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Introducere 

Mandatul de europarlamentar nu înseamnă funcție, înseamnă 
RESPONSABILITATE. 

Așa am tratat mandatul primit prin votul cetățenilor în 2014. 

Este greu să cuprinzi într-un raport miile de ore lucrate în cei cinci ani. 
Am făcut un calcul și am constatat că am lucrat 250 de zile, cu o medie

de 12 ore pe zi, ceea ce înseamnă 15.000 de ore în cei cinci ani. Asta
înseamnă că circa trei ani și jumătate nu am fost acasă! 

Important este ceea ce  lași în urmă iar eu am dorit ca cele circa 15.000 de
ore din viața mea să le consum util. 

Să rămână contribuția mea la legislația europeană prin cele aproape 4.000
de amendamente, să rămână intervențiile în scris către instituțiile europene și
ale statelor membre, să rămână înregistrate intervențiile mele în Plenul 
Parlamentului și ale Comisiei. Să rămână acțiunile de promovare ale valorilor, 
acțiunile de apărare ale intereselor naționale.  

Încerc să las cartea ,,Raport de europarlamentar” ca o completare la 
cartea ,,O voce proeuropeană” - unde am sintetizat activitatea mea din
perioada 2014-2017, pentru că este nevoie ca oamenii politici să raporteze
activitatea în fața celor care îi aleg.  

Pentru a alege corect oamenii au nevoie să cunoască ce au făcut cei care 
își asumă să candideze abandonându-și profesia, timpul dedicat familiei sau 
timpul liber pentru a face politici publice. 

Există, din păcate, o prăpastie între nivelul de înțelegere și de cunoaștere 
a celor care aleg și cei pe care îi aleg și acest lucru duce și la eșec în cazul 
unor alegeri.  

Mi-aș dori să ajungem să alegem într-o mare majoritate doar pe criteriul 
valorii personale a fiecărui candidat.  
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Niciunde în lume nu se întâmplă 100% ca alegerea să fie doar pe criteriul 
valorii! Să fim realiști! Problema este însă cât de departe sunt cei aleși de 
criteriile valorice necesare și câți sunt în afara scării valorii. Se poate, sunt 
sigură, să progresăm, însă cum? Prin educație, credință, curățenie 
morală, unitate. Acest lucru trebuie să și-l propună fiecare dintre noi.  

Responsabilitatea nu poate fi doar a unora și alții doar pot constata ce nu 
e bine sau doar critică! 

Partidele, bineînțeles, au o responsabilitate suplimentară pentru că ele 
propun pe cei ce vor fi aleși. Dar cetățenii au puterea votului și trebuie să o 
folosească corect, cinstit și pe principiul respectării scării valorii - omul 
potrivit la locul potrivit! 

Democrația este complexă și trebuie bine înțeleasă pentru a avea succes, 
pentru a gestiona optim resursele. 

Avem încă multe de făcut pentru buna înțelegere a conviețuirii și 
conducerii în democrație. 

Nu-mi permit să stabilesc vinovății, dar rog pe fiecare cititor să se
gândească cum se pot implica și cum pot convinge pe cei din jur să creadă că, 
da, SE POATE! 

Se poate să alegem mai bine, să facem mai mult și mai bine și să ne 
implicăm în schimbarea pe care o dorim!  

Schimbarea în mai bine! 
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INFORMAŢII PERSONALE: MARIA GRAPINI 

European Parliament,  
Rue Wiertz Altiero Spinelli 10G265 1047 Brussels 

Cabinet Europarlamentar: +32(0)2 28 45526 

maria.grapini@europarl.europa.eu 

www.mariagrapini.ro 

https://www.facebook.com/grapini.maria 

Sexul Feminin | Data naşterii 07/11/1954 | Naţionalitatea Română  
GRAD DE CAVALER - ORDINUL NAȚIONAL „PENTRU MERIT” - acordat
de Președintele României pentru merite deosebite în conducerea activităților 
economice, 2000 

EXPERIENŢĂ  POLITICĂ 
 2015-prezent:  CO-PREȘEDINTE al Partidului Puterii Umaniste (Social- 

     Liberal) din România 
2015-prezent:   PREȘEDINTE al Filialei PPU (Social-Liberal) a Județului 

     Timiș 
05/2014–prezent:  EUROPARLAMENTAR – Parlamentul European, Bruxelles 

 (Belgia) 
 Co-Președinte al Intergrupului pentru IMM-uri 
 Membru 
•IMCO Comisia pentru piața internă și protecția
consumatorilor 
•DKOR Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană
•DEPA Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest
Membru Supleant 
•TRAN Comisia pentru transport și turism
•LIBE Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri
interne 
•D-MD Delegația la Comitetul parlamentar de asociere UE- 
Moldova  

12/2012–03/2014:  MINISTRU DELEGAT PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI 
 ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM – 

     Guvernul României, Bucureşti (România) 
11/2012–03/2014: DEPUTAT – Parlamentul României, București (România) 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
01/05/1995–10/12/2012: PREŞEDINTE al Consiliului de Administraţie, 

     Director General – Grup SC Pasmatex SA, Timişoara (România) 
1994-1998/ 2002-2006: VICEPREŞEDINTE al Camerei de Comerţ, Industrie  

 și Agricultură Timişoara (România) 

https://www.facebook.com/grapini.maria
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 2001: CONSULTANT NAŢIONAL la Proiectul Rom/00/01 
 ,,Îmbunătăţirea Capacităţilor de Export ale României” 
 Finanţat de Guvernul Elveţian, Programul de Dezvoltare al  
 Naţiunilor Unite și Coordonat de Centrul Român de Comerţ 
 Exterior 

15/09/1989– 
22/01/1990:  INGINER ŞEF – 13 Decembrie, Timişoara (România) 
11/08/1978– 
15/09/1989:  ȘEF SECȚIE - I.T. Garofiţa, Timişoara (România) 

COMITETE, ASOCIAȚII,  
FEDERAȚII, ORGANISME
PROFESIONALE 

 2013–2014: PREŞEDINTE Rotary Ripensis, Timişoara (România) 
     2005- prezent: MEMBRU Rotary Club Ripensis, Timişoara (România) 

 2009–10/12/2012: CONSUL ONORIFIC al Republicii India (România) 
 2008–Prezent: PREŞEDINTE de Onoare Asociaţia Seniorilor 

     (Asmt), Timişoara (România) 
 2005–Prezent: MEMBRU Asociaţia Generală a Inginerilor din 

