor pentru 
pierderile suferite din cauza fenomenelor meteorologice extreme (inclusiv 
înghețul și zăpada care afectează dezvoltarea normală a plantelor) în cadrul 
măsurii 17, Gestionarea riscurilor (cu o alocare financiară orientativă de 179 
milioane eur cheltuieli publice). Totuși, autoritățile române nu au lansat încă 
această măsură la nivel național”, scria, în primăvară, comisia europeană, în 
răspunsul oferit europarlamentarului PPu-sl.

Maria Grapini a continuat demersurile pro fermierii români, i-a scris și 
ministrului agriculturii, a insistat și reușit!

comisia europeană a transmis recent că a inclus alte cinci state, 
printre care și românia, pe lista celor care pot crește suma plătită în avans 
fermierilor afectați de condițiile climatice dificile din prima jumătate a 
acestui an. În urma acestei decizii, fermieri din 15 state membre sunt acum 
eligibili pentru a primi în avans plăți mai mari, potrivit unui comunicat de 
presă al executivului european.

În prima parte a lunii septembrie, măsura s-a aplicat unui număr de 
10 state: Belgia, cehia, Spania, Italia, Letonia, Lituania, ungaria, Polonia, 
Portugalia și Finlanda. acestora li se adaugă acum alte cinci țări: românia, 
croația, Irlanda, Grecia și Marea Britanie, state care au cerut mai târziu acest 
sprijin și care au reacționat după ce procedurile pentru primele 10 state erau 
deja demarate.
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“e bine și așa, deși puteam fi în primul eșalon! românii au dreptul să 
primească despăgubiri, la fel ca italienii, spaniolii sau maghiarii, pentru că 
suntem cu toții cetățeni europeni de rang egal! e adevărat că și autoritățile 
noastre puteau fi mai vigilente. Mă bucur că am putut fi de folos fermierilor 
români!“, a declarat Maria Grapini.

Gh. M.

http://www.banatulmeu.ro/succes-mare-al-mariei-grapini-favoarea-
agricultorilor/

16.10.2017
MarIa GraPInI: “Fără DuBLu STanDarD ŞI De ZIua MOnDIaLă 

a aLIMenTaŢIeI!”
europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a transmis un mesaj, pe cât 

de ferm, pe atât de pertinent, de Ziua Mondială a alimentației, mesaj pe care îl 
redăm, integral, în continuare:

“Organizaţia pentru alimentaţie și agricultură a națiunilor unite a 
declarat, în anul 1979, 16 octombrie drept zi mondială de luptă împotriva 
foametei şi sărăciei. Lumea întreagă organizează, astăzi, evenimente de 
solidaritate împotriva foametei, lansând în acelaşi timp semnale serioase de 
alarmă pentru o alimentaţie sănătoasă.

am luptat şi lupt în Parlamentul european pentru ca românii să 
beneficieze de tratament alimentar egal cu ceilalţi cetăţeni ai statelor membre 
ue, în condiţiile în care politica dublului standard şi-a făcut simţită prezenţa, 
încet dar sigur, cu paşi mici dar vizibili, în europa de est. Injust şi nedrept.

n-am fost şi nu voi fi de acord, vreodată, ca cetăţenii ue să fie împărţiţi 
pe standarde de viaţă diferite, cu drepturi la alimente bune sau alimente slabe 
nutritiv, în funcţie de zona din care provin şi de importanţa pe care o reprezintă 
în decizia centrală a ue.

Militez pentru românia şi pentru români, solicit public, din nou, fără 
dublu standard ŞI de Ziua Mondială a alimentaţiei!

M-aş bucura ca şi autorităţile româniei să procedeze la fel şi să ducă o 
luptă continuă pentru dreptul elementar la alimentaţie sănătoasă! e un drept 
fundamental!”.

https://cronicaromana.net/2017/10/16/maria-grapini-fara-dublu-
standard-si-de-ziua-mondiala-a-alimentatiei/
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17.10.2017

Maria Grapini, șefa PPusl Timiș, participă la conferința “De zece ani în 
ue: calea de urmat“

ruse găzduiește un important Forum transfrontalier românia-Bulgaria. 
centrul Kaneff  din cadrul prestigioasei universități din ruse va fi, vineri, 
20 octombrie, locul de desfășurare al Forumului transfrontalier românia-
Bulgaria, centrat pe dezbaterea importantă “De zece ani în ue. calea de urmat”. 
Moderată de către jurnalistul, prezentatorul și producătorul bulgar, Martina 
Gancheva, vorbitoare fluentă de limba română, conferința transfrontalieră va 
reuni nume importante din cele două țări, europarlamentari, experți, profesori 
universitari.

Forumul este organizat pe două paneluri ce ating subiecte fierbinți ale 
momentului prezent pe care îl traversează ue, dar și particularități specifice 
relației româniei și Bulgariei cu uniunea europeană:  Zece ani de la aderarea 
Bulgariei și româniei la ue: avantaje, lecții învățate și perspective de viitor, care 
este impactul aderării la ue asupra Bulgariei și româniei?, care au fost beneficiile 
și punctele nevralgice ale aderării?, care sunt principalele provocări cu care se 
confruntă ue?, cum se pot folosi instrumentele președinției consiliului pentru 
a influența cursul evenimentelor?, sunt administrațiile celor două state membre 
pregătite pentru a prelua președinția?, ce viitor există în privința Mecanismului 
de cooperare și Verificare?, ce priorități politice au Bulgaria și românia în 
următoarea decadă?

românia și Bulgaria se pregătesc pentru a prelua, în perioada următoare, 
președinția rotativă a consiliului ue (Bulgaria – de la 1 ianuarie la 30 iunie 2018, 
românia – de la 1 ianuarie 2019 la 30 iunie 2019), perspective care, de asemenea, 
vor fi dezbătute la ruse.

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, va participa la evenimentul 
important din Bulgaria și va avea intervenții într-unul dintre paneluri. Maria 
Grapini s-a făcut remarcată prin pozițiile ferme, privind subiectele accesului 
la spațiul Schengen, respectiv ridicarea McV-ului, în privința româniei și 
Bulgariei. La ruse, umanista le va reconfirma, pledând pentru o decizie corectă 
și obiectivă a statelor membre, în condițiile în care, în opinia sa, ambele țări 
îndeplinesc criteriile de aderare, respectiv anulare a interdicției McV.

“Voi propune, de asemenea, să avem drept prioritate comună cea legată 
de interconectivitate și infrastructură dezvoltată, pentru un transport eficient 
și sigur, pe toate palierele: rutier, pe calea ferată, maritim și fluvial”, a declarat 
Maria Grapini.
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Forumul transfrontalier va avea și o sesiune de întrebări și răspunsuri 
cu participanții din sală, pentru stabilirea unui dialog între aceștia și speakeri.

evenimentul va fi deschis de către guvernatorul regiunii ruse, Galin 
Todorov Grigorov și de reprezentanții Birourilor de Informare ale Pe, în 
românia și Bulgaria.

Gh. M.

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-sefa-ppusl-timis-participa-la-
conferinta-de-zece-ani-ue-calea-de-urmat/

DeZBaTere Pe TeMa e-carDuLuI eurOPean, MODeraTă De 
Maria Grapini

Marţi, 17 octombrie, Intergrupul pentru IMM-uri din Pe s-a reunit în 
şedinţă de lucru, pentru a discuta detalii legate de cardul electronic pentru 
servicii, un progres digital pentru IMM-urile prestatoare de servicii. Şedinţa 
a fost moderată de co-preşedintele Intergrupului, europarlamentarul PPu-sl, 
Maria Grapini şi s-a dovedit a fi extrem de utilă, în condiţiile în care viitoarea 
reglementare europeană este una complexă, ce necesită atenţie sporită din 
partea statelor membre, dornice să aplice sistemul e-cardului.

au participat eurodeputati, delegaţi din comisia europeană, 
reprezentanţii preşedinţiei estoniei la consiliu şi reprezentanţi ai industriei. În 
opinia umanistei Maria Grapini, această propunere legislativă privind e-cardul 
ar putea avea potenţial ridicat în susţinerea IMM-urilor, îndeosebi în activitatea 
lor comercială transfrontalieră. Totuși, a mai spus Grapini, succesul cardului 
electronic pentru servicii depinde de îmbunătățirea cooperării administrative 
între autoritățile statelor membre, bazată pe eficiența acestora și pe eforturi 
sporite de construire a încrederii reciproce. Propunerea ar putea necesita o 
intervenție consistentă pe text, pentru a reduce complexitatea mecanismului 
propus de comisie, relativ dificil de implementat.

reglementarea e-cardului face parte din pachetul pentru servicii pe 
care comisia l-a lansat, în debutul acestui an şi are rolul de a facilita, pentru 
întreprinderi și profesioniști, furnizarea de servicii către o bază de clienți 
potențiali din ue care conține 500 de milioane de persoane

un nou card electronic european pentru servicii reprezintă o procedură 
simplificată care va permite furnizorilor de servicii pentru întreprinderi (de 
exemplu, firmelor de inginerie, consultanților IT, organizatorilor de expoziții 
comerciale) și furnizorilor de servicii în domeniul construcțiilor să îndeplinească 
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formalitățile administrative necesare pentru a furniza servicii în străinătate. 
Furnizorii de servicii nu vor trebui decât să ia legătura cu un interlocutor unic 
din ţara lor de origine, cu care vor putea să comunice în propria lor limbă. 
cardul electronic nu ar afecta nici obligațiile existente ale angajatorilor, nici 
drepturile lucrătorilor.

“concluziile dezbaterii pe care am moderat-o sunt clare: în chestiunea 
e-cardului, e necesar să se clarifice și să se explice obligațiile statului membru 
gazdă și ale statului membru de origine. De asemenea, în urma discuţiilor, 
s-a constatat că dialogul pe această temă trebuie să continue, pentru a găsi 
modalităţi de îmbunătățire a propunerii. Sunt o fire pragmatică, am fost 
întreprinzător mulţi ani şi cunosc problemele IMM-urilor. Trebuie să ținem 
cont de ce spune industria! noi legiferăm pentru ei, pentru întreprinzători şi 
trebuie să avem argumente, când adoptăm ceva. Trebuie să judecăm raţional, nu 
sentimental. nu există nimic ideal, dar putem scoate un regulament bun care 
să ajute IMM-urile în internaționalizarea activității din domeniul serviciilor!”, a 
declarat moderatorul dezbaterii, românca Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/10/17/dezbatere-pe-tema-e-cardului-
european-moderata-de-maria-grapini/

MarIa GraPInI ParTIcIPă La un IMPOrTanT FOruM 
TranSFrOnTaLIer rOMÂnIa-BuLGarIa

centrul Kaneff  din cadrul prestigioasei universități din ruse va fi, vineri, 
20 octombrie, locul de desfășurare al Forumului transfrontalier românia-
Bulgaria, centrat pe dezbaterea importantă “De zece ani în ue. calea de urmat”. 
Moderată de către jurnalistul, prezentatorul și producătorul bulgar, Martina 
Gancheva, vorbitoare fluentă de limba română, conferința transfrontalieră va 
reuni nume importante din cele două țări, europarlamentari, experți, profesori 
universitari.

Forumul este organizat pe două paneluri ce ating subiecte fierbinți ale 
momentului prezent pe care îl traversează ue, dar și particularități specifice 
relației româniei și Bulgariei cu uniunea europeană:  Zece ani de la aderarea 
Bulgariei și româniei la ue: avantaje, lecții învățate și perspective de viitor, care 
este impactul aderării la ue asupra Bulgariei și româniei?, care au fost beneficiile 
și punctele nevralgice ale aderării?, care sunt principalele provocări cu care se 
confruntă ue?, cum se pot folosi instrumentele președinției consiliului pentru 
a influența cursul evenimentelor?, sunt administrațiile celor două state membre 
pregătite pentru a prelua președinția?, ce viitor există în privința Mecanismului 
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de cooperare și Verificare?, ce priorități politice au Bulgaria și românia în 
următoarea decadă?

românia și Bulgaria se pregătesc pentru a prelua, în perioada următoare, 
președinția rotativă a consiliului ue (Bulgaria – de la 1 ianuarie la 30 iunie 2018, 
românia – de la 1 ianuarie 2019 la 30 iunie 2019), perspective care, de asemenea, 
vor fi dezbătute la ruse.

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, va participa la evenimentul 
important din Bulgaria și va avea intervenții într-unul dintre paneluri. Maria 
Grapini s-a făcut remarcată prin pozițiile ferme, privind subiectele accesului 
la spațiul Schengen, respectiv ridicarea McV-ului, în privința româniei și 
Bulgariei. La ruse, umanista le va reconfirma, pledând pentru o decizie corectă 
și obiectivă a statelor membre, în condițiile în care, în opinia sa, ambele țări 
îndeplinesc criteriile de aderare, respectiv anulare a interdicției McV.

“Voi propune, de asemenea, să avem drept prioritate comună cea legată 
de interconectivitate și infrastructură dezvoltată, pentru un transport eficient 
și sigur, pe toate palierele: rutier, pe calea ferată, maritim și fluvial”, a declarat 
Maria Grapini.

Forumul transfrontalier va avea și o sesiune de întrebări și răspunsuri 
cu participanții din sală, pentru stabilirea unui dialog între aceștia și speakeri.

evenimentul va fi deschis de către guvernatorul regiunii ruse, Galin 
Todorov Grigorov și de reprezentanții Birourilor de Informare ale Pe, în 
românia și Bulgaria.

https://cronicaromana.net/2017/10/17/maria-grapini-participa-la-un-
important-forum-transfrontalier-romania-bulgaria/

Kovesi, la Bruxelles. Grapini, gest de reVOLTă după ce a făcut Macovei: 
absolut InaDMISIBIL

Laura codruța Kovesi a luat cuvântul, marți, în cadrul unei conferințe 
organizate la Bruxelles, la Parlamentul european.