     România (Agir) 
 2002–2010: PREŞEDINTE al Federaţiei Patronale din Industria Uşoară 
 1998-2002: PRIM VICEPREŞEDINTE al Federaţiei Patronale 

     din Industria Uşoară 
 1998–2012: PREŞEDINTE Asociaţia Femeilor Antreprenor din România 
 1997–2005: PREŞEDINTE al Fundaţiei ,,Clubul de Afaceri  

 Austria-România”, Bucureşti 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 1973–1978: INSTITUTUL POLITEHNIC ,,GHEORGHE ASACHI” 
 IAŞI, FACULTATEA DE TEXTILE, SPECIALIZAREA  
 ,,TEHNOLOGIA MECANICĂ A FILĂRII ŞI ŢESĂRII”, 
 IAŞI (ROMÂNIA) 

 1969–1973: LICEUL TEORETIC, Bereşti (Galaţi) 

COMPETENȚE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Română 

Alte limbi 
străine 
cunoscute 

Competenţe de comunicare: • bune competenţe de comunicare dobândite prin 
 experienţa managerială 

ΙNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 
Ascultare   Citire Participare la  Discurs 

conversaţii  oral 
B2  B2 B2  B2 B2 
B2  B2 B1  B1 B1 

Engleză 
Franceză  
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Competenţe organizaţionale/ 
 manageriale: • managementul resurselor umane 

• Leadership
 Competenţe tehnice: • proiectarea şi în producţia de textile-confecţii 

Competenţă digitală:

Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat 

Alte competenţe: • stabilirea planului de afaceri, a bugetelor şi a organizării 
 unei companii 

• moderare
• crearea de organizaţii şi fundaţii
• gestionarea conflictelor
• aptitudini în realizarea de activităţi de solidaritate

şi sprijin social
• analize şi dezvoltare de politici publice;
• administraţie publică culturală

Permis de conducere:     B 

INFORMAȚII  
SUPLIMENTARE: 

Activitate Științifică/Publicații: 
• Lucrarea ,,Poate fi o femeie de afaceri dedicată și carierei și
familiei?” realizată cu ocazia evenimentului ,,The Woman”, Cluj-
Napoca, 2 Martie 2012 
• Lucrarea ,,Industria manufacturieră și politici industriale” realizată
cu ocazia workshop-ului internațional ,,The New European and Global 
Economic Order and the Future of Manufacturing in Romania”, 
București, 1 Martie 2012 
• Lucrarea ,,Șanse egale pentru cariere de succes; Cariera – substantiv
feminin”, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
POSDRU ,,Investește în oameni!”, 2011 
• Lucrarea ,,Abordarea Managementului în perioada de criză la IMM”
realizată pentru cea de-a 6-a ediție a Conferinței Internaționale 
,,Managementul Schimbărilor Tehnologice” de la Alexandroupolis, 
Grecia (3-5 Septembrie 2009) 

AUTOEVALUARE 
Procesarea  Comunicare  Creare de  Securitate   Rezolvarea 
informaţiei   conţinut   de 

 probleme 

Utilizator  Utilizator  Utilizator             Utilizator  Utilizator 
independent         independent independent    independent         independent 
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• „Antreprenoriatul feminin în dezvoltare, inovativ si bazat pe valorile
familiale” prezentată în cadrul celui de-al 3-lea Forum Economic al 
Inițiativei Central Europene de la Budapesta, Ungaria, 2000 
• „Managementul schimbării și crizei la SC Pasmatex SA” prezentată
în cadrul celui de-al 5-lea Simpozion Internațional de management  
SIM ‘99 cu tema „Managementul organizațiilor în pragul mileniului 
III” 
• „Oportunități în România pentru dezvoltarea și conducerea unei
afaceri de către femei” prezentată la Prima Conferință a femeilor 
întreprinzătoare, Brijuni, Croația 1999 
• „Legislația românească între a da și a lua” prezentată la Forumul
Industriei Ușoare -1998 
• „Restructurarea și privatizarea unei societăți comerciale în România
- management postprivatizare” prezentată la Academia Română din 
București -1995 
• ,,Manager și mamă într-o țară din Europa de Est” - prezentată și
publicată în Italia, la Simpozionul ,,Femeia care contribuie la 
dezvoltarea economică a propriei națiuni” 1996 
• ,,Contribuția la studiul caracteristicilor de exploatare a stofelor cu
destinație costume” - 1978 - Buletin științific studențesc. 

Cursuri și perfecționări: 
• Specializare la Programul Internațional pentru participanți din
exterior al Departamentului de Stat al U.S.A ,,Business Development 
Issues for Women Business Leaders” organizat de Departmentul de 
Stat USA – 2004 
• Forum consacrat pentru bunele practici în domeniul IMM-urilor
desfășurat la palatul națiunilor din Geneva (2004) 
• ,,Women in Business Entering the21st Century” workshop organizat
de The United States Agency International Development și de World 
Learning (2000) 
• ,,Conex GSM pentru întreprinzătorii de succes” organizat de FIMAN
și Connex GSM (1999). Seminar de perfecționare în 
Management/Marketing/Cooperare organizat de Serviciul Integrat de 
Consultanță pentru Economie în România, împreună cu Academia de 
Management a landului Saxonia din Germania (1999) 
• Instruire în Anti-Dumping și sistemul legislativ contabil – organizat
de Departamentul de Comerț al S.U.A (1998) 
• ,,Assisting Local/Regional Development initiatives”, organizat de
GOPA Consultants Germania și Fundația Internațională de 
Management România (1997) 
• Managementul financiar intern – organizat de Agenția Statelor Unite
pentru Dezvoltare Industrială (1997) 
• Curs de marketing și management financiar extern – organizat de
Centrul de Consultanță Româno - American (1997) 
• Managementul calității totale – organizat de F.R.P.C, C.C.I.A.
Timișoara (1996) 
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 • Calificarea în funcția de lector pentru pregătirea cadrelor de
conducere din întreprinderi în economia de piață, organizat de Camera 
de Comerț și Industrie, Timișoara și O.W.Z Germania (1996) 
• Management de Vârf prin GEGOS, organizat de Ministerul
Industriei și Institutul de Management și Informatică, București 
(1994) 

 Inovații: 
• 10.03.1988 – Certificat nr.205 ,,Sistem de măsurare a temperaturii pe
suprafața tamburilor de mașinile de încleiat Metalu Roșu – aplicată la 
mașinile de încleiat fire mătase” 
• 09.12.1985 – Certificat nr. 114 ,,Înlocuirea curelelor sistemului de
debitare a firului la mașina de bobinat moale Conorapid cu șnur PVC 
0,3 mm aplicată e mașinile de bobinat” 
• 20.05.1985 – Certificat nr. 96 ,,Noua metodă de prelucrare a firelor
de poliester prin reducerea unei faze tehnologice în preparația 
țesătoriei”  

 Titluri: 
• Trofeul ,,Femeia contează!”, acordat de Asociația COLFASA,
Timișoara, 28 mai 2012 
• Trofeul ,,Femeia contează 2011”, la Secțiunea Afaceri, cordat de
Fundația Internațională ,,Mihai Eminescu”, în cadrul Galei ,,Femei de 
succes” 2011 – Ediția a VIII-a, București, 29 martie 2012 
• Titlul ,,Ambasador al femeilor antreprenoare din România”, 15
martie 2011 
• Titlul ,,Senator în Senatul de Onoare” al Universității de Vest –
Timișoara, 2010 
• Titlul ,,Most Ardent Business Community Advocate” acordat de
Business Arena Magazine în cadrul Galei ,,Most Admired Business 
Women Awards 2010”, martie 2010 
• Titlul ,,Senior Honoris Causa” pentru contribuția remarcabilă la
reconstrucția instituției patronale în România, acordat de către 
Forumul Președinților patronatelor din România – 2004 
• ,,Managerul Anului”, acordat de Consorțiul XXI, Timișoara, 1999

Diplome/Premii/Distincții: 
• ,,Europarlamentarul care te reprezintă” - Grupul de Presă ,,Bursa” -
2017 (secțiunea ,,Votul publicului”) 
• Premiul de excelență pentru ,,Pro Green” – 2013
• Premiul de Excelență pentru dinamism, stil și eficiență în
dezvoltarea turismului românesc, în cadrul Galei premiilor Asociației 
Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România, 15 ianuarie 2014 
• Diplomă de Excelență pentru aportul adus în dezvoltarea turismului
din România, în cadrul galei ,,The Money Channel”, 3 martie 2013 
• Premiul de Excelență la Feminin – Coaliția Asociațiilor Femeilor de
Afaceri din România în cadrul Conferinței naționale CAFA, în 
perioada 30-31 mai 2013 
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• Diplomă de Onoare, acordată de Colegiul Național de Artă ,,Ion
Vidu”, în cadrul Galei Ediției a XI-a a ,,Zilelor Muzicale Timișorene”, 
Timișoara, 8-9 noiembrie 2012 
• Diploma de Excelență, acordată de Fundația Internațională ,,Mihai
Eminescu”, în cadrul Galei ,,Femei de succes” 2011 – Ediția a VIII-a - 
,,remarcabila personalitate a vieții publice contemporane, pentru  
prodigioasa-i activitate desfășurată în țară și în străinătate”, București, 
29 martie 2012 
• Diploma de Excelență, acordată de Asociația Oamenilor de Afaceri
PRO INVEST, Brașov, 8 decembrie 2011 
• Diploma No Limits Woman, acordată de Mh Media Solution, 3 iulie
2011 
• Diploma ,,PAUL HARRIS FELLOW”, acordată de Rotary
International, 2 iunie 2011 
• Premiul de Excelență Mr. RON 2010, acordat de ,,Săptămâna
Financiară”, 10 martie 2011 
• Certificatul ,,Ambassador of the European Network of Female
Entrepreneurship Ambassadors”, acordat de EUROPEAN 
COMISSION, Brussels, 8 decembrie 2010 
• Premiul de Excelență acordat de Business Press, ediția2010, pentru
implicarea activă și susținerea mediului de afaceri românesc, 
noiembrie 2010 
• Diploma de Excelență acordată e Asociația Generală a Inginerilor
din România, sucursala Timiș, pentru realizări deosebite în inginerie și 
în activitatea AGIR, 14 septembrie 2010 
• Diploma pentru servicii aduse comunității, acordată de Rotary Club
Ripensis Timișoara, august 2010 
• Diploma ,,BEST MANAGERS”, acordată de Brand Awards la
categoria ,,BRANDTOP TEN/TIMIȘOARA 2010”, iunie 2010 
• Placheta ,,Fiii Gorjului de pretutindeni”, acordată de ,,Asociația
științifică pentru consolidare mediu asociativ”, pentru activitatea 
depusă, 2010 
• Trofeul ,,FEMEIA CONDUCE”, acordat de ziarul 
,,FINANCIARUL”, decembrie 2009 
• Trofeul de Excelență în afaceri acordat de revista ,,FELICIA”,
noiembrie 2009 
• Premiul ,,Învingătorii crizei”, acordat în cadrul primei ediții a Galei
Premiilor Felicia - ,,Oameni pentru inimă, minte și suflet”, 8 
octombrie 2009 
• Diploma de Onoare ,,CONSUL HONORIS CAUSA INDIAE”,
acordată de Universitatea de Vest din Timișoara, pentru întreaga 
activitate desfășurată, 21 mai 2009 
• Singurul Antreprenor Român care apare alături de alți 32 de
parlamentari din Europa în Broșura ,,Secretul Succesului”, realizată 
pentru Prima Săptămână a IMM-urilor de la Bruxelles din 6-14 mai 
2009 
• Trofeul și Diploma de Onoare, acordate de ANEIR pentru activitatea
de export, 2008, 2009 
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• Premiul de Excelență de la Top Business pentru management și
dezvoltare antreprenorială în România, 2008 
• Premiul de Excelență ,,Managerul Anului” de la Business Press,
ediția2008, pentru cea mai eficientă activitate de management 
• Diploma DREPTATE-CINSTE-ONOARE din partea Organizației
pentru Apărarea Drepturilor Omului din România, cu sediul central  
Timișoara, cu ocazia Zilei Mondiale a Drepturilor Universale ale 
Omului, 10 decembrie 2007 
• Diploma la Conferința Internațională ,,Management of
Technological Changes”, 25-26 august 2007, Grecia 
• Premiul de Excelență de la Business Press, ediția 2007, pentru
aportul adus la dezvoltarea industriei ușoare românești 
• Diploma de recunoaștere ,,OAMENI DE SEAMĂ AI
BANATULUI”, acordată de Uniunea Fundația Augusta, 2007 
• Diploma ,,PERSOANA GENDER SNSITIVE”, acordată de
organizația AUR 
• Locul 10 în topul ,,100 FEMEI DE SUCCES- 2007”, publicat de
revista Capital 
• Diploma de Excelență pentru Cel mai Performant management în
favoarea unei mărci de succes este decernat de Platforma – CEFTAC, 
Casei de Modă Pasmatex pentru Brandurile Mary’s Style și Marion 
• Premiul pentru implicare în Afaceri din cadrul concursului regional
,,Ioana și Sensiblu te premiază! ” 
• Locul III în Topul ,,100 de Femei de Succes - 2006”, publicat de
revista Capital 
• Diploma ,,Oameni pentru Oameni”, la categoria ,,Campanii de
atrageri de fonduri”, acordată pentru implicarea socială prin donații, 
sponsorizări, activități de atragere de fonduri sau voluntariat, pentru 
compartimentul social responsabil al sectorului de afaceri la ,,Gala 
Oameni pentru Oameni”, ediția a III-a 
• Locul 2 în ,,Top 100 femei de succes din România - 2005”, publicat
de revista Capital 
• Diploma de onoare, acordată de Fundația Română ,,George Pomuț”,
Timișoara, pentru sprijinul moral și material acordat pentru buna 
desfășurare a activității de comemorare a eroilor români căzuți pe 
câmpurile de luptă în afara granițelor țării – 2004 
• Locul 3 în ,,Topul primelor 50 de femei de succes din România -
2004”, publicat de revista Capital 
• Premiul de Excelență în afaceri ,,Topul Național al Firmelor Private
2002”, acordat de Consiliul Național al Întreprinderilor Mici și 
Mijlocii din România 
• Diploma și placheta ,,Femeia care a contribuit la dezvoltarea propriei
națiuni”, Sicilia, 1996 
• Diploma Sintex, anul 1999, acordată de Ministerul Industriei și
Comerțului 