La acest eveniment au luat parte mai mulți politicieni, printre care și 
europarlamentara PPu Maria Grapini, care, la un moment dat, a părăsit sala, în 
semn de protest. a povestit, în exclusivitate pentru Dc news, de ce a făcut acest 
gest. Precizăm că singura care a avut dreptul să vorbească de două ori, în ciuda 
regulamentului, a fost Monica Macovei, despre care unii spun că este adevărata 
organizatoare a evenimentului.

“Fiecare dintre participanți a luat cuvântul, singura problemă a fost că 
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moderatorii au zis că toată lumea are dreptul să vorbească doar două minute. eu 
și ceilalți vorbitori ne-am conformat, însă, la terminarea rundei de întrebări, i s-a 
mai dat o dată cuvântul doamnei Monica Macovei. I-am întrebat pe moderatori 
dacă doamna Monica Macovei are cumva alt statut, de ce i s-a permis să aibă și 
a doua intervenție. nu au știut să îmi răspundă. În semn de protest, am ieșit din 
sală. Mâine voi face și un protest scris pentru că regulamentul dezbaterilor este 
foarte clar: se acordă timp egal tuturor participanților la dezbatere. În momentul 
în care nu îți ajunge timpul pentru dezbatere, nu poți să îi dai unei persoane a 
doua oară cuvântul, pentru a trage concluzii. Dezbaterea era pentru întrebări, 
organizatorii, care s-au dovedit a fi extrem de părtinitori, ar fi trebuit să tragă 
concluziile. În spatele organizatorilor se pare că a fost doamna Macovei, care s-a 
pozat cu Laura codruța Kovesi, a plecat cu echipa la final. Moderatorul mi-a zis 
că au fost prea multe critici la adresa doamnei Kovesi și, de aceea, i-a mai dat, 
încă o dată, cuvântul doamnei Macovei pentru a o lăuda. Tu, la o dezbatere, nu 
trebuie să procedezi așa. este absolut inadmisibil!”, a zis Maria Grapini pentru 
Dc news.

Siegfried Mureșan a cerut, din nou, în mod explicit, menținerea McV-
ului pentru românia

“Și domnul cristian Preda a vorbit mai mult decât era timpul destinat; la 
fel și doamna Macovei. au fost și europarlamentari străini, nu doar români. O 
persoană a întrebat-o pe doamna Kovesi ce poate să zică despre dezbaterea de la 
Helsinki unde s-a vorbit despre parteneriatul Serviciilor cu Dna. Dumneaei nu 
a răspuns la nicio întrebare. Moderatorul nu a fost deloc obiectiv. După părerea 
mea, a fost o încercare de a spăla fața doamnei Kovesi, însă nu cred că a ieșit 
câștigătoare ca imagine. acolo erau și jurnaliști din ucraina, și din românia, 
erau și tineri asistenți. nu erau doar ‘susținătorii’ doamnei Kovesi, adică Preda, 
Mureșan și Macovei. apropo... Siegfried Mureșan a cerut, din nou, în mod 
explicit, menținerea McV-ului pentru românia. este absolut inadmisibil!”, ne-a 
mai zis Maria Grapini.

concluzie după dezbaterea cu Laura codruța Kovesi

europarlamentara PPu a tras și o concluzie după evenimentul de marți, 
de la Bruxelles, care a avut-o în centru pe Laura codruța Kovesi.

“Doamna Kovesi a răspuns paralel întrebărilor. De fapt, nu a răspuns. a 
venit cu niște cifre inexacte. a prezentat că are 90% rată de succes, condamnări 
după arestări, ceea ce nu este adevărat. a mai zis că nu are niciun acord secret 
cu SrI, și că își face treaba și că este cea mai bună, în rezultate, din ue. La 
întrebarea mea’de ce românii câștigă, la ceDO, procese și țara noastră este, pe 
primul loc, în a plăti, din bugetul național?’, Kovesi a zis: ‘cauzele la ceDO sunt 
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câștigate din cauza imperfecțiunii legilor’. Total absurd! această dezbatere a fost 
un scenariu grotesc. este inadmisibil să se facă acest simulacru de expunere”, a 
mai zis Maria Grapini pentru Dc news.

https://www.dcnews.ro/kovesi-la-bruxelles-grapini-gest-de-revolta-
dupa-ce-a-facut-macovei-absolut-inadmisibil_562253.html

18.10.2017

MarIa GraPInI, reVOLTaTă De „LIPSa De eTIcă ȘI OBIecTIVITaTe” 
a LuI PeTraS auSTreVIcIuS

După scrisoarea deschisă adresată, marți, românilor, în care a vorbit, 
tranșant, despre modul în care procurorul șef al Dna, Laura codruța Kovesi, 
a sfidat, în cadrul conferinței de la Bruxelles, asistența, cel mai implicat 
europarlamentar român, Maria Grapini, a mers, miercuri, mai departe în 
demersul său de clarificare a unei situații de neacceptat.

Fără a fi partizanul vreunei tabere, Maria Grapini pune și, de această 
dată, mai presus de interminabilele lupte politice, adevărul. Și cere explicații 
ferme, în acest sens, cât timp multe întrebări au rămas, ieri, fără răspuns.

În două adrese, extrem de incisive, în care solicită clarificările cuvenite, 
prima adresată președintelui Grupului alianței Liberalilor și Democraților 
pentru europa, Guy Verhofstadt, și cea de-a doua adresată europarlamentarului 
aLDe, Petras austrevicius, moderatorul dezbaterii care a avut-o în prim-plan 
pe șefa Dna, Laura codruța Kovesi, Maria Grapini acuză, tranșant, “lipsa de 
etică și obiectivitate în moderarea evenimentului”.

Vă prezentăm, în continuare, cele două adrese trimise de 
europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini.

Stimate domnule președinte al Grupului alianței Liberalilor și 
Democraților pentru europa, Guy Verhofstadt

În calitate de europarlamentar, participant la o dezbatere foarte 
importantă pentru întărirea rolului justiției în statele membre și împărtășirea 
experiențelor pozitive ucrainei, doresc să vă informez despre câteva lucruri 
care pot fi interesante pentru grupul politic pe care îl conduceți.

Imaginea Parlamentului european, a unui grup politic, depinde de 
atitudinea membrilor săi.

aLDe este un grup politic care are un rol important în echilibrul de care 
este nevoie în deciziile pe care le ia Parlamentul european.
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Doresc să știți că, deși fac parte din grupul politic S&D, nu am fost 
niciodată membru al Partidului Social Democrat din românia. De 11 ani de când 
fac politică sunt membru al Partidului Puterii umaniste-un partid de centru.

Domnule președinte, în data de 17.10.2017, a avut loc o dezbatere pe tema 
“Lecții de învățat de la românia: schimb de practici ale instituțiilor anticorupție 
din românia și ucraina“, în care colegul dumneavoastră, Petras austrevicius, a 
fost moderator.

Din păcate, domnul Petras austrevicius a fost vădit subiectiv și la o temă 
în care se vorbea de obiectivitate, colegul dumneavoastră a considerat că un 
deputat poate vorbi de două ori și mai mult (Monica Macovei), iar celorlalți să li 
se limiteze timpul la două minute sau să nu li se mai dea cuvântul.

Știu că nu există o subordonare a membrilor față de liderul de grup, dar 
am dorit să știți că un membru aLDe induce prin comportament neîncrederea 
în instituțiile ue și neîncrederea în Parlamentul european.

Sper, domnule Președinte, să înțelegeți protestul meu față de lipsa de etică, 
democrație și obiectivitate de care a dat dovadă domnul Petras austrevicius-
membru aLDe.

cu stimă,
Maria Grapini, MeP
Stimate domnule Petras austrevicius,
Mă adresez dumneavoastră în scris datorită rolului pe care  l-ați avut la 

evenimentul “Lecții de învățat de la românia: schimb de practici ale instituțiilor 
anticorupție din românia și ucraina “  în data de 17 octombrie 2017.

recunosc, am apreciat intenția pe care ați avut-o prin organizarea unui 
eveniment-o dezbatere despre împărtășirea experienței în domeniul justiției 
dintr-un stat membru către un stat care dorește să devină membru.

Din păcate, am avut o ezitare când am văzut că ați invitat-o pe șefa Dna 
din românia chiar în perioada când se află într-o serie de verificări din partea 
Inspecției Judiciare și în care se constată foarte multe nereguli în activitatea 
Dna.

am considerat, totuși, că trebuie să particip, în calitate de membru al 
comisiei LIBe, al Delegației la adunarea Parlamentară euronest și, nu în ultimul 
rând, în calitate de cetățean român.

Vă precizez de la început că nu sunt membră a vreunui partid aflat la 
guvernare în țara mea (sunt membră a Partidului Puterii umaniste), deci nu mă 
puteți suspecta de subiectivism.

nu voi insista asupra faptului, că dumneavoastră ca moderator, ați fi 
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putut să solicitați ca invitații să răspundă la toate întrebările, și nu selectiv. 
Protestul meu este legat de faptul că după ce ați limitat și întrerupt alți vorbitori, 
ați dat  de două ori cuvântul unui simplu membru al Parlamentului european 
(Monica Macovei-nu era organizator, nu este președintele vreunei comisii și nici 
nu deține o altă funcție în Parlamentul european) și în ambele runde a vorbit 
mai mult decât ați impus celorlalți vorbitori.

La o dezbatere în care ați dorit să transmiteți ucrainei un model european, 
am constat o lipsă de obiectivitate și de etică în moderarea evenimentului. 
În sală au fost foarte mulți tineri, asistenți, jurnaliști, invitați din afara 
Parlamentului european și a fost, după părerea mea, un exemplu negativ care 
atrage neîncrederea în Parlamentul european.

În calitate de coleg, vă adresez rugămintea de a-mi răspunde care a fost 
motivul discriminării vădite între europarlamentarii care au luat cuvântul?

Sper, domnule austrevicius, să primesc un răspuns clarificator.

cu stimă,

Maria Grapini, MeP

https://cronicaromana.net/2017/10/18/maria-grapini-revoltata-de-lipsa-
de-etica-si-obiectivitate-lui-petras-austrevicius/

Discuţii pe tema e-cardului european, în Intergrupul pentru IMM-uri

Dezbaterea a fost moderată de co-preşedintele Maria Grapini. Marţi, 17 
octombrie, Intergrupul pentru IMM-uri din Pe s-a reunit în şedinţă de lucru, 
pentru a discuta detalii legate de cardul electronic pentru servicii, un progres 
digital pentru IMM-urile prestatoare de servicii. Şedinţa a fost moderată de 
co-preşedintele Intergrupului, europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini şi 
s-a dovedit a fi extrem de utilă, în condiţiile în care viitoarea reglementare 
europeană este una complexă, ce necesită atenţie sporită din partea statelor 
membre, dornice să aplice sistemul e-cardului.

au participat eurodeputati, delegaţi din comisia europeană, 
reprezentanţii preşedinţiei estoniei la consiliu şi reprezentanţi ai industriei. În 
opinia umanistei Maria Grapini, această propunere legislativă privind e-cardul 
ar putea avea potenţial ridicat în susţinerea IMM-urilor, îndeosebi în activitatea 
lor comercială transfrontalieră. Totuși, a mai spus Grapini, succesul cardului 
electronic pentru servicii depinde de îmbunătățirea cooperării administrative 
între autoritățile statelor membre, bazată pe eficiența acestora și pe eforturi 
sporite de construire a încrederii reciproce. Propunerea ar putea necesita o 
intervenție consistentă pe text, pentru a reduce complexitatea mecanismului 
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propus de comisie, relativ dificil de implementat.

reglementarea e-cardului face parte din pachetul pentru servicii pe 
care comisia l-a lansat, în debutul acestui an şi are rolul de a facilita, pentru 
întreprinderi și profesioniști, furnizarea de servicii către o bază de clienți 
potențiali din ue care conține 500 de milioane de persoane

un nou card electronic european pentru servicii reprezintă o procedură 
simplificată care va permite furnizorilor de servicii pentru întreprinderi (de 
exemplu, firmelor de inginerie, consultanților IT, organizatorilor de expoziții 
comerciale) și furnizorilor de servicii în domeniul construcțiilor să îndeplinească 
formalitățile administrative necesare pentru a furniza servicii în străinătate. 
Furnizorii de servicii nu vor trebui decât să ia legătura cu un interlocutor unic 
din ţara lor de origine, cu care vor putea să comunice în propria lor limbă. 
cardul electronic nu ar afecta nici obligațiile existente ale angajatorilor, nici 
drepturile lucrătorilor.

“concluziile dezbaterii pe care am moderat-o sunt clare: în chestiunea 
e-cardului, e necesar să se clarifice și să se explice obligațiile statului membru 
gazdă și ale statului membru de origine. De asemenea, în urma discuţiilor, 
s-a constatat că dialogul pe această temă trebuie să continue, pentru a găsi 
modalităţi de îmbunătățire a propunerii. Sunt o fire pragmatică, am fost 
întreprinzător mulţi ani şi cunosc problemele IMM-urilor. Trebuie să ținem 
cont de ce spune industria! noi legiferăm pentru ei, pentru întreprinzători şi 
trebuie să avem argumente, când adoptăm ceva. Trebuie să judecăm raţional, nu 
sentimental. nu există nimic ideal, dar putem scoate un regulament bun care 
să ajute IMM-urile în internaționalizarea activității din domeniul serviciilor!”, a 
declarat moderatorul dezbaterii, românca Maria Grapini.