Hobby: Sport, Scrabble, muzică 
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2. Sinteza activității în primii 4 ani de mandat

2.1 Activitatea europarlamentarului Maria Grapini din punct 
de vedere al numărului amendamentelor depuse 
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2.2 Activitatea europarlamentarului Maria Grapini din 
punct de vedere al tuturor activităților parlamentare 

În graficul de mai sus, realizat de MEP RANKING, unul dintre cele mai 
importante site-uri de analiză a activității eurodeputațiilor, se poate observa 
activitatea intensă pe care a desfăsurat-o doamna europarlamentar Maria 
GRAPINI. 
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Conform graficului, eurodeputatul Maria GRAPINI este pe primul loc în 
ceea ce privește activitatea eurodeputaților români din grupul S&D, dar și față 
de toți eurodeputații români. 

Eurodeputatul Maria GRAPINI este pe primul loc atunci când vorbim 
de activități parlamentare, precum: întrebări scrise adresate Comisiei Europene, 
moțiuni, discursuri avute în Plenul PE în fața înalților demnitari europeni, opinii 
din umbră, declarații, rapoarte, rapoarte din umbră, număr de amendamente 
depuse, explicații ale voturilor, participarea în plenară și voturi prin apel 
nominal. 

2.3 Rapoarte perioada 2014-2017 

2.3.1 Rapoarte în calitate de raportor 2014-2017 

1. 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   
27-09-2017 - A8-0288/2017 - LIBE 

2. 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   
28-03-2017 - A8-0090/2017 -  LIBE 

3. 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   
03-03-2017 - A8-0051/2017 - LIBE 

4. RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului
European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, în ceea ce privește 
mărfurile care au părăsit temporar teritoriul vamal al Uniunii pe cale 
maritimă sau aeriană   
14-11-2016 - A8-0329/2016 - IMCO 

2.3.2 Rapoarte în calitate de raportor alternativ 2014-2017 

1. RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului
European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/59/CE privind 
calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai 
anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri  
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sau de pasageri, precum și a Directivei 2006/126/CE privind permisele 
de conducere   
23-10-2017 - A8-0321/2017 - TRAN 

2. RAPORT referitor la noile oportunități pentru întreprinderile mici
din sectorul transporturilor, inclusiv modelele de economie colaborativă 
07-11-2016 - A8-0304/2016 - TRAN 

3. RAPORT referitor la SEE-Elveția: obstacole în calea funcționării
depline a pieței interne   
24-07-2015 - A8-0244/2015 - IMCO 

2.3.3 Avize în calitate de raportor pentru aviz 2014-2017 

1. AVIZ referitor la o nouă agendă pentru competențe în Europa
12-05-2017 - IMCO_AD(2017)599673 -  IMCO 

2. Aviz referitor la noi provocări și concepte noi pentru promovarea
turismului în Europa 
04-09-2015 - IMCO_AD(2015)549324 - IMCO 

2.3.4 Avize în calitate de raportor pentru aviz alternativ 2014-2017 

1. AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European
și a Consiliului privind oferirea de mijloace autorităților 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   
21-11-2017 - IMCO_AD(2017)608025 - IMCO 

2. AVIZ Către o strategie în domeniul comerțului digital
24-10-2017 - LIBE_AD(2017)609526 - LIBE 

3. 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   
26-09-2017 - IMCO_AD(2017)605925 - IMCO 

4. AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene
pentru exercițiul financiar 2018   
05-09-2017 - TRAN_AD(2017)606064 - TRAN 
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5. AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene
pentru exercițiul financiar 2018   
20-07-2017 - IMCO_AD(2017)604889 - IMCO 

6. AVIZ referitor la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget
2018   
09-06-2017 - IMCO_AD(2017)602828 - IMCO 

7. AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului
European și al Consiliului privind omologarea și supravegherea pieței 
autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, 
componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor 
respective   
16-12-2016 - TRAN_AD(2016)587469 - TRAN 

8. AVIZ privind Uniunea Europeană a Apărării
12-10-2016 - IMCO_AD(2016)583872 - IMCO 

9. AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului
European și al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în 
cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori 
mobiliare la tranzacționare   
29-06-2016 - IMCO_AD(2016)578848 -  IMCO 

10. AVIZ referitor la poziția Consiliului privind bugetul general al
Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 
03-09-2015 - IMCO_AD(2015)554942 - IMCO 

11. 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   
24-06-2015 - IMCO_AD(2015)549464 - IMCO 

12. AVIZ referitor la mandatul pentru trilogul privind proiectul de
buget 2016   
04-06-2015 - IMCO_AD(2015)554943 - IMCO 

13. AVIZ referitor la impactul politicii comerciale și de investiții a UE
asupra inițiativelor public-private din țările din afara UE 
07-05-2015 - IMCO_AD(2015)549366 - IMCO 

14. AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European
și a Consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru 
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intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii 
nedeclarate   
23-01-2015 - IMCO_AD(2015)539571 - IMCO 

2.4 Luări de Cuvânt în Plenul Parlamentului 
European perioada 2014-2017 

În perioada 2014-2017 doamna europarlamentar Maria GRAPINI a avut 
peste 417 de luări de cuvânt în Plenul Parlamentului European 

1. Deliberările Comisiei pentru petiții din cursul anului 2016 (dezbatere)
14-12-2017 - P8_CRE-REV(2017)12-14(3) 

2. O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid
de carbon (dezbatere)   
14-12-2017 - P8_CRE-REV(2017)12-14(4) 

3. Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea abuzului sexual
asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei 
infantile (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt)   
14-12-2017 - P8_CRE-REV(2017)12-14(9.8) 

4. Deliberările Comisiei pentru petiții din cursul anului 2016 (A8-
0387/2017 - Notis Marias)   
14-12-2017 - P8_CRE-REV(2017)12-14(9.9) 

5. O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid
de carbon (A8-0356/2017 - Bas Eickhout) 
14-12-2017 - P8_CRE-REV(2017)12-14(9.10)   

6. Pregătirea reuniunii Consiliului European din 14-15 decembrie -
Situația actuală a negocierilor cu Regatul Unit 
13-12-2017 - P8_CRE-REV(2017)12-13(8)   

7. Punerea în aplicare a pilonului social (dezbatere)
13-12-2017 - P8_CRE-REV(2017)12-13(19) 

8. Mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene cu capacități
operaționale proprii (dezbatere)   
13-12-2017 - P8_CRE-REV(2017)12-13(21) 

9. Interzicerea la nivelul UE a simbolurilor și sloganelor naziste și
fasciste (dezbatere)   
13-12-2017 - P8_CRE-REV(2017)12-13(22) 
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10. Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea abuzului sexual
asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei 
infantile (dezbatere)   
13-12-2017 - P8_CRE-REV(2017)12-13(24)   

11. Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR) (B8-
0590/2017)   
16-11-2017 - P8_CRE-REV(2017)11-16(8.5) 

12. Combaterea inegalităților ca mijloc de impulsionare a creării de
locuri de muncă și a creșterii economice (A8-0340/2017 - Javi López) 
16-11-2017 - P8_CRE-REV(2017)11-16(8.6)   

13. Decizie adoptată cu privire la cel de-al doilea pachet privind
mobilitatea (dezbatere)   
15-11-2017 - P8_CRE-REV(2017)11-15(19) 

14. Activitățile Ombudsmanului European în 2016 (dezbatere)
15-11-2017 - P8_CRE-REV(2017)11-15(20) 

15. Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR)
(dezbatere)   
15-11-2017 - P8_CRE-REV(2017)11-15(23) 

16. Combaterea inegalităților ca mijloc de impulsionare a creării de
locuri de muncă și a creșterii economice (dezbatere) 
15-11-2017 - P8_CRE-REV(2017)11-15(24) 

17. Paradise Papers (dezbatere)
14-11-2017 - P8_CRE-REV(2017)11-14(2) 

18. Cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure
aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului (dezbatere) 
14-11-2017 - P8_CRE-REV(2017)11-14(3)   

19. Salvarea de vieți omenești: sporirea siguranței autovehiculelor în UE
(A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch) 
14-11-2017 - P8_CRE-REV(2017)11-14(6.1)  

20. Negocierile multilaterale în vederea celei de-a 11-a ediții a
Conferinței ministeriale a OMC (dezbatere) 
14-11-2017 - P8_CRE-REV(2017)11-14(12)   



Europarlamentar Maria GRAPINI 
Activitatea în Parlamentul European 2014-2019 

22 

21. Parteneriatul Estic, în perspectiva summitului din noiembrie 2017
(dezbatere)   
14-11-2017 - P8_CRE-REV(2017)11-14(14) 

22. Recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației
interioare (dezbatere)   
13-11-2017 - P8_CRE-REV(2017)11-13(15) 

23. Salvarea de vieți omenești: sporirea siguranței autovehiculelor în UE
(dezbatere)   
13-11-2017 - P8_CRE-REV(2017)11-13(16) 

24. Monitorizarea aplicării dreptului UE în 2015 (dezbatere)
26-10-2017 - P8_CRE-REV(2017)10-26(6) 

25. Punerea în aplicare a Directivei privind răspunderea pentru mediul
înconjurător (dezbatere)   
26-10-2017 - P8_CRE-REV(2017)10-26(7) 

26. 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)   
25-10-2017 - P8_CRE-REV(2017)10-25(3)   

27. Combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE (dezbatere)
25-10-2017 - P8_CRE-REV(2017)10-25(4) 

28. Concluziile reuniunii Consiliului European din 19-20 octombrie 2017
și prezentarea Agendei liderilor (Construirea viitorului nostru comun) 
(dezbatere)   
24-10-2017 - P8_CRE-REV(2017)10-24(2)   

29. Programul de lucru al Comisiei pe 2018 (dezbatere)
24-10-2017 - P8_CRE-REV(2017)10-24(12) 

30. Produsele fertilizante cu marcaj CE (dezbatere)
23-10-2017 - P8_CRE-REV(2017)10-23(17) 

31. 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)   
23-10-2017 - P8_CRE-REV(2017)10-23(18)   
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32. Sistemele penitenciare și condițiile din închisori (dezbatere)
05-10-2017 - P8_CRE-REV(2017)10-05(2) 

33. Pregătirea reuniunii Consiliului European din 19-20 octombrie 2017
(dezbatere)   
04-10-2017 - P8_CRE-REV(2017)10-04(7) 

34. Normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (A8-
0167/2017 - Daniela Aiuto)   
04-10-2017 - P8_CRE-REV(2017)10-04(10.1) 

35. Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi - 2016 (dezbatere)
04-10-2017 - P8_CRE-REV(2017)10-04(16) 

36. Cooperare consolidată: Parchetul European (dezbatere)
04-10-2017 - P8_CRE-REV(2017)10-04(17) 

37. Securitatea pe drumurile europene (dezbatere)
04-10-2017 - P8_CRE-REV(2017)10-04(20) 

38. Stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit (dezbatere)
03-10-2017 - P8_CRE-REV(2017)10-03(3) 

39. Situația din Moldova
03-10-2017 - P8_CRE-REV(2017)10-03(9) 

40. Miile de anulări de zboruri ale companiei Ryanair și asigurarea
respectării Regulamentului 261/2004/CE privind drepturile pasagerilor 
care utilizează transportul aerian (dezbatere)   
03-10-2017 - P8_CRE-REV(2017)10-03(14)   