Gh. M.

http://www.banatulmeu.ro/discutii-pe-tema-e-cardului-european-
intergrupul-pentru-imm-uri/

Scrisoare deschisă către români
Dragi români,
Mă adresez dumneavoastră, într-un moment de revoltă, dezamăgire, din 

dorința de solidaritate!
După cum mulți știți, marți (marțea neagră!), la Bruxelles, a avut loc o 

dezbatere, în clădirea Parlamentului european, organizată de doi eurodeputați 
din aLDe și din Grupul Verzilor. La dezbatere a fost invitată Laura codruța 
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Kovesi, pentru a împărtăși ucrainei experiența Dna din românia.
cu o detașare uluitoare de realitate, de subiectul conferinței, Laura 

codruța Kovesi a sfidat asistența, pentru că, efectiv, nu a răspuns la întrebări 
concrete, adresate de cetățeni străini. ele au vizat greșelile evidente ale Dna, 
rostite cu subiect și predicat (arestări fără probe, protocoale între Dna si 
serviciile de informații, lipsa de transparență). Kovesi nu a oferit răspunsuri 
nici parlamentarului român, Liviu Pleșoianu, nici ziariștilor prezenți. Șefa Dna 
a sfidat democrația, în plin for al democrației!

La întrebările mele, a mințit, pur si simplu! I-am solicitat să ne spună de 
ce românia este pe primul loc la condamnările de la ceDO. Mi-a răspuns că 
legile din românia sunt de vină! Șefa anticorupției române s-a…deconspirat, în 
Parlamentul european, ca un reprezentant nedemn și nedemocratic al Justiției, 
europene până la urmă!

Mă adresez vouă, dragi români, cu sinceritate și încredere în luciditatea 
de care știu că dați dovadă,

românia are în Pe trei eurodeputați, Macovei, Mureșan și Preda, care 
dezinformează sistematic instituțiile europene și cer permanent sancționarea 
țării noastre! așa au făcut și astăzi, așa vor face și mâine și oricând! cei trei sunt 
dușmanii românilor, nu apărătorii româniei!

Mulți mă cunosc de multă vreme, astfel că știți că nu apăr guverne, 
nu apăr corupți sau evazioniști, dar nu pot să accept ca românia să fie zilnic 
blamată de către oameni care au fost trimiși să o apere! corupția trebuie 
tratată punctual, răspunderea este individuală. În intervenția mea, am cerut 
să se înțeleagă, odată pentru totdeauna, că un Parlament ales democratic este 
al țării, nu al unui partid. un Guvern investit este al tării, nu al unui partid. 
este nepermis ca, în spațiul public sau în Parlamentul european, să mai avem, 
acum, moduri de adresare, de genul “Guvernul vostru, Parlamentul vostru”! ce 
rost mai au atunci alegerile libere, dacă rezultatul votului devine contestabil 
oricând, de oricine, oricum și oriunde? cum să ceri ue sancțiuni pentru țara ta? 
numiți-mi alți politicieni, din țările civilizate, care fac asta?

Vă rog să aveți atenția sporită, în 2019. altfel, s-ar putea să mai avem 
Mureșani, Macoviști și Prediști în Pe. alegeți omul, în funcție de moralitate, 
seriozitate, verticalitate, activitate profesională. altfel, vom fi veșnic în 
imposibilitatea de-a avea echitate, justiție corectă si tratament egal și corect al 
româniei, în raport cu celelalte țări ale ue! Decizia vă aparține. La fel și revolta. 
ca cea pe care am simțit-o, marți, la Bruxelles!

Maria Grapini, europarlamentar al rOMÂnIeI!
http://www.banatulmeu.ro/scrisoare-deschisa-catre-romani/
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19.10.2017
GraPInI LauDă PreSTaȚIa rePreZenTanŢILOr SerVIcIuLuI De 

urGenŢă 112 În Pe

“Se poate ca românia sa fie reprezentată profesionist!”, a precizat 
europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini.

 Miercuri, 18 octombrie, în Parlamentul european, a avut loc o dezbatere 
importantă, pe tema serviciilor de urgenţă, la care şi ţara noastră a fost 
reprezentată, într-un mod admirabil.

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a participat la dezbaterea 
europeană şi a oferit detalii mass-media din românia.  S-a discutat mult despre 
legislaţia ue privind numărul de urgenţă 112 şi s-au analizat amendamente 
vitale pentru asigurarea unui serviciu performant: asigurarea că setările 
manuale privind locaţia sunt utilizate pentru a localiza cu acurateţe apelurile 
de urgenţă, stabilirea unui sistem invers-112 pentru alertare rapidă și eficientă 
a populaţiei în caz de urgenţă, îmbunătăţirea accesului utilizatorilor finali cu 
dizabilităţi la serviciile de urgenţă.

În cadrul discuţiilor din Pe, s-a atins şi subiectul apelurilor de urgenţă 
iniţiate de pe telefoanele mobile şi care sunt localizate prin rețeaua de telefonie 
mobilă, cu o acurateţe medie de 2km. aceasta este insuficientă pentru a găsi și 
salva o persoană. În acelaşi timp, oamenii folosesc date de localizare din setările 
telefonului pentru a comanda mai multe servicii.

Participanţii au cerut sprijin europarlamentarilor pentru a gândi şi statua 
o legislaţie care să asigure că aceste date de localizare sunt folosite pentru a 
îmbunătăţi informația privind locaţia apelantului serviciului de urgenţă, prin 
susţinerea amendamentelor Pe la codul electronic al Telecomunicaţiilor și să 
se asigure că autorităţile naţionale le vor susţine în consiliu.

“conform Directivei din 2009 privind Serviciile universale, statele 
membre trebuie să asigure accesul pentru utilizatorii finali cu dizabilităţi ale 
serviciilor de urgenţă. În prezent, această legislație nu este implementată în 
totalitate, astfel că, în multe state, oamenii cu deficiente de auz nu au cum 
să contacteze serviciile de urgenţă. Militez pentru ca această problemă să fie 
rezolvată şi mă voi implica, aşa cum am făcut-o şi până în prezent”, a declarat 
umanista Maria Grapini.

Grapini a ţinut să precizeze că s-a simţit mândră de prestaţia 
reprezentanţilor Serviciului de urgenţă 112 din românia, în condiţiile în care 
aceasta a urmat simulacrului de eveniment macovist, pro Laura codruţa Kovesi, 
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care, în opinia sa, a lăsat o impresie dezolantă europei.

“Se poate ca românia sa fie reprezentată profesionist! am fost la înălţime, 
felicitări serviciului de urgenţă! S-au mai șters urmele monstruozității de ieri, 
când Macovei acuza românia și cerea sancţiuni!”, a conchis Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/10/19/grapini-lauda-prestat ia-
reprezentantilor-serviciului-de-urgenta-112-in-pe/

Serviciul de urgenţă 112, în prim-plan european

Maria Grapini: “Se poate ca românia sa fie reprezentată profesionist!”. 
Miercuri, 18 octombrie, în Parlamentul european, a avut loc o dezbatere 
importantă, pe tema serviciilor de urgenţă, la care şi ţara noastră a fost 
reprezentată, într-un mod admirabil.

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a participat la dezbaterea 
europeană şi a oferit detalii mass-media din românia.  S-a discutat mult despre 
legislaţia ue privind numărul de urgenţă 112 şi s-au analizat amendamente 
vitale pentru asigurarea unui serviciu performant: asigurarea că setările 
manuale privind locaţia sunt utilizate pentru a localiza cu acurateţe apelurile 
de urgenţă, stabilirea unui sistem invers-112 pentru alertare rapidă și eficientă 
a populaţiei în caz de urgenţă, îmbunătăţirea accesului utilizatorilor finali cu 
dizabilităţi la serviciile de urgenţă.

În cadrul discuţiilor din Pe, s-a atins şi subiectul apelurilor de urgenţă 
iniţiate de pe telefoanele mobile şi care sunt localizate prin rețeaua de telefonie 
mobilă, cu o acurateţe medie de 2km. aceasta este insuficientă pentru a găsi și 
salva o persoană. În acelaşi timp, oamenii folosesc date de localizare din setările 
telefonului pentru a comanda mai multe servicii.

Participanţii au cerut sprijin europarlamentarilor pentru a gândi şi statua 
o legislaţie care să asigure că aceste date de localizare sunt folosite pentru a 
îmbunătăţi informația privind locaţia apelantului serviciului de urgenţă, prin 
susţinerea amendamentelor Pe la codul electronic al Telecomunicaţiilor și să 
se asigure că autorităţile naţionale le vor susţine în consiliu.

“conform Directivei din 2009 privind Serviciile universale, statele 
membre trebuie să asigure accesul pentru utilizatorii finali cu dizabilităţi ale 
serviciilor de urgenţă. În prezent, această legislație nu este implementată în 
totalitate, astfel că, în multe state, oamenii cu deficiente de auz nu au cum 
să contacteze serviciile de urgenţă. Militez pentru ca această problemă să fie 
rezolvată şi mă voi implica, aşa cum am făcut-o şi până în prezent”, a declarat 



MARIA GRAPINI

604

umanista Maria Grapini.

Grapini a ţinut să precizeze că s-a simţit mândră de prestaţia 
reprezentanţilor Serviciului de urgenţă 112 din românia, în condiţiile în care 
aceasta a urmat simulacrului de eveniment macovist, pro Laura codruţa Kovesi, 
care, în opinia sa, a lăsat o impresie dezolantă europei. “Se poate ca românia 
sa fie reprezentată profesionist! am fost la înălţime, felicitări serviciului de 
urgenţă! S-au mai șters urmele monstruozității de ieri, când Macovei acuza 
românia și cerea sancţiuni!”, a conchis Maria Grapini.

Gh. M.

http://www.banatulmeu.ro/serviciul-de-urgenta-1 12-prim-plan-
european/

Grapini îl pune la punct pe ministrul Finanțelor: nu ne poate obliga 
Bruxelles-ul! eXcLuSIV

eurodeputatul PPuSL Maria Grapini (membră a grupului S&D din 
Parlamentul european) îl pune la punct pe ministrul Finanțelor Publice, Ionuț 
Mișa, în legătură cu propunerea acestuia privind taxa de solidaritate.

răspunzând la întrebarea dacă există vreo directivă europeană care să ne 
oblige să introducem o astfel de taxă (după cum a spus ministrul miercuri seară), 
europarlamentarul a declarat joi pentru PSnews.ro că uniunea europeană nu 
poate impune așa ceva, întrucât fiscalitatea națională este apanajul fiecărui stat 
membru în parte.

„eu n-am auzit interviul, dar vă răspund la întrebare. Și am spus-o 
de fiecare dată (indiferent ce guvern a fost – și înainte să fiu în Parlamentul 
european): a arunca anumite lucruri pe uniunea europeană (pe comisie, 
pe Parlament) este, după părerea mea, o greșeală din partea autorităților și 
o inducere în eroare a cetățenilor. Taxele și impozitele sunt de competență 
națională – nu poate obliga Bruxelles-ul să introducem ori să scoatem o taxă, 
sau să punem un anumit cuantum la o taxă.

Deci eu vă spun foarte sincer: poate fi recomandare, dar nu obligativitate! 
Pentru că taxele și impozitele țin de domeniul național, de deciziile statului. nu 
este vorba despre o Directivă care impune o taxă, ci despre una care stipulează 
ca statele membre să prevadă în legislațiile naționale măsuri de protecție a 
salariaților când firmele intră în insolvență. acest lucru există de mult în legea 
românească. nu impune Bruxelles-ul taxa! Fiecare stat poate lua măsurile pe 
care le consideră. eu insist că nu există obligație prin regulament sau Directivă 



O VOce PrOeurOPeană

605

să se aplice vreo taxă”, a subliniat Grapini.

Pe de altă parte, Maria Grapini a pledat pentru ca ue să sprijine țările în 
funcție de criteriul geografic, astfel încât statele ori regiunile mai sărace să-și 
poată spori capacitatea de a atrage fonduri europene. În acest context, fostul 
ministru pentru Mediul de afaceri a acuzat inerția autorităților de la București.

„Sigur: noi dezbatem în Parlament (mai ales în grupul S&D) cum să 
creștem solidaritatea în piața internă, cum să sprijinim zonele sărace. eu i-am 
spus domnului Juncker pe Fondul Strategic de Investiții: țineți cont de criteriul 
geografic! nu puneți «primul veni, primul servit»! Pentru că țările cu capacitate 
administrativă mai mare vor trage mai bine (ceea ce s-a și întâmplat acum: e o 
polarizare în 5 state a acelui Fond Strategic de Investiții), iar țările cu capacitate 
administrativă mai mică (unde ne încadrăm și noi, din păcate) n-o să mai ajungă!

Dacă Tratatul (de aderare a româniei la ue – n.r.) spune că orice ban 
cheltuit de la bugetul uniunii europene are ca scop această coeziune socială 
și diminuarea disparităților regionale, puneți, vă rog, un criteriu regional: 
dăm pentru regiunile sărace (mai ales rurale) din românia, Bulgaria, Spania, 
Portugalia etc., alocăm o anumită sumă! asta pe de  o parte. Pe de altă parte, 
s-a votat anul trecut în decembrie (și prea puțin s-a spus în spațiul public; eu 
am trimis comunicat) un buget special, alt buget decât fondurile europene sau 
decât Fondul Strategic de Investiții, buget pus la dispoziția statelor membre, ca 
să fie ajutate să acceseze aceste fonduri. aici trebuia doar ca țara respectivă (în 
cazul nostru, românia) să facă o cerere: «avem nevoie de sprijin, să putem să 
tragem mai repede banii». nu cunosc să se fi făcut acest lucru, așa cum nu s-a 
desemnat o bancă măcar pentru depunerea proiectelor pentru Fondul Strategic 
de Investiții”, a detaliat Grapini.