41. 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)   
03-10-2017 - P8_CRE-REV(2017)10-03(17)   

42. Capacitarea economică a femeilor în sectoarele publice și private din
UE (prezentare succintă)   
02-10-2017 - P8_CRE-REV(2017)10-02(15) 
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43. Restrângerea spațiului societății civile în țările în curs de dezvoltare
(prezentare succintă)   
02-10-2017 - P8_CRE-REV(2017)10-02(16) 

44. Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
02-10-2017 - P8_CRE-REV(2017)10-02(19) 

45. O nouă agendă pentru competențe în Europa (dezbatere)
14-09-2017 - P8_CRE-REV(2017)09-14(3) 

46. NordStream 2 (dezbatere)
14-09-2017 - P8_CRE-REV(2017)09-14(4) 

47. Starea Uniunii (dezbatere)
13-09-2017 - P8_CRE-REV(2017)09-13(7) 

48. Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor
(dezbatere)   
13-09-2017 - P8_CRE-REV(2017)09-13(16) 

49. Măsuri de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale
(dezbatere)   
12-09-2017 - P8_CRE-REV(2017)09-12(4) 

50. Scandalul fipronilului: modalități de îmbunătățire a sistemului UE
de alertă rapidă pentru alimente și furaje (dezbatere) 
12-09-2017 - P8_CRE-REV(2017)09-12(5)   

51. 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)   
11-09-2017 - P8_CRE-REV(2017)09-11(20)   

52. Prezentarea programului de activități al Președinției estoniene a
Consiliului (dezbatere)   
05-07-2017 - P8_CRE-REV(2017)07-05(6) 

53. Combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare
ale Uniunii prin intermediul dreptului penal 
05-07-2017 - P8_CRE-REV(2017)07-05(9.3)   

54. Cadrul juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale
și la sancțiunile aferente (A8-0239/2016 - Kaja Kallas) 
05-07-2017 - P8_CRE-REV(2017)07-05(9.4)   
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55. Epidemiile de HIV, tuberculoză și hepatita C, în creștere în Europa
(B8-0436/2017)   
05-07-2017 - P8_CRE-REV(2017)07-05(9.5) 

56. Raportul privind Turcia pe 2016 (dezbatere)
05-07-2017 - P8_CRE-REV(2017)07-05(12) 

57. Bilanțul Președinției malteze a Consiliului (dezbatere)
04-07-2017 - P8_CRE-REV(2017)07-04(2) 

58. Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de
informații privind impozitul pe profit (dezbatere) 
04-07-2017 - P8_CRE-REV(2017)07-04(3)   

59. Document de dezbatere privind viitorul finanțelor UE până în 2025
(dezbatere)   
04-07-2017 - P8_CRE-REV(2017)07-04(15) 

60. Bugetul pe 2018 - mandatul pentru trilog
04-07-2017 - P8_CRE-REV(2017)07-04(16) 

61. Asistență macrofinanciară în favoarea Republicii Moldova
(dezbatere)   
03-07-2017 - P8_CRE-REV(2017)07-03(18) 

62. Standardele europene pentru secolul 21 (dezbatere)
03-07-2017 - P8_CRE-REV(2017)07-03(19) 

63. Epidemiile de HIV, tuberculoză și hepatita C, în creștere în Europa
(dezbatere)   
03-07-2017 - P8_CRE-REV(2017)07-03(20) 

64. Societățile private de securitate (prezentare succintă)
03-07-2017 - P8_CRE-REV(2017)07-03(24) 

65. Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
03-07-2017 - P8_CRE-REV(2017)07-03(28) 

66. Cazul jurnalistului din Azerbaidjan Afgan Mukhtarli
15-06-2017 - P8_CRE-REV(2017)06-15(4.1) 

67. Cazul jurnalistului din Azerbaidjan Afgan Mukhtarli
15-06-2017 - P8_CRE-REV(2017)06-15(4.1) 

68. Pakistan, în special situația apărătorilor drepturilor omului și
pedeapsa cu moartea   
15-06-2017 - P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2) 
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69. Pakistan, în special situația apărătorilor drepturilor omului și
pedeapsa cu moartea   
15-06-2017 - P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2) 

70. Sărbătorirea Zilei Internaționale a Familiei 2017: promovarea
rolului părinților în protejarea educației de bună calitate pentru copiii 
lor   
15-06-2017 - P8_CRE-REV(2017)06-15(11.1)   

71. Platformele de partajare a materialelor video și responsabilitatea
editorială   
15-06-2017 - P8_CRE-REV(2017)06-15(11.2) 

72. Pregătirea Consiliului European din 22-23 iunie 2017 (dezbatere)
14-06-2017 - P8_CRE-REV(2017)06-14(5) 

73. Decizia Președintelui Trump de a retrage SUA din Acordul privind
schimbările climatice COP21 (dezbatere) 
14-06-2017 - P8_CRE-REV(2017)06-14(6)   

74. 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)   
14-06-2017 - P8_CRE-REV(2017)06-14(9.1)   

75. Necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru a eradica și a
preveni decalajul de pensii dintre bărbați și femei (A8-0197/2017 - 
Constance Le Grip)   
14-06-2017 - P8_CRE-REV(2017)06-14(9.2)   

76. 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)   
14-06-2017 - P8_CRE-REV(2017)06-14(15)   

77. Punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice
(dezbatere)   
14-06-2017 - P8_CRE-REV(2017)06-14(17) 

78. Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică - Compensații
pentru produsele cu impact energetic etichetate necorespunzător 
(dezbatere)   
13-06-2017 - P8_CRE-REV(2017)06-13(2)   
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79. Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în
vederea respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la 
Paris (dezbatere)   
13-06-2017 - P8_CRE-REV(2017)06-13(3)   

80. Elemente constitutive ale politicii de coeziune a UE pentru perioada
de după 2020 
13-06-2017 - P8_CRE-REV(2017)06-13(6.8) 

81. Evaluarea punerii în aplicare a programului Orizont 2020
(dezbatere)   
12-06-2017 - P8_CRE-REV(2017)06-12(14) 

82. 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)   
12-06-2017 - P8_CRE-REV(2017)06-12(15)   