În încheiere, Maria Grapini a mărturisit că i-a atras atenția ministrului 
Mișa asupra acestui subiect, însă guvernantul i-a răspuns cu totul altceva.

„eu am scris asta la Guvern; ministrul Finanțelor (Ionuț Mișa – n.r.) 
mi-a făcut o apologie, descriindu-mi ce e Fondul Strategic de Investiții și că 
deocamdată există un birou al Băncii europene de Investiții în românia. Păi, 
asta n-ajunge! Fiecare țară și-a desemnat niște bănci”, a conchis Grapini.

https://psnews.ro/grapini-il-pune-la-punct-pe-ministrul-finantelor-nu-
ne-poate-obliga-bruxelles-ul-exclusiv-193112/
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20.10.2017

MarIa GraPInI, La un IMPOrTanT FOruM: “aParTenenȚa La 
ue ne-a aDuS ScHIMBărI MaJOre!”

“De ce trebuie să fim și mai aproape, unii de alții? e ca-n viață, familia 
poate fi departe, dar cu vecinii trebuie întotdeauna să te înțelegi bine!”, a 
precizat europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini.

ruse a găzduit, vineri, 20 octombrie, un important Forum transfrontalier 
românia-Bulgaria, intitulat “De zece ani în ue. calea de urmat”. centrul Kaneff  
din cadrul prestigioasei universități din ruse a fost loc de discuții și dezbateri 
foarte interesante, moderate de către jurnalistul, prezentatorul și producătorul 
bulgar, Martina Gancheva, vorbitoare fluentă de limba română. Forumul a 
reunit nume importante din cele două țări, europarlamentari, experți, profesori 
universitari.

Discuțiile au fost organizate pe două paneluri, centrate pe subiecte 
fierbinți ale momentului prezent pe care îl traversează ue, dar și detalierea 
particularităților specifice relației româniei și Bulgariei cu uniunea europeană:  
Zece ani de la aderarea Bulgariei și româniei la ue: avantaje, lecții învățate 
și perspective de viitor, care este impactul aderării la ue asupra Bulgariei și 
româniei?, care au fost beneficiile și punctele nevralgice ale aderării?, care sunt 
principalele provocări cu care se confruntă ue?, cum se pot folosi instrumentele 
președinției consiliului pentru a influența cursul evenimentelor? și multe altele. 
românia și Bulgaria se pregătesc să preia, în scurt timp, președinția rotativă a 
consiliului ue (Bulgaria – de la 1 ianuarie la 30 iunie 2018, românia – de la 
1 ianuarie 2019 la 30 iunie 2019), perspective care, de asemenea, au fost bine 
punctate la ruse.

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a participat la evenimentul 
important din Bulgaria și a avut intervenții ferme în timpul dezbaterilor. 
Maria Grapini s-a făcut remarcată, de-a lungul vremii, prin poziții categorice, 
privind subiectele accesului la spațiul Schengen, respectiv ridicarea McV-ului, 
în privința româniei și Bulgariei. La ruse, umanista le-a reconfirmat, pledând 
pentru o decizie corectă și obiectivă a statelor membre, în condițiile în care, 
în opinia sa, ambele țări îndeplinesc criteriile de aderare, respectiv anulare a 
interdicției McV. În egală măsură, Grapini a insistat pe importanța unei relații 
româno-bulgare de monolit, pentru atingerea intereselor comune.

“Mă bucur că putem face, astăzi, aici, o analiză de 10 ani! Sunt un 
proeuropean și ca fost om de afaceri, găsesc și argumente. evident că nu există în 
practică varianta ideală, întotdeauna vom avea plusuri și minusuri. am înțeles și 
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că niciodată nu poți să fii puternic, de unul singur. În concluzie, avem nevoie ca 
ue să existe! Și românia și Bulgaria dețin procente importante de pro-europeni 
și asta mă bucură. De ce trebuie să fim și mai aproape, unii de alții? e ca-n 
viață, familia poate fi departe, dar cu vecinii trebuie întotdeauna să te înțelegi 
bine! nimeni nu ne poate iubi mai mult decât ne iubim noi, și asta trebuie să fie 
valabil de la simplu cetățean și până la instituții publice. Trebuie să ne stabilim 
prioritățile, avem deja în lucru proiecte majore comune,  cum ar fi regiunea 
Dunării, macro-regiunea Mării negre, interconectivitate și infrastructură 
dezvoltată, pentru un transport eficient și sigur, pe toate palierele: rutier, pe 
calea ferată, maritim și fluvial”, a declarat, la ruse, europarlamentarul PPu-sl .

Maria Grapini a oferit, în oglindă cu Bulgaria, cifrele ascensiunii categorice 
a româniei, economic, social și instituțional, în cei zece ani de apartenență 
europeană, de la PIB, la rata inflației și până la salarizare.

“cifrele poate că sună sec, dar transformările sunt evidente! apartenența 
la ue ne-a adus schimbări majore. n-avem încă salarii ca-n Germania, dar nu 
se pot obține toate, rapid și ușor. este evident că trebuie să încurajăm IMM-
urile, pentru că sunt vitale într-o economie performantă, să conștientizăm 
administrațiile, în privința absorbției fondurilor structurale, să sperăm la 
stabilitate politică! Sper într-un parteneriat solid cu țara dumneavoastră!“, a 
mai spus umanista Maria Grapini.

Forumul transfrontalier a fost deschis de către guvernatorul regiunii 
ruse, Galin Todorov Grigorov și de reprezentanții Birourilor de Informare ale 
Pe, în românia și Bulgaria.

https://cronicaromana.net/2017/10/20/maria-grapini-la-un-important-
forum-apartenenta-la-ue-ne-adus-schimbari-majore/

Dezbatere Pe. Grapini: S-au mai șters urmele monstruozității când 
Macovei acuza românia

Miercuri, 18 octombrie, în Parlamentul european, a avut loc o 
dezbatere importantă, pe tema serviciilor de urgenţă, la care şi ţara noastră 
a fost reprezentată.

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a participat la dezbaterea 
europeană şi a oferit mai multe detalii. S-a discutat mult despre legislaţia ue 
privind numărul de urgenţă 112 şi s-au analizat amendamente vitale pentru 
asigurarea unui serviciu performant: asigurarea că setările manuale privind 
locaţia sunt utilizate pentru a localiza cu acurateţe apelurile de urgenţă, 
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stabilirea unui sistem invers-112 pentru alertare rapidă și eficientă a populaţiei 
în caz de urgenţă, îmbunătăţirea accesului utilizatorilor finali cu dizabilităţi la 
serviciile de urgenţă.

https://www.dcnews.ro/dezbatere-pe-grapini-s-au-mai-ters-urmele-
monstruozita-ii-cand-macovei-acuza-romania_562618.html

M. Grapini: PIB-ul 2007-2016 a crescut de la 97 la 200 de miliarde de euro

aderarea, acum 10 ani, a româniei la uniunea europeană a adus 
numeroase beneficii, mai ales economice, a afirmat eurodeputatul Maria 
Grapini la forum transfrontalier de dezbateri românia - Bulgaria de la ruse.

ea a precizat că PIB-ul româniei a crescut de la 97 de miliarde de euro, 
în 2007, la aproape 200 de miliarde în 2016, iar exporturile de bunuri din ţara 
noastră către statele membre au crescut cu aproape 50%, în aceeaşi perioadă.
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eurodeputatul a vorbit şi despre creşterea salariilor, mobilitatea 
lucrătorilor, investiţiile străine, dar a subliniat şi că românia trebuie să depună 
eforturi pentru a atrage fonduri europene.

Maria Grapini: “administraţiile naţionale şi locale trebuie să înţeleagă 
că trebuie să vină cu proiecte bune. Pe de altă parte, oficialii să nu facă mare 
birocraţie, să nu o adauge la cea europeană.

Iată, putem spune că românia a avut 27 de miliarde în primul exerciţiu; 
acum avem 40 de miliarde, dar datorită schimbărilor frecvente pe alocarea 
2014-2020, din 40 de miliarde noi nu am reuşit - e punctul slab - să atragem 
decât 1,5 miliarde. eu sper că recuperăm din urmă.”

Trimisul rra Daniela Mănuţă precizează că Biroul de Informare al 
Parlamentului european în românia a organizat la ruse, un forum transfrontalier 
de dezbateri românia - Bulgaria, pe marginea impactului aderării la spaţiul 
comunitar asupra economiei şi societăţii.

http://www.romania-actualitati.ro/m-grapini-pib-ul-2007-2016-a-
crescut-de-la-97-la-200-de-miliarde-de-euro-108532

22.10.2017
De zece ani în ue – calea de urmat! românia preia șefia consiliului 

uniunii europene
ruse a găzduit, vineri, 20 octombrie, un important Forum transfrontalier 

românia-Bulgaria, intitulat “De zece ani în ue. calea de urmat”. centrul 
Kaneff  din cadrul prestigioasei universități din ruse a fost loc de discuții și 
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dezbateri foarte interesante, moderate de către jurnalistul, prezentatorul și 
producătorul bulgar, Martina Gancheva, vorbitoare fluentă de limba română. 
Forumul a reunit nume importante din cele două țări, europarlamentari, 
experți, profesori universitari.

Discuțiile au fost organizate pe două paneluri, centrate pe subiecte 
fierbinți ale momentului prezent pe care îl traversează ue, dar și detalierea 
particularităților specifice relației româniei și Bulgariei cu uniunea europeană:  
Zece ani de la aderarea Bulgariei și româniei la ue: avantaje, lecții învățate 
și perspective de viitor, care este impactul aderării la ue asupra Bulgariei și 
româniei?, care au fost beneficiile și punctele nevralgice ale aderării?, care sunt 
principalele provocări cu care se confruntă ue?, cum se pot folosi instrumentele 
președinției consiliului pentru a influența cursul evenimentelor? și multe altele.

românia și Bulgaria se pregătesc să preia, în scurt timp, președinția 
rotativă a consiliului ue (Bulgaria – de la 1 ianuarie la 30 iunie 2018, românia 
– de la 1 ianuarie 2019 la 30 iunie 2019), perspective care, de asemenea, au fost 
bine punctate la ruse.

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a participat la evenimentul 
important din Bulgaria și a avut intervenții ferme în timpul dezbaterilor. 
Maria Grapini s-a făcut remarcată, de-a lungul vremii, prin poziții categorice, 
privind subiectele accesului la spațiul Schengen, respectiv ridicarea McV-ului, 
în privința româniei și Bulgariei. La ruse, umanista le-a reconfirmat, pledând 
pentru o decizie corectă și obiectivă a statelor membre, în condițiile în care, 
în opinia sa, ambele țări îndeplinesc criteriile de aderare, respectiv anulare a 
interdicției McV. În egală măsură, Grapini a insistat pe importanța unei relații 
româno-bulgare de monolit, pentru atingerea intereselor comune.

“Mă bucur că putem face, astăzi, aici, o analiză de 10 ani! Sunt un 
proeuropean și ca fost om de afaceri, găsesc și argumente. evident că nu există în 
practică varianta ideală, întotdeauna vom avea plusuri și minusuri. am înțeles și 
că niciodată nu poți să fii puternic, de unul singur. În concluzie, avem nevoie ca 
ue să existe. Și românia și Bulgaria dețin procente importante de pro-europeni 
și asta mă bucură. De ce trebuie să fim și mai aproape, unii de alții? e ca-n 
viață, familia poate fi departe, dar cu vecinii trebuie întotdeauna să te înțelegi 
bine! nimeni nu ne poate iubi mai mult decât ne iubim noi, și asta trebuie să fie 
valabil de la simplu cetățean și până la instituții publice. Trebuie să ne stabilim 
prioritățile, avem deja în lucru proiecte majore comune,  cum ar fi regiunea 
Dunării, macro-regiunea Mării negre, interconectivitate și infrastructură 
dezvoltată, pentru un transport eficient și sigur, pe toate palierele: rutier, pe 
calea ferată, maritim și fluvial”, a declarat, la ruse, europarlamentarul PPu-sl .
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Maria Grapini a oferit, în oglindă cu Bulgaria, cifrele ascensiunii categorice 
a româniei, economic, social și instituțional, în cei zece ani de apartenență 
europeană, de la PIB, la rata inflației și până la salarizare.

“cifrele poate că sună sec, dar transformările sunt evidente. apartenența 
la ue ne-a adus schimbări majore. n-avem încă salarii ca-n Germania, dar nu 
se pot obține toate, rapid și ușor. este evident că trebuie să încurajăm IMM-
urile, pentru că sunt vitale într-o economie performantă, să conștientizăm 
administrațiile, în privința absorbției fondurilor structurale, să sperăm la 
stabilitate politică. Sper într-un parteneriat solid cu țara dumneavoastră!“, a 
mai spus umanista Maria Grapini. Forumul transfrontalier a fost deschis de 
către guvernatorul regiunii ruse, Galin Todorov Grigorov și de reprezentanții 
Birourilor de Informare ale Pe, în românia și Bulgaria.

http://www.ziuadevest.ro/de-zece-ani-ue-calea-de-urmat-romania-
preia-sefia-consiliului-uniunii-europene/

23.10.2017

După 10 ani în ue, despre anticorupţie ca Inchiziţie. Supărarea “penalilor”

În timp ce bulgarii privesc cu admiraţie lupta anticorupţie din 
românia, europarlamentari şi politicieni români sunt tot mai deranjaţi de ea, 
comparând-o cu Inchiziţia şi dorind să interzică folosirea cuvintelor “penali” 
sau “puşcăriabili”.