83. Riscul de abuzare politică a mass-mediei din Republica Cehia
(dezbatere)   
01-06-2017 - P8_CRE-REV(2017)06-01(3) 

84. Modelul uniform de viză (dezbatere)
01-06-2017 - P8_CRE-REV(2017)06-01(4) 

85. Protecția adulților vulnerabili (dezbatere) (dezbatere)
01-06-2017 - P8_CRE-REV(2017)06-01(5) 

86. Decizie adoptată privind Pachetul referitor la mobilitate (dezbatere)
31-05-2017 - P8_CRE-REV(2017)05-31(12) 

87. Noul Consens european privind dezvoltarea - Lumea noastră,
demnitatea noastră, viitorul nostru (dezbatere) 
31-05-2017 - P8_CRE-REV(2017)05-31(13)   

88. Reziliența ca prioritate strategică a acțiunii externe a UE (dezbatere)
31-05-2017 - P8_CRE-REV(2017)05-31(14) 

89. 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)   
18-05-2017 - P8_CRE-REV(2017)05-18(8)   
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90. Zambia, în special cazul Hakainde Hichilema
18-05-2017 - P8_CRE-REV(2017)05-18(9.1) 

91. Sudanul de Sud
18-05-2017 - P8_CRE-REV(2017)05-18(9.3) 

92. Interpelări majore (dezbatere)
18-05-2017 - P8_CRE-REV(2017)05-18(16) 

93. Concluziile reuniunii Consiliului European din 29 aprilie 2017
(dezbatere)   
17-05-2017 - P8_CRE-REV(2017)05-17(6) 

94. Pregătirea summitului G7 (dezbatere)
17-05-2017 - P8_CRE-REV(2017)05-17(8) 

95. Aplicarea Regulamentului (UE) 2017/458 în ceea ce privește
consolidarea verificărilor prin consultarea bazelor de date relevante la 
frontierele externe (dezbatere)   
17-05-2017 - P8_CRE-REV(2017)05-17(18)   

96. Transportul rutier în Uniunea Europeană (dezbatere)
17-05-2017 - P8_CRE-REV(2017)05-17(19) 

97. A face ca relocarea să funcționeze (dezbatere)
16-05-2017 - P8_CRE-REV(2017)05-16(3) 

98. A face ca relocarea să funcționeze (dezbatere)
16-05-2017 - P8_CRE-REV(2017)05-16(3) 

99. Valorificarea procesului de globalizare până în 2025 (dezbatere)
16-05-2017 - P8_CRE-REV(2017)05-16(4) 

100. Planul de acțiune al UE pentru e-guvernare 2016-2020 (A8-
0178/2017 - Sabine Verheyen)   
16-05-2017 - P8_CRE-REV(2017)05-16(7.2)   

101. Raportul anual pe 2015 privind protejarea intereselor financiare 
ale UE — combaterea fraudei (A8-0159/2017 - Julia Pitera)   
16-05-2017 - P8_CRE-REV(2017)05-16(7.3)   

102. Evaluarea aspectelor externe ale rezultatelor și administrării 
serviciilor vamale ca instrument pentru facilitarea comerțului și 
combaterea comerțului ilicit (A8-0162/2017 - Tiziana Beghin)   
16-05-2017 - P8_CRE-REV(2017)05-16(7.5)   



Europarlamentar Maria GRAPINI 
Activitatea în Parlamentul European 2014-2019 

29 

103. Raportul anual pe 2015 privind protejarea intereselor financiare 
ale UE — combaterea fraudei (dezbatere)   
15-05-2017 - P8_CRE-REV(2017)05-15(15)   

104. Evaluarea aspectelor externe ale rezultatelor și administrării 
serviciilor vamale ca instrument pentru facilitarea comerțului și 
combaterea comerțului ilicit (dezbatere)   
15-05-2017 - P8_CRE-REV(2017)05-15(18)   

105. Planul de acțiune al UE pentru e-guvernare 2016-2020 (prezentare 
succintă)   
15-05-2017 - P8_CRE-REV(2017)05-15(19)   

106. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante 
15-05-2017 - P8_CRE-REV(2017)05-15(20)   

107. Raportul anual privind controlul activităților financiare ale BEI pe 
2015 - Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii 
Europene de Investiții (dezbatere)   
27-04-2017 - P8_CRE-REV(2017)04-27(3)   

108. Situația celei de a doua revizuiri a programului de ajustare 
economică pentru Grecia (dezbatere)   
27-04-2017 - P8_CRE-REV(2017)04-27(4)   

109. Raportul anual privind controlul activităților financiare ale BEI pe 
2015 (A8-0161/2017 - Nedzhmi Ali)   
27-04-2017 - P8_CRE-REV(2017)04-27(6.1)   

110. Programul de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 
2017--2020 (A8-0374/2016 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl)   
27-04-2017 - P8_CRE-REV(2017)04-27(6.2)   

111. Anul european al patrimoniului cultural (A8-0340/2016 - Mircea 
Diaconu)   
27-04-2017 - P8_CRE-REV(2017)04-27(6.3)   

112. Situația din Ungaria (dezbatere)   
26-04-2017 - P8_CRE-REV(2017)04-26(14) 

113. Decizia adoptată cu privire la pilonul european al drepturilor 
sociale și la inițiativa privind asigurarea echilibrului dintre viața 
profesională și cea privată (dezbatere)   
26-04-2017 - P8_CRE-REV(2017)04-26(15)   
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114. Decizia adoptată cu privire la pilonul european al drepturilor 
sociale și la inițiativa privind asigurarea echilibrului dintre viața 
profesională și cea privată (dezbatere)   
26-04-2017 - P8_CRE-REV(2017)04-26(15)   

115. Instituirea Programului de sprijin pentru reforme structurale 
pentru perioada 2017--2020 (dezbatere)   
26-04-2017 - P8_CRE-REV(2017)04-26(17)   

116. Ziua Internațională a Romilor (dezbatere) 
06-04-2017 - P8_CRE-REV(2017)04-06(3)   

117. Ziua Internațională a Romilor (dezbatere) 
06-04-2017 - P8_CRE-REV(2017)04-06(3)   

118. Rusia, arestarea lui Alexei Navalny și a altor protestatari 
06-04-2017 - P8_CRE-REV(2017)04-06(4.1)   

119. Bangladesh, inclusiv căsătoriile între minori 
06-04-2017 - P8_CRE-REV(2017)04-06(4.3)   

120. Corpul european de solidaritate (B8-0238/2017) 
06-04-2017 - P8_CRE-REV(2017)04-06(8.3)   

121. Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) 
06-04-2017 - P8_CRE-REV(2017)04-06(11)   

122. Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) 
06-04-2017 - P8_CRE-REV(2017)04-06(11)   