La dezbaterea “De 10 ani în ue: calea de urmat”, organizată vineri la 
ruse de către Biroul de Informare al Parlamentului european în românia, 
în colaborare cu Biroul de Informare al Parlamentului european în Bulgaria, 
preşedinta unei asociaţii din ruse a vorbit în termeni laudativi de lupta 
anticorupţie din românia, întrebând cum s-ar putea inspira şi bulgarii din 
acest fenomen.

Întrebarea ei a rămas fără răspuns, europarlamentarii români prezenţi la 
dezbatere preferând să lanseze atacuri la adresa justiţiei din românia.

În opinia Mariei Grapini (Grupul alianței Progresiste a Socialiștilor si 
Democraților din Pe), bulgarii şi românii “ne criticăm mai mult decât alte țări 
din punct de vedere al corupției”.

“corupție există în fiecare stat. Prima mea problemă cu corupția - când 
eram în mediul de afaceri - am avut-o cu o firmă din Germania care nu mi-a 
plătit și nu mi-a mai plătit niciodată, pe urmă cu una din Italia. românia a făcut 
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niște pași, nu suficienți, acum avem în Parlament niște modificări pentru că noi 
vrem - și am ridicat această problemă şi în Pe - responsabilitatea magistraților 
și o vrem în toate statele membre, pentru că aici vorbim de piață internă. 
Până nu va exista responsabilitatea magistraților nu putem vorbi totuși de o 
îmbunătățire suficientă a modului de acțiune în justiție”, a declarat Grapini, 
membră a Partidului Puterii umaniste.

europarlamentara a argumentat că cetățeanul și întreprinzătorul 
răspund de semnătură, în timp ce magistratul – nu, “ca dovadă că românia 
e pe primul loc la pierderea proceselor la ceDO și despăgubirea se face din 
buzunarele românilor”.

Grapini a precizat că ar fi nedrept să spunem că nu au existat progrese în 
ceea ce priveşte diminuarea corupției.

ea s-a referit şi la modificarea legilor din justiție:

“Vrem să avem legi mai clare, să nu fie interpretate și să fie foarte clar 
– în viața mea nu am apărat un corupt - dar … nu sunt de acord cu arestări 
preventive fără probe și culeg după aceea probe. Trebuie întâi probe și după 
aceea arestare. Prrezumția de nevinovăție trebuie să funcționeze”. 

anticorupţia = Inchiziţie

Pe aceeaşi linie a mers şi Victor Boştinaru (PSD, S&D), care a vorbit 
despre abuzurile luptei anticorupţie, la care comisia europeană ar fi închis 
ochii în rapoartele McV.

“atunci când serviciile secrete realizează echipe comune cu magistrați, 
asta nu e nici democrație, nu e nici luptă anticorupție. atunci când se produc 
abuzuri în numele așa-zisei lupte împotriva corupției, asta nu e luptă împotriva 
corupției și nu este nici democrație, așa cum există în mediul occidental. Lupta 
împotriva corupției e aceea în care o instanță judecătorească decide cine e 
vinovat și cine e inocent. nu procurorul. Procurorul nu e judecătorul suprem. 
nu există luptă împotriva corupției egală cu Inchiziția, aceste lucruri nu sunt 
compatibile”, a declarat europarlamentarul social-democrat.

Boştinaru a vorbit şi de “ tăcerea uneori complice a comisiei europene, 
care în rapoartele McV a văzut lucruri, a luat notă despre abuzuri, a luat notă 
despre violări, dar a preferat să nu spună nimic pentru că ceea ce venea de la 
Bruxelles pe McV era sacrosanct, ca și cum legislațiile pe justiție din românia și 
Bulgaria sunt legislații de drept divin și niciun muritor nu are voie să le atingă”.

eurodeputatul a apreciat că menţinerea Mecanismului de cooperare şi 
Verificare reprezintă un eşec pentru românia şi Bulgaria, precum şi un dublu 
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standard: “Înseamnă umilirea celor două țări, înseamnă discriminare și produce 
efecte politice”.

O opinie contrară celor doi europarlamentari S&D a avut cristian 
Pârvulescu, conferențiar universitar la Școala națională de Studii Politice și 
administrative, care a explicat audienţei, formată în special din studenţi bulgari 
şi români, că, în pofida unor progrese evidente, lupta împotriva corupției a 
rămas un obiectiv neatins.

“De ce unele țări au ceva cu românia și Bulgaria privind intrarea în 
Schengen, dacă tehnic acestea sunt pregătite? Dar oare ofițerii de poliție de 
frontieră sunt pregătiți să reziste la primul corupător care o să le dea o sumă 
mai mare de 10 ori decât salariul lor lunar? asta e o problemă legată de corupție, 
nimeni nu poate să garanteze acest lucru câtă vreme lupta anticorupție nu-și 
atinge obiectivele în cele două țări”, a afirmat Pârvulescu.

În ceea ce priveşte responsabilitatea magistraţilor, cristian Pârvulescu a 
declarat că aceştia nu trebuie să răspundă pentru deciziile pe care le iau.

“aceasta e o orientare iliberală a reformei justiţiei din românia, care a 
fost criticată de asociațiile internaționale ale magistraţilor. Principiul e că statul 
e solidar cu funcționarul său, cu judecătorul. Dacă schimbăm acest lucru, o să 
transformăm judecătorii în niște oficiali fricoși care nu vor mai lua decizii de 
teamă că vor trebui să plătească”, a avertizat el.

Parlamentarii, deranjaţi de folosirea cuvintelor “penali” şi “puşcăriabili”
În acest timp, la Bucureşti, parlamentarii doresc să taxeze declaraţiile 

publice în care sunt folosite cuvintele “penali” sau “puşcăriabili”. Mai mult, PSD 
cere şi măsuri reparatorii pentru cei catalogaţi astfel, argumentul fiind că se 
încalcă prezumţia de nevinovăţie.

Potrivit Digi 24, iniţiativa urmează să fie discutată începând de săptămâna 
aceasta într-o comisie specială condusă de Florin Iordache.

Totul a pornit de la declaraţiile repetate ale preşedintelui Klaus Iohannis, 
care a susţinut faptul că “persoanele cu probleme penale nu au ce căuta în 
primul rând al funcţiilor statului”.

Deputatul PSD Ioan Dîrzu a afirmat că declarația președintelui despre 
penali și comunicatele anumitor parchete încalcă legislația europeană, 
spunând că termenii de “penali” sau “puşcăriabili” vor trebui să dispară din 
discursul politic.

el a cerut partidului său să aplice o directivă europeană privind prezumția 
de nevinovăție. La aceeaşi directivă a făcut referire şi Şerban nicolae, liderul de 
grup al senatorilor PSD: “În primul rând se va discuta probabil de chestiunea 
legată de prezumţia de nevinovăţie, de acea directivă europeană uitată oarecum 



MARIA GRAPINI

614

la noi de dragul spectacolului, nu ştiu, de dragul unor interese”. (Detalii, pe 
Digi24.ro)

http://www.euractiv.ro/politic-intern/dupa-10-ani-in-ue-despre-
coruptie-ca-inchizitie.-supararea-penalilor-9147

24.10.2017

În urma mesajelor primite de la români, Maria Grapini punctează pașii 
obținerii vizelor pentru canada

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, este în relație permanentă 
cu românii, fie prin intermediul corespondenței electronice, fie la sediile 
cabinetelor deschise în toată țara, fie în urma întâlnirilor directe pe care le 
organizează frecvent sau a acțiunilor de impact din Parlamentul european.

“În ultima perioadă, întrebările frecvente ce mi s-au adresat au 
legătură cu sistemul nou de vize pentru canada. am primit zeci de mailuri 
și sute de telefoane! Sunt oameni care doresc să viziteze canada, să-și vadă 
rudele sau prietenii sau, pur și simplu, să ajungă în această destinație mult 
visată, de ani buni! românii sunt oameni inteligenți, care exploatează orice 
ocazie pozitivă apărută, orice oportunitate care le-ar putea face viața mai 
ușoară!”, a declarat umanista.

Maria Grapini a prezentat tuturor celor interesați elementele esențiale, 
privind eliminarea vizelor pentru cetățenii români care călătoresc în canada:

Începând cu data de 1 mai 2017, cetățenii români care au deținut, în 
ultimii 10 ani, o viză de rezidență temporară în canada sau care dețin, în 
prezent, o viză valabilă care permite intrarea în Sua (non-immigrant visa) 
au posibilitatea de a intra în/ tranzita canada pe calea aerului, în baza unei 
autorizații de călătorie electronice (electronic Travel authorization – eTa), 
fără a mai avea nevoie de viză.

În baza eTa, cetățenii români care se află în una dintre cele două situații 
mai sus menționate pot intra fără vize pe teritoriul canadei, pentru o perioadă 
de maxim 6 luni, doar dacă scopul șederii este unul din următoarele: turism 
sau vizită (vizitarea rudelor/prietenilor sau prospectarea oportunităților de 
derulare a afacerilor).

conform angajamentului autorităților canadiene, eliminarea vizelor 
pentru toți cetățenii români va intra în vigoare la 1 decembrie 2017!

Maria Grapini atrage, însă, atenția că statul canadian și-a luat și măsuri 
de precauție categorice. astfel, în cazul în care se înregistrează un nivel 
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crescut al solicitărilor de azil depuse de cetățenii români sau al încălcărilor 
de către aceștia a legislației canadiene în domeniul imigrației, nivel care 
să depășească pragul stabilit de autoritățile canadiene, acestea pot decide 
revenirea la scutirea parțială de vize pentru cetățenii români (limitată doar la 
categoriile menționate anterior).

http://www.banatulmeu.ro/urma-mesajelor-primite-de-la-romani-
maria-grapini-puncteaza-pasii-obtinerii-vizelor-pentru-canada/

Maria Grapini critică indolenţa româniei, la nivel înalt

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a reacţionat, marţi, 24 
octombrie, la lipsa de reacţie a oficialilor româniei, în privinţa concluziilor 
reuniunii consiliului european, din 19-20 octombrie. umanista consideră 
atitudinea preşedintelui româniei drept una…total absentă, în contradicţie cu 
orice logică democratică sau civică, în condiţiile în care problemele dezbătute la 
vârful europei au fost importante şi se cer cunoscute de români.

“astăzi, in Pe, preşedintele consiliului european, Donald Tusk si 
presedintele comisiei europene, Jean claude Juncker, au prezentat concluziile  
reuniunii consiliului european. nu am auzit ca în românia să  se fi distribuit 
vreo informație privind acest subiect! nu este corect ca cetățenii români să 
nu cunoască ce se decide la consiliul european! au fost lucruri importante 
care aduc efecte si asupra românilor. Spre exemplu, Brexit a fost un subiect, 
în cadrul căruia s-a spus clar că nu se negociază ostil, dar corect şi drept! 
cetăţenii europeni trebuie, categoric, să fie protejați! apoi, un alt subiect 
foarte important: apărarea, necesitatea unei armate europene! nu ştiu nici eu, 
nu ştiu nici românii care este poziția româniei, cea susținută de președintele 
Iohannis în consiliu! Preşedintele are obligația să informeze cetățenii români, 
pentru că ne priveşte pe toţi! e un demers evident, în orice democraţie!”, a 
declarat Maria Grapini.

europarlamentarul PPu-sl a mai spus că, printre concluziile prezentate 
de cei doi oficiali ai ue, se numără şi detalii despre politica în domeniul 
comercial, cu trimitere la acordurile comerciale ale ue cu țările din Mercosur 
– argentina, Brazilia, Paraguay, uruguay, plus alte state din america Latină, 
asociate la această uniune.

“Preşedintele Juncker a spus foarte clar: statele membre trebuie 
să vină, după vorbe, cu fapte! S-a discutat despre relația cu Turcia şi la 
renunțarea la ajutorul acordat ţării pentru preaderare. care o fi punctul 
de vedere al româniei? ce-a susţinut preşedintele româniei în consiliu? 
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nimeni nu ştie…”, a concluzionat Maria Grapini.

umanista a luat, marţi, cuvântul, în plenul Pe de la Strasbourg şi a 
susţinut, din nou, că unitatea uniunii europene depinde de modul în care 
sunt trataţi toţi cetățenii europeni. Maria Grapini a pledat, ca întotdeauna, 
cauza româniei.

“este nevoie de respect pentru toti cetățenii! I-am cerut domnului 
preşedinte Tusk să solicite consiliului acceptarea româniei şi Bulgariei în spațiul 
Schengen! Îndeplinim toate condițiile tehnice şi nu este corect să discriminăm 
state si cetățeni!”, a spus Grapini.

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-critica-indolenta-romaniei-
la-nivel-inalt/

MarIa GraPInI aVerTIZeaZă, În Pe, În PrIVInȚa nOILOr 
SuBSTanȚe PSIHOacTIVe

„În ultimii cinci ani, s-au descoperit 70% din substanțele noi, puse în 
circulație pe piață!”, a precizat europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini.

Parlamentul european s-a reunit într-o nouă săptămână fierbinte, la 
Strasbourg, unde are de ordonat o agendă importantă de rapoarte și inițiative, 
pe domenii numeroase și de prim-plan internațional.

Luni, 23 octombrie, sesiunea europeană s-a încheiat cu dezbaterea 
”Schimbul de informații, sistemul de alertă timpurie și procedura de evaluare 
a riscurilor pentru noile substanțe psihoactive – Infracțiunile și sancțiunile 
aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri”.

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a avut o intervenție aplicată, 
în plenul de la Strasbourg, oferind cifre sumbre ale expansiunii de substanțe 
psihoactive în europa și lume. umanista și-a exprimat speranța unei mai bune 
colaborări între instituțiile care au rol determinant în stoparea traficului de 
droguri, dar și în ceea ce privește salvarea tinerilor de la pieire, căci drogurile 
n-au altă destinație…Grapini a solicitat implicare și educație susținută.

„În ultimii zece ani, s-a înregistrat o creștere masivă a noilor substanțe 
psihoactive atât la nivel global, cât și în europa. Din păcate, nu există semne 
de încetinire. În ultimii cinci ani, s-au descoperit 70% din substanțele noi 
puse în circulație pe piață. ue trebuie să acționeze în ceea ce privește noile 
substanțe. Statele membre, în mod individual, nu pot controla problemele 
generate de răspândirea noilor substanțe. acțiunile naționale necoordonate, în 
acest domeniu, pot produce efecte negative, de domino, cum ar fi deplasarea 
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substanțelor nocive, dintr-un stat membru în altul. Grupurile infracționale ar 
putea profita de această situație. cel mai grav este faptul că, aici, sunt atrași 
tinerii, tinerii cad cel mai ușor în această capcană. este nevoie, evident, de o mai 
bună colaborare între Observatorul european pentru Droguri, între europol 
și agenția europeană a Medicamentului, dar este nevoie și de o preocupare 
pentru educația tinerilor!”, a declarat Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/10/24/maria-grapini-avertizeaza-in-pe-
in-privinta-noilor-substante-psihoactive/

Vize canada. Grapini, asaltată de români
europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, este în relație permanentă 

cu românii, fie prin intermediul corespondenței electronice, fie la sediile 
cabinetelor deschise în toată țara, fie în urma întâlnirilor directe pe care le 
organizează frecvent sau a acțiunilor de impact din Parlamentul european.

“În ultima perioadă, întrebările frecvente ce mi s-au adresat au 
legătură cu sistemul nou de vize pentru canada. am primit zeci de mailuri 
și sute de telefoane! Sunt oameni care doresc să viziteze canada, să-și vadă 
rudele sau prietenii sau, pur și simplu, să ajungă în această destinație mult 
visată, de ani buni! românii sunt oameni inteligenți, care exploatează orice 
ocazie pozitivă apărută, orice oportunitate care le-ar putea face viața mai 
ușoară!”, a declarat umanista.

Maria Grapini a prezentat tuturor celor interesați elementele esențiale, 
privind eliminarea vizelor pentru cetățenii români care călătoresc în canada: 
Începând cu data de 1 mai 2017, cetățenii români care au deținut, în ultimii 10 
ani, o viză de rezidență temporară în canada sau care dețin, în prezent, o viză 
valabilă care permite intrarea în Sua (non-immigrant visa) au posibilitatea de a 
intra în/ tranzita canada pe calea aerului, în baza unei autorizații de călătorie 
electronice (electronic Travel authorization – eTa), fără a mai avea nevoie de 
viză. În baza eTa, cetățenii români care se află în una dintre cele două situații 
mai sus menționate pot intra fără vize pe teritoriul canadei, pentru o perioadă 
de maxim 6 luni, doar dacă scopul șederii este unul din următoarele: turism sau 
vizită (vizitarea rudelor/prietenilor sau prospectarea oportunităților de derulare 
a afacerilor). conform angajamentului autorităților canadiene, eliminarea 
vizelor pentru toți cetățenii români va intra în vigoare la 1 decembrie 2017!

Maria Grapini atrage, însă, atenția că statul canadian și-a luat și măsuri 
de precauție categorice. astfel, în cazul în care se înregistrează un nivel crescut 
al solicitărilor de azil depuse de cetățenii români sau al încălcărilor de către 
aceștia a legislației canadiene în domeniul imigrației, nivel care să depășească 
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pragul stabilit de autoritățile canadiene, acestea pot decide revenirea la scutirea 
parțială de vize pentru cetățenii români (limitată doar la categoriile menționate 
anterior)!

ht t p s : // w w w.dc ne w s . r o/ v i z e - c a n ad a - g r ap i n i - a s a l t a t a - de -
romani_563074.html

25.10.2017
Femeile antreprenor din românia organizează Balul Speranţei 2017, la 

Timişoara
Vineri 27 octombrie, va avea loc a XIX-a ediţie a Balului Speranţei 2017, la 

restaurantul Valery 4, organizat de aFar – asociaţia Femeilor antreprenor din 
românia, cu sediul în Timişoara.

europarlamentarul Maria Grapini, preşedintele  fondator al aFar, 
mulţumeşte tuturor celor care s-au implicat într-un fel sau altul la desfăşurarea 
acestui eveniment foarte important pentru femeile de afaceri şi pentru 
Timişoara: “când am fondat asociaţia, am sperat că să nu treacă aşa mulţi ani 
în care să fie la fel de multă nevoie de sprijin social. am crezut că lucrurile vor 
merge în bine, într-un ritm mai alert. Din păcate avem încă multe probleme 
sociale, avem nevoie de solidaritate. În calitate de preşedinte-fondator al 
asociaţiei, dar şi al coaliţiei asociaţiilor Femeilor de afaceri (caFa), doresc să 
mulţumesc doamnelor care muncesc de ani mulţi pentru a ajuta.  Mulţumesc 
colegelor din Sibiu,Braşov,Bucureşti care vor fi prezente vineri. Mulţumesc 
colegilor rotarieni care au confirmat participarea. Mulţumesc cluburilor Lions 
care îşi trimit reprezentanţii şi mulţumesc oamenilor generoşi. Sper să fie o seară 
binecuvântată. Mulţumesc presei timişorene şi centrale care a făcut să afle cât 
mai mulţi despre evenimentul de vineri, 27 octombrie. Mulţumim oamenilor 
generoşi care au fost alături de noi 19 ani, care ne-au ajutat să rezolvăm proiecte 
importante pentru semenii noştri.Va aşteptăm cu drag şi în acest an. cu banii 
colectaţi vom ajută bătrâni, copii şi persoane cu dizabilităţi. Mulţumesc şi 
artiştilor care s-au alăturat nouă în aceşti ani. În calitate de preşedinte-fondator, 
doresc să mulţumesc colegelor care s-au implicat ca acest eveniment să reziste 
19 ani”, este mesajul Mariei Grapini.

http://w w w.banatulmeu.ro/femeile-antreprenor-din-romania-
organizeaza-balul-sperantei-2017-la-timisoara/

MarIa GraPInI Se LuPTă, În Pe, PenTru FeMeILe HărȚuITe ȘI 
aBuZaTe SeXuaL
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“Femeile care declară această violență trebuie să fie protejate!”, a precizat 
europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini.

Plenul Parlamentului european va vota, joi, 26 octombrie, o rezoluție 
privitoare la combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în ue, act pe care 
statele membre îl pregătesc, serios și aplicat, ca urmare a plângerilor existente 
și a solicitărilor făcute de către femeile abuzate din întreaga europă.

Miercuri, 25 octombrie, europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a luat 
cuvântul, în preambulul votului asupra rezoluției, felicitând inițiativa, textul, 
solidaritatea eurodeputaților bărbați, insistând pe nevoia rapidă de parteneriate 
la nivel național. umanista a cerut, de la tribuna Pe, proiecte sociale și protecție 
pentru femeile abuzate sexual.

“consider că am avut o dezbatere utilă, s-a dovedit acest lucru din luările 
de cuvânt. am obținut o solidaritate și din partea colegilor bărbați, dar cred că 
este nevoie să ne adresăm, noi, ca eurodeputați, fiecare în țările noastre și să 
găsim o sinergie între organizațiile neguvernamentale, între societatea civilă. 
Femeile care declară această violență trebuie să fie protejate! avem nevoie de 
proiecte pentru educație și infrastructură, pentru că nu le putem lua din viața 
de familie – câteodată chiar acolo suportă abuzuri sexuale – sau de la serviciu, 
dacă nu găsim și o infrastructură unde să le adăpostim! apoi, cât privește 
asistența judiciară, multe nu pot să susțină un proces judiciar pentru a-și găsi 
dreptatea. cred că trebuie să avem un parteneriat, fiecare, la nivel național, 
nu este suficient un consens doar aici. Felicitări, oricum este doar începutul, 
trebuie să continuăm!”, a spus, la Strasbourg, umanista Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/10/25/maria-grapini-se-lupta-in-pe-
pentru-femeile-hartuite-si-abuzate-sexual/

MeSaJuL eurOParLaMenTaruLuI MarIa GraPInI De ZIua 
arMaTeI rOMÂne

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a transmis cu ocazia Zilei 
armatei române un mesaj emoționat pe care îl publicăm, integral, în continuare.

“Dragi slujitori ai armatei române,

În zi de înaltă sărbătoare națională, zi care vă este, cu onor, dedicată, vă 
felicit, mă înclin și vă doresc viață lungă și în pace!

Ziua armatei române a fost instituită în 1959, spre mândria noastră, 
pentru cinstirea dumneavoastră!
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Din 1830, anul înființării armatei române moderne, si până în anul 1951, 
în tradiția românească nu a existat o zi dedicată exclusiv sărbătoririi acestei 
instituții pilon a statului nostru. Odată decisă ziua de 25 octombrie, românia 
a sărbătorit și sărbătorește, cu mândrie și cuvenită importanță Ziua armatei, 
drept simbol al păstrării independenței si suveranității naționale. Momentul 
este unul de evocare, cu emoție, a faptelor de arme ale înaintașilor, în locuri 
precum Posada, rovine, Podul Înalt, războieni, călugăreni, Plevna, Smârdan, 
Mărăști, Mărășești sau Oituz!

De la soldați la generali, vă datorăm românia de astăzi și vă mulțumim 
pentru că ați apărat-o! În forța și inteligența armatei române ne punem 
speranța că vom putea rămâne în picioare, încă mulți ani! Faptele eroice 
și locurile din lumea întreagă au scris și scriu încă istoria acestei țări, fie că 
se cheamă Mărășești sau afganistan, iar ostașii noștri căzuți la datorie sunt 
vii în memoria românilor! Prin voi, s-a născut românia modernă, prin voi a 
supraviețuit presiunilor!

În vremuri neprietene, armata română e prietenul de cursă lungă al 
tuturor purtătorilor de tricolor!

Vă apreciez, vă respect și vă doresc, din inimă, La Mulți ani!
Să vă ajute Dumnezeu să stați drepți, așa cum ați făcut-o întotdeauna!
Vouă, dragi români, vă doresc să iubiți armata, să-i acordați toată 

încrederea și susținerea morală, să-i sărbătoriți, astăzi, cum se cuvine, 
deopotrivă pe eroii noștri, căzuți în bătăliile vremii, dar și pe cei care slujesc, în 
prezent, sub Tricolorul româniei!”.

https://cronicaromana.net/2017/10/25/mesajul-europarlamentarului-
maria-grapini-de-ziua-armatei-romane/

Maria Grapini l-a pus la punct pe Donald Tusk!
„cred că este important să aveți unitate în consiliu, nu să ne spuneți 

nouă ce să facem!” europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a avut, marți, 24 
octombrie, o intervenție dură, în plenul Pe, de la Strasbourg, adresată direct 
președintelui consiliului european, Donald Tusk. umanista a făcut nenumărate 
presiuni oficiale, în inima europei, pro românia, insistând ca toți eurodeputații 
să înțeleagă că nu suntem cetățeni de categoria a treia, nici patrie inferioară 
marilor puteri… românii merită tratament egal cu nemții sau olandezii, spre 
exemplu, pentru că nu sunt cu nimic inferiori.

Marți, Grapini a ieșit, din nou, la rampă, direct, tăios. În fapt, așa cum 
a punctat, consiliul european este cel care trebuie să spună un Da unanim 
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româniei, adică exact forul condus de Donald Tusk.
„Mulțumesc domnule președinte, domnule Tusk, sunt bucuroasă să 

aud că doriți unitate, doriți o singură uniune europeană, nu două, nu trei, 
nu mai multe, dar mingea este la dumneavoastră! Președintele ce, domnul 
Junker a declarat deschis, aici, că dorește o singură uniune, că dorim ca statele 
membre, care îndeplinesc condițiile, românia și Bulgaria, să fie în Schengen, iar 
parlamentul a votat o rezoluție! Dumneavoastră veniți să ne dați sfaturi! Domnul 
Junker spunea că este bine ca vorbele să fie urmate de fapte, noi așteptăm acest 
lucru. Trebuie să nu uităm niciodată că pentru a fi o europă unită, nu dezbinată, 
trebuie să existe o coeziune socială și de acest lucru cred, că trebuie să ne 
ocupăm mai mult! uniunea europeană este un teritoriu care trebuie apărat și de 
aceea este nevoie să fie un singur spațiu. cred că este nevoie să vedem că aceste 
state, care sunt discriminate, se află în prima parte a clasamentului țărilor 
pro-europene, este bine să ținem cont de acest lucru, trebuie să respectăm 
cetățenii pro-europeni și să luptăm împotriva euroscepticismului! De aceea 
cred, domnule președinte Tusk, că este important să aveți unitate în consiliu, 
și nu să ne spuneți nouă ce să facem! nu ne dați sfaturi legate de numărul de 
mandate, sigur s-a spus aici, Parlamentul european este cel care va decide, dar 
nu asta discutăm!”, a declarat Maria Grapini.

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-l-pus-la-punct-pe-donald-
tusk/

26.10.2017
Toleranță zero pentru hărțuirea sexuală, într-o rezoluție europeană
Maria Grapini: “Femeile care declară această violență trebuie să fie 

protejate!”. Plenul Parlamentului european va vota, joi, 26 octombrie, o rezoluție 
privitoare la combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în ue, act pe care 
statele membre îl pregătesc, serios și aplicat, ca urmare a plângerilor existente 
și a solicitărilor făcute de către femeile abuzate din întreaga europă.

Miercuri, 25 octombrie, europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a luat 
cuvântul, în preambulul votului asupra rezoluției, felicitând inițiativa, textul, 
solidaritatea eurodeputaților bărbați, insistând pe nevoia rapidă de parteneriate 
la nivel național. umanista a cerut, de la tribuna Pe, proiecte sociale și protecție 
pentru femeile abuzate sexual.

“consider că am avut o dezbatere utilă, s-a dovedit acest lucru din luările 
de cuvânt. am obținut o solidaritate și din partea colegilor bărbați, dar cred că 
este nevoie să ne adresăm, noi, ca eurodeputați, fiecare în țările noastre și să 
găsim o sinergie între organizațiile neguvernamentale, între societatea civilă. 
Femeile care declară această violență trebuie să fie protejate! avem nevoie de 
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proiecte pentru educație și infrastructură, pentru că nu le putem lua din viața 
de familie – câteodată chiar acolo suportă abuzuri sexuale – sau de la serviciu, 
dacă nu găsim și o infrastructură unde să le adăpostim! apoi, cât privește 
asistența judiciară, multe nu pot să susțină un proces judiciar pentru a-și găsi 
dreptatea. cred că trebuie să avem un parteneriat, fiecare, la nivel național, 
nu este suficient un consens doar aici. Felicitări, oricum este doar începutul, 
trebuie să continuăm!”, a spus, la Strasbourg, umanista Maria Grapini.

http://www.banatulmeu.ro/toleranta-zero-pentru-hartuirea-sexuala-
intr-o-rezolutie-europeana/

MarIa GraPInI, În Pe: „PeTIȚIILe SunT O SurSă IMPOrTanTă 
De InFOrMaȚII DIrecTe!”

Plenul Pe a dezbătut, joi, 26 octombrie, la Strasbourg, o temă generoasă, 
legată de monitorizarea aplicării dreptului ue, de-a lungul anului 2015.

eurodeputații au vorbit pe marginea realității existente, cu exemple și 
consecințe, cu bune, cu rele, căci până și ue e perfectibilă!

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a prezentat concluziile 
dezbaterii, categoric lecții importante îndeosebi pentru cei care preferă să se 
lamenteze că tot ce-i rău e din cauza ue, iar, în intervenția avută în plenul Pe, 
a insistat pe nevoia de cunoaștere a drepturilor pe care orice cetățean european 
le are. Grapini primește periodic petiții și se implică activ în probleme legate de 
protecția consumatorilor. umanista a atras atenția că petiția este un instrument 
important și complex, pe care mulți, încă, nu-l cunosc.

“Transparența și claritatea sunt indispensabile în elaborarea și aplicarea 
dreptului de către instituțiile uniunii europene și statele membre. S-a vorbit aici 
de numărul mai mic de petiții, de plângeri, 3450, pentru mine este o surpriză 
că jumătate din aceste plângeri sunt venite din trei țări, care pot fi exemplu, 
sau se vor a fi exemplu pentru țările mai noi membre, state mari, vorbesc aici 
de Germania, Italia și Spania. Din păcate, nu trebuie să ne amăgim, numărul 
este mult mai mare de încălcări ale drepturilor omului, însă mulți dintre 
cetățeni nu-și cunosc drepturile sau sunt demobilizați de birocrația care există 
în depunerea unei petiții. Petițiile reprezintă o sursă importantă de informații 
directe, nu numai cu privire la încălcările și deficiențele aplicării dreptului în 
ue și în statele membre, ci și la posibilele lacune ale legislației uniunii, de aceea 
trebuie să ținem cont de ele.

Personal primesc foarte multe petiții nu numai din țara mea, ci și din alte 
țări. cred, domnule comisar, că nu trebuie să fiți supărat, așa am înțeles eu și poate 
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îmi răspundeți, Parlamentul are un rol esențial și trebuie să exercite un control 
politic asupra acțiunilor de asigurare a respectării legislației prin modul în care 
comisia rezolvă această problemă și cum raportează în mod transparent, anual, 
Pe despre acest subiect”, a declarat Maria Grapini, la Strasbourg, în plenul Pe.

Dezbaterea de joi a concluzionat că responsabilitatea principală pentru 
implementarea și aplicarea corectă a dreptului ue revine statelor membre, 
insistând în paralel că acest lucru nu scutește instituțiile ue de obligația lor de 
a respecta dreptul primar al ue, atunci când elaborează legislație secundară.

comisia europeană pune la dispoziția statelor membre instrumente 
concepute pentru găsirea unor soluții comune, iar Parlamentul european 
exercită un control politic asupra acțiunilor de asigurare a respectării legislației, 
examinând rapoartele anuale privind monitorizarea aplicării dreptului ue și 
adoptând rezoluții parlamentare pe această temă.

https://cronicaromana.net/2017/10/26/maria-grapini-in-pe-petitiile-
sunt-o-sursa-importanta-de-informatii-directe/

Maria Grapini: românia și Bulgaria trebuie să intensifice schimbările 
economice, culturale și educaționale pentru a fructifica posibilitățile în ue

Macroregiunea Mării negre este o inițiativă care va ajuta la dezvoltarea 
economică a româniei și a Bulgariei și înseamnă cooperare între toate țările 
din zona Mării negre în măsură în care ele respectă acordurile semnate cu ue

Maria Grapini este europarlamentar român din Grupul alianței 
Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul european. ea este 
co-președinte al Intergrupului pentru IMM-uri. ea e și membru Delegației la 
adunarea Parlamentară euronest și al Delegației la comitetul parlamentar de 
asociere ue-Moldova. Înainte de a se implica în politică Grapini a lucrat ani 
de zile ca expert și manager în industria confecțiilor. Între 2012 și 2014 ea a 
fost ministru delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri 
și turism.

Blogul ”Podul Prieteniei” a prezentat ideea de crearea unei macroregiunii 
Mării negre prin interviuri cu eurodeputatul bulgar Georgi Pirinski și 
expertul de politica externă bulgar Lyubomir Kyuchukov în primavara 2017. 
La 9 octombrie 2017 ministrul adjunct al transportului, al tehnologilor 
informaționale și al comunicațiilor Velik Zanchev a declarat în reprezentanța 
Permanentă a Bulgariei pe lânga uniunii europene în Bruxelles ca în proiectul 
de programă pentru președinția bulgărească o dintre prioritățile este ”abordare 



MARIA GRAPINI

624

integrată macroregională către regiunea Mării negre”. asta înseamnă că 
Sofia va încerca de a îmbunătăți legăturile transportale, comunicaționale și 
infrastructurale în regiunea. 

acest interviu a fost publicat la 25 octombrie 2017 pe site-ul Baricada.

La forumul transfrontalier româno-bulgar ”De 10 ani în ue: calea de 
urmat” la 20 octombrie din ruse, Bulgaria, Dvs. ați arătat susținerea sa despre 
ideea de înființare unei macroregiune europene a Mării negre. cum crearea 
acestei euroregiune va fi de folosit pentru românia, Bulgaria, regiunea Mării 
negre și ue?

Macroregiunea zonei Mării negre ajută la o dezvoltare economică a 
româniei și Bulgariei, la o mai bună conectivitate cu europa de Vest, dar și la 
îmbunătățirea infrastructurii din cele două țări.

realizarea ideii despre o macroregiune europeană a Mării negre ar 
însemna scădere confruntării între țările occidentale, între care românia și 
Bulgaria, și forțele regionale precum rusia și Turcia. În ce măsură românia 
vede interesul său național în mai multă colaborare în regiunea Mării negre în 
loc de a cauta izolarea rusiei sau a Turciei?

crearea unei Macroregiuni în zona Mării negre, similară cu cea din zona 
Mării Baltice, nu înseamnă confruntare, ci colaborare cu toate statele din zona 
Mării negre, inclusiv Turcia și rusia, în măsura în care cele două state respectă 
acordurile semnate cu ue.

chiar dacă la nivel european să fac pași pentru realizarea ideii de o 
macroregiune europeană a Mării negre, cum încrederea rusiei și  a Turciei ar 
trebui să fie câștigată și ce rol ar putea juca București și Sofia în acest proces?

Încrederea rusiei și a Turciei trebuie să se bazeze pe recunoașterea 
independenței și suveranității statelor vecine, pe respectarea tratatului 
ue și a acordurilor de negociere. Dezvoltarea economică în zona Mării 
negre poate juca un rol important în dezvoltarea economică a româniei 
și a Bulgariei care pot juca, la rândul lor, un rol important în dezvoltarea 
relațiilor ue-Turcia și rusia.

cum arată starea duo-ului românia-Bulgaria timp de 10 ani după 
aderarea ambelor țări în ue când această duo e privită dinspre Bruxelles? care 
sunt reușirile în relațiile bilaterale popoarelor noastre în ultimă decadă? Oare 
nu suntem încă îndepartați de conștientizarea ca prin colaborare în economie, 
infrastructură și cultură am putea crea o dinamică economică și o gândire mai 
modernă în popoarele noastre?
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așa cum am spus și la conferința de la ruse, cred că țările noastre nu 
au fructificat suficient cei 10 ani. Împreună, am fi putut dezvolta mult mai 
mult relațiile economice și am fi putut propune proiecte comune ue (comisiei 
europene). acum suntem pe drum cel bun, sunt întâlniri între cele două guverne, 
avem proiecte comune pe infrastructura de transport, Strategia Dunării.

Trebuie să intensificăm și schimburile culturale și educaționale pentru 
a schimba mentalitatea unor cetățeni din țările noastre, pentru înțelegerea 
corectă a democrației, a nevoii de implicare pentru schimbare.

https://movafaq.wordpress.com/2017/10/26/maria-grapini-interview-ro/

MarIa GraPInI, PreOcuPaTă De O MaI Bună ȘI eFIcIenTă 
cOLaBOrare cu BuLGarIa!

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, s-a implicat susținut, în 
ultima perioadă, în găsirea unei voci comune cu vecina româniei, Bulgaria, 
în condițiile în care timpul rămas până la preluarea președinției rotative a 
consiliului ue este scurt, iar cele două țări au, categoric, nevoie de o agendă 
de proiecte importante și ferme. umanista a participat recent la un Forum 
transfrontalier de impact, organizat la ruse, unde a pledat, din nou, pentru un 
proiect unitar româno-bulgar. Maria Grapini i-a scris și ministrului român al 
afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, propunându-i, concret, crearea macro-
regiunii Marea neagră.

“am solicitat oficialilor români să includă pe agenda de lucru și crearea 
acestei macro-regiuni, a Mării negre, proiect major, ambițios și realizabil, odată 
conștientizată importanța lui și beneficiile ce decurg de aici! eu am o bună 
colaborare cu eurodeputatii bulgari și, împreună, susținem acest proiect!”, a 
precizat europarlamentarul PPu-sl.

Ministrul afacerilor externe i-a răspuns Mariei Grapini, mulțumindu-i 
pentru sugestiile referitoare la colaborarea transfrontalieră.

“În linie cu eforturile susținute ale româniei, de a se profila drept cel mai 
activ membru ue, care promovează importanța strategică a Mării negre, pe 
agenda europeană, preluarea președinției rotative a consiliului ue, în 2019, va 
reprezenta o oportunitate pentru a revigora atenția ue pentru regiunea Mării 
negre, stimulând inclusiv cooperarea regional sectorială, în domenii de interes 
prioritar, semnalate și de către dumneavoastră, precum cel al interconectivității, 
energiei, cooperării maritime, mediului. În acest sens, vă asigur că avem în 
vedere un dialog cu societatea civilă și implicarea tuturor actorilor interesați, 
pentru a stabili obiective relevante, care să ofere un nou impuls implicării 
sporite a ue în proiecte concrete de cooperare în regiunea Mării negre”, i-a scris 
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ministrul de externe, Teodor Meleșcanu, europarlamentarului Maria Grapini.
https://cronicaromana.net/2017/10/30/maria-grapini-preocupata-de-o-

mai-buna-si-eficienta-colaborare-cu-bulgaria/

MarIa GraPInI Se LuPTă PenTru DrePTurILe rOMÂnILOr DIn 
ucraIna!

adunarea Parlamentară euronest este o instanță inter-parlamentară, 
cu sediul la Bruxelles, compusă din deputați din Parlamentul european și din 
cele cinci țări ale Parteneriatului estic: ucraina, Moldova, Georgia, armenia și 
azerbaijanul. adunarea este un forum pentru discuții, în contextul prelungirii 
participării la Parteneriatul estic, ce joacă un rol major, din perspectiva acelor 
țări care ar putea dori să caute o integrare europeană cât mai mare, eventual 
chiar o candidatură la aderarea la uniunea europeană. Țările în cauză sunt 
Moldova, ucraina și Georgia.

Între 30 octombrie și 1 noiembrie, la Kiev, în ucraina, se desfășoară sesiunea 
ordinară a euronest, cu o agendă foarte importantă. europarlamentarul PPu-sl, 
Maria Grapini, este membru al Delegatiei Parlamentare euronest și al comisiei 
Pentru Ocuparea Forței de Muncă și va participa la reuniunea de la Kiev.

În cadrul acestei sesiuni, se va dezbate și vota raportul Situația femeilor 
pe piata muncii în țările semnatare ale Parteneriatului estic, raport la care 
umanista este co-raportor.  cel mai important pentru Maria Grapini este, 
însă, punctul fierbinte al ordinii de zi, privitor la dezbaterea pe tema noii legi 
a educației din ucraina. Legea a stârnit revoltă și controverse, în condițiile în 
care limitează drepturile minorității române la învățământ în limba maternă. 
În fapt, la insistențele Mariei Grapini și ale unui coleg din Bulgaria, s-a reușit 
impunerea pe ordinea de zi acest subiect, vital pentru respectarea drepturilor 
românilor care trăiesc în ucraina!

europarlamentarul PPu-sl a luat atitudine fermă, imediat după apariția 
legii, solicitând oficialilor români și diplomației noastre să iasă din…tăcere 
și să abordeze categoric și public această chestiune delicată. La Kiev, Maria 
Grapini îi va apăra, din nou, pe români!

rezoluția care se va citi la Kiev se axează pe 15 puncte importante, dintre 
care 3 cheie: admiterea realității că învățarea limbii statului în care trăiești duce 
la coeziune socială, faptul că apartenența la o minoritate națională este factorul 
principal de identitate personală, respectiv principiul nediscriminării, concret 
recunoașterea și protecția efectivă a drepturilor persoanelor aparținătoare 
minorităților naționale. euronest definește acest triumvirat drept conceptul 
conviețuirii! rezoluția invocă, negru pe alb, nerespectarea acestor principii, 
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odată cu adoptarea noii Legi a învățământului, obstrucționarea evidentă a 
minoritarilor în a-și vorbi/folosi/învăța limba, în școli, și exprimă, oficial, 
îngrijorare la nivel de ue. euronest solicită revizuirea acestei atitudini, 
modificarea legii și respectarea tratatelor europene în această direcție de către 
statul ucrainean.

cât despre raportul ce se va vota la Kiev, în dosarul privind situația 
femeilor pe piața muncii din țările Parteneriatului estic, Maria Grapini, a 
colaborat foarte bine cu natalia Vaselova, co-raportor din ucraina.

“consider că textul pe care îl vom analiza este unul echilibrat. Principalele 
aspecte pe care ne-am axat vizează nevoia ca ue și partenerii din europa 
de est să recunoască în mod expres egalitatea de gen, ca o valoare comună 
fundamentală și s-o concretizeze în cooperarea lor. e important să se colecteze 
date armonizate privind situația femeilor din țările Parteneriatului estic, 
în special prin introducerea indicelui privind egalitatea de gen, elaborat de 
Institutul european pentru egalitatea de Gen. apoi, independența economică, 
egalitatea de remunerare pentru muncă egală sau muncă de valoare egală, 
egalitatea în procesul de luare a deciziilor ar trebui recunoscute ca principii 
de conducere și priorități comune! cerem sprijin și îndrumare pentru femeile 
antreprenor și atenție sporită pentru cele mai vulnerabile femei din societate! 
Milităm împotriva discriminării de orice tip și a compromisului!”, a declarat 
Maria Grapini.

https://cronicaromana.net/2017/10/29/maria-grapini-se-lupta-pentru-
drepturile-romanilor-din-ucraina/

eurOParLaMenTaruL MarIa GraPInI, SOLIcITare căTre 
OFIcIaLII rOMÂnI

uniunea națională a Transportatorilor rutieri din românia a semnat, 
recent, o Declarație comună, împreună cu alte asociații ale transportatorilor 
rutieri și asociații patronale din 17 țări membre ue, împotriva aplicării 
Directivei privind Detașarea Lucrătorilor (96/71/ce) care efectuează operațiuni 
de transport internațional în ue. Printre semnatare se regăsesc inclusiv 
organizații din state vest-europene. concret, au decis o poziție comună, pe o 
temă fierbinte a domeniului, în speță detașarea, asociații din Bulgaria, cehia, 
croația, Danemarca, estonia, Grecia, ungaria, Irlanda, Letonia, Lituania, Marea 
Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, românia, Slovacia și Spania. Directiva 
europeană este, în opinia acestora, disproporționată și generatoare de sincope 
morale majore. Textul documentului este ferm:

„La nivel general, salutăm pachetul de mobilitate, deoarece este nevoie 
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de reguli europene clare, corecte și aplicabile. cu toate acestea, nu trebuie 
să introducem o aplicare disproporționată și simbolică a Directivei privind 
Detașarea Lucrătorilor, care nu va asigura o Piață unică mai puternică. De 
aceea, nu suntem de acord cu propunerea comisiei europene pentru o Lex 
Specialis (…). regulile de detașare devin inaplicabile pentru angajații care 
lucrează la nivel de zile sau, chiar, ore în diferite state membre.”, se arată în 
declarația comună a celor 17.

europarlamentarul PPu-sl, Maria Grapini, a fost, din startul discuțiilor pe 
marginea acestei directive, alături de unTrr, militând public pentru drepturile 
transportatorilor, români în primul rând, est-europeni la modul general, deci 
împotriva discriminării pe criterii geografice, între „marii” și „micii” europei.

“Susțin documentul semnat! am avut numeroase întâlniri cu 
transportatori din mai multe țări europene, am participat, la Bruxelles, la 
dezbateri publice, mă interesează și lupt pentru drepturile acestor oameni! 
Sincer, experții aduși, dar și reprezentanții comisiei nu au putut oferi 
contraargumente, nu au avut explicații convingătoare, care să demonstreze că 
directiva pe Detașare se poate aplica la transporturile zilnice făcute în Piața ue.

Solicit, alături de unTrr, ca ministrul Transporturilor să inițieze o 
scrisoare de susținere împreună cu miniștrii de transport din țările asociațiilor 
semnatare a Declarației transportatorilor! acest lucru trebuie făcut cât mai 
repede!”, a declarat Maria Grapini. umanista este convinsă că poziția de forță 
a celor 17 trebuie dublată, rapid, de un demers oficial comun, pentru ca europa 
să fie conștientizată de gravitatea Directivei ce se pregătește și să decidă în 
consecință.

https://cronicaromana.net/2017/10/29/europarlamentarul-maria-
grapini-solicitare-catre-oficialii-romani/

asociația Femeilor antreprenor din românia a organizat Balul Speranței 
2017 la Timișoara

asociaţia Femeilor antreprenor din românia, cu sediul în Timişoara, a 
organizat, vineri 27 octombrie, de la ora 19.00, a XIX-a ediţie a Balului Speranţei 
2017, la restaurantul Valery 4. La eveniment au participat invitați din mai multe 
orașe din romania, inclusiv din austria.

„Visul nostru este legat de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. e nevoie de 
multă speranță și de sprijin în comunitate, iar albinuțele din asociația Femeilor 
antreprenor din românia au luptat să organizăm încă o ediție a Balului 
Speranței. Mulți participanți vin de 19 ani la acest eveniment caritabil, fiindcă 
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au înțeles scopul nostru. Vrem în continuare să strângem bani pentru proiectele 
pe care le avem. Pe lângă contrucția căminului de bătrâni, avem întotdeauna 
și alte proiecte foarte utile pentru comunitate și pentru oamenii aflați în nevoi 
speciale. anul acesta asociația noastră a devenit parteneră cu o altă asociație 
care dorește să sprijine copiii bolnavi de diabet. așadar un alt obiectiv al Balului 
Speranței 2017 este strângerea de fonduri pentru acești copiii suferinzi. Dorim 
ca micuții să beneficieze de tratamente moderne, care să le aducă alinare. alt 
proiect este pentru a ajuta un om aflat într-o situație extremă, pe care l-am 
întâlnit la o conferință a femeilor de afaceri. el nu are ambele picioare și o mână, 
în urma unui accident, dar este un model de viață. a reușit să facă o facultate, să 
aibă o familie și chiar doi copii. În această seară vrem să strângem bani pentru 
costel, să îi achiziționăm proteze mai bune și moderne care să îi ușureze viața. 
Scopul nostru este de a-i ajuta pe cei care se pot ajuta ei înșiși mai puțin”, a spus 
Maria Grapini.

cu acest prilej, Grapini a mulțumit tuturor care au făcut donații în 
sprijinul oamenilor aflați în nevoi, pentru ca proiectele aFar să fie duse la 
bun sfârșit. “când am fondat asociaţia, am sperat că să nu treacă aşa mulţi 
ani în care să fie de multă nevoie de sprijin social. am crezut că lucrurile vor 
merge în bine, într-un ritm mai alert. Din păcate avem încă multe probleme 
sociale, avem nevoie de solidaritate. În calitate de preşedinte-fondator al 
asociaţiei, dar şi al coaliţiei asociaţiilor Femeilor de afaceri (caFa), doresc să 
mulţumesc doamnelor care muncesc de ani mulţi pentru a ajuta. Mulţumesc 
colegilor rotarieni care au confirmat participarea. Mulţumesc cluburilor 
Lions care îşi trimit reprezentanţii şi mulţumesc oamenilor generoşi. a fost 
o seară binecuvântată. Mulţumesc presei timişorene şi centrale. Mulţumesc 
oamenilor generoşi care au fost alături de noi 19 ani, care ne-au ajutat să 
rezolvăm proiecte importante pentru semenii noştri. Mulţumesc şi artiştilor 
care s-au alăturat nouă în aceşti ani”, a fost mesajul Mariei Grapini.

De asemenea, prof. univ. dr. angela Podariu, președintele aFar, a declarat: 
„acest eveniment nu e numai o manifestare mondenă, dar așa cum spune și 
numele, Balul Speranței, este o șansă pentru persoanele cu nevoi speciale de 
a spera la mai bine. cel mai mare proiect al nostru este construcția căminului 
pentru persoanele vârstnice. al doilea proiect al balului este strângerea de fonduri 
pentru achiziția unei proteze de șold și de genunchi pentru o persoane care nu 
are picioare și o mână, iar al treilea obiectiv este strângerea de fonduri în scopul 
susținerii educației copiilor cu diabet”, a spus prof. angela codruța Podariu.

Printre altele, cu prilejul Balului Speranței 2017, a avut loc o licitație 
cu strigare pentru mai multe obiecte de artă și tablouri donate de artiștii din 
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Timișoara, precum și o icoană oferită de ÎPSS Ioan, mitropolitul Banatului. 
Oamenii de afaceri din Timișoara au fost foarte generoși și de această dată și 
au fost dispuși să liciteze mulți bani pentru a achiziționa valoroasele obiecte de 
artă, în scopul sprijinirii persoanelor aflate în nevoi. De asemenea, surpriza serii 
a fost o elevă de 16 ani supertalentată din Galați, Maria crăciun, care a susținut 
un electrizant program artistic, iar prezentatoarea acestei ediții a fost actrița și 
cântăreața Maria Buză, din București.

http://www.ziuadevest.ro/asociatia-femeilor-antreprenor-din-romania-
organizat-balul-sperantei-2017-la-timisoara/

Meseria mai este o brățară de aur, la Timișoara?   

De Gh. Miron  

La 12.11.2017

Sâmbătă, 11 noiembrie, la Timișoara, europarlamentarul Maria Grapini 
a organizat și moderat prima dezbatere intitulată „Meseria – brățară de aur”, 
la care au participat reprezentanți ai patronatelor din Timișoara, ai școlilor de 
meserii, elevi, profesori, psihologi, seniori și șomeri, precum și reprezentanți ai 
instituțiilor implicate direct pe piața muncii: aJOFM Timiș și ITM.

Manifestarea face parte dintr-un ciclu de evenimente, pentru stabilirea 
unei baze de discuţii oficiale, în perspectiva unui învăţământ vocaţional și 
aplicat, atât de necesar mediului românesc, nepus în practică nici în prezent. 
“având în vedere nevoia de meseriași pe piața muncii, vă propun un ciclu de 
acţiuni sub titulatura „Meseria – brățară de aur”, la care să fie invitați elevi, 
dar și liceeni, împreună cu oameni de afaceri, antreprenori, dezvoltatori din 
domeniile care duc lipsă de forță de muncă, pentru dezbaterea nevoii de 
educație vocațională, în speță, de alegerea unei meserii în funcție de vocație”, a 
spus Grapini.

Obiectivul principal a fost găsirea de soluții la criza de pe piața muncii 
din Timiș și din întreaga țară. Sala de conferințe a fost plină, iar interesul 
participanților, major. au lipsit doar reprezentanții Inspectoratului Școlar 
Timiș, pe care Grapini n-a ezitat să-i taxeze pentru dezinteres. „Pe mine m-au 
învățat părinții că meseria chiar este brățară de aur. Mama îmi spunea așa: știi 
să faci ceva foarte bine, te descurci oriunde, dar chiar oriunde. În vremurile 
astea, observ, frecvent, n-o să-i spun repulsie, dar oricum o reținere majoră, 
în ceea ce privește meseriile. Toți vor să fie studenți. nu contează că termină, 
după trei sau patru ani, facultăți care nu au corespondent în piață, au diplome. 
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e un raționament profund greșit. ne confruntăm cu o criză majoră de buni 
specialiști, meseriași, în foarte multe domenii, cei care mai sunt pe piață aleg 
lumea largă, astfel că avem o reală dificultate națională. atitudinea noastră față 
de muncă e proastă, ceea ce în alte țări nu există: nu e rușine să muncești, să ai 
o meserie, să fii calificat într-un domeniu. Dacă nu facem ceva, concret și rapid, 
vom rămâne o țară în derivă, fără forță de muncă, fără perspective. Suntem 
cei mai generoși, aici, în românia, dar toată lumea trăiește prost. Trebuie să 
orientăm educația spre vocație”, a declarat Maria Grapini. 

concluziile formulate în urma întâlnirii, sunt: schimbarea opticii 
ministeriale în privința învățământului vocațional, transformarea unor licee în 
școli profesionale, adaptarea programei la cerințele actuale ale pieței, certificarea 
meseriilor, înăsprirea regulilor privitoare la ajutorul de șomaj, certificarea 
calificării pentru meseriașii în cauză, direct de firma la care au lucrat, fără alți 
intermediari. europarlamentarul Maria Grapini va transmite concluziile primei 
ediții Ministerelor educației și Muncii și va face presiuni pentru ca acestea să se 
transforme în legi, norme și prevederi pentru piața muncii din românia.

http://www.ziuadevest.ro/meseria-mai-este-o-bratara-de-aur-la-
timisoara/ 