123. Piețele de roaming cu ridicata (continuarea dezbaterii) 
05-04-2017 - P8_CRE-REV(2017)04-05(15)   

124. Ancheta privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor 
(dezbatere)   
04-04-2017 - P8_CRE-REV(2017)04-04(3)   

125. Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor 
acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice 
separate destinate vehiculelor respective (dezbatere)   
04-04-2017 - P8_CRE-REV(2017)04-04(5)   

126. Dispozitivele medicale - Dispozitivele medicale pentru diagnostic in 
vitro (dezbatere)   
04-04-2017 - P8_CRE-REV(2017)04-04(12)   
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127. Corpul european de solidaritate (dezbatere) 
03-04-2017 - P8_CRE-REV(2017)04-03(16)   

128. Filipine, cazul senatoarei Leila M. De Lima 
16-03-2017 - P8_CRE-REV(2017)03-16(3.3)   

129. Concluziile reuniunii Consiliului European din 9 şi 10 martie 2017, 
inclusiv Declarația de la Roma (dezbatere)   
15-03-2017 - P8_CRE-REV(2017)03-15(7)   

130. Diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare a 
importatorilor de minereuri sau metale provenind din zone de conflict și 
zone cu risc ridicat (dezbatere)   
15-03-2017 - P8_CRE-REV(2017)03-15(14)   

131. Reexaminarea regulamentului privind statutul și finanțarea 
partidelor și fundațiilor politice europene (dezbatere)   
15-03-2017 - P8_CRE-REV(2017)03-15(15)   

132. Controlul achiziționării și deținerii de arme (dezbatere) 
14-03-2017 - P8_CRE-REV(2017)03-14(3)   

133. Controlul achiziționării și deținerii de arme (dezbatere) 
14-03-2017 - P8_CRE-REV(2017)03-14(3)   

134. 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)   
14-03-2017 - P8_CRE-REV(2017)03-14(4)   

135. Implicarea pe termen lung a acţionarilor şi declaraţia privind 
guvernanţa corporativă (dezbatere)   
13-03-2017 - P8_CRE-REV(2017)03-13(12)   

136. 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)   
13-03-2017 - P8_CRE-REV(2017)03-13(13) 

137. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante 
13-03-2017 - P8_CRE-REV(2017)03-13(18)   

138. Punerea în aplicare a programului „Europa creativă” (dezbatere) 
02-03-2017 - P8_CRE-REV(2017)03-02(2)   
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139. Aplicarea programului „Europa pentru cetățeni” (dezbatere) 
02-03-2017 - P8_CRE-REV(2017)03-02(3)   

140. Combaterea problemei legate de dispariția copiilor migranți în 
Europa (dezbatere)   
01-03-2017 - P8_CRE-REV(2017)03-01(18)   

141. Diferența de remunerare între femei și bărbați (dezbatere) 
01-03-2017 - P8_CRE-REV(2017)03-01(19)   

142. O strategie în domeniul aviației pentru Europa (dezbatere) 
16-02-2017 - P8_CRE-REV(2017)02-16(2)   

143. Acordul economic și comercial cuprinzător UE-Canada - 
Încheierea CETA UE-Canada - Acordul de parteneriat strategic UE-
Canada (dezbatere)   
15-02-2017 - P8_CRE-REV(2017)02-15(4)   

144. Schimbul de informații la nivelul UE în domeniul asigurării 
respectării legii și înlocuirea instrumentelor create înaintea adoptării 
Tratatului de la Lisabona (dezbatere)   
15-02-2017 - P8_CRE-REV(2017)02-15(13)   

145. Aprobarea Comisiei cu privire la planul revizuit al Germaniei de a 
introduce o taxă rutieră (dezbatere)   
15-02-2017 - P8_CRE-REV(2017)02-15(15)   

146. 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)   
14-02-2017 - P8_CRE-REV(2017)02-14(3) 

147. Revizuirea Consensului european privind dezvoltarea (dezbatere) 
13-02-2017 - P8_CRE-REV(2017)02-13(12)   

148. Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea 
investițiilor în acest domeniu (dezbatere)   
13-02-2017 - P8_CRE-REV(2017)02-13(13)   

149. Democrația și justiția în România (dezbatere) 
02-02-2017 - P8_CRE-REV(2017)02-02(2)   

150. Democrația și justiția în România (dezbatere) 
02-02-2017 - P8_CRE-REV(2017)02-02(2)   
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151. Starea uniunii energetice (dezbatere) 
01-02-2017 - P8_CRE-REV(2017)02-01(13)   

152. Punerea în aplicare a programului „Erasmus +” (dezbatere) 
01-02-2017 - P8_CRE-REV(2017)02-01(20)   

153. Punerea în aplicare a programului „Erasmus +” (dezbatere) 
01-02-2017 - P8_CRE-REV(2017)02-01(20)   

154. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante 
01-02-2017 - P8_CRE-REV(2017)02-01(22)   

155. Un pilon european al drepturilor sociale (dezbatere) 
19-01-2017 - P8_CRE-REV(2017)01-19(3)   

156. Concluziile reuniunii Consiliului European din 15 decembrie 2016 
18-01-2017 - P8_CRE-REV(2017)01-18(14)   

157. Pregătirea reuniunii Consiliului European din 15 decembrie 2016) 
(dezbatere)   
14-12-2016 - P8_CRE-REV(2016)12-14(7)   

158. Serviciile de transport feroviar intern de călători (A8-0373/2016 - 
Wim van de Camp)   
14-12-2016 - P8_CRE-REV(2016)12-14(10.10)   

159. Accesul la piaţa serviciilor portuare şi transparenţa financiară a 
porturilor (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein)   
14-12-2016 - P8_CRE-REV(2016)12-14(10.12)   

160. Pachetul privind energia curată pentru toți (dezbatere) 
13-12-2016 - P8_CRE-REV(2016)12-13(2)   

161. Revizuire generală a Regulamentului de procedură al 
Parlamentului European (dezbatere)   
13-12-2016 - P8_CRE-REV(2016)12-13(3)   

162. Revizuire generală a Regulamentului de procedură al 
Parlamentului European (A8-0344/2016 - Richard Corbett)   
13-12-2016 - P8_CRE-REV(2016)12-13(6.3)   

163. Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015 
(A8-0345/2016 - József Nagy)   
13-12-2016 - P8_CRE-REV(2016)12-13(6.4)   
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164. Drepturile femeilor în statele care fac parte din Parteneriatul estic 
(A8-0365/2016 - Mariya Gabriel)   
13-12-2016 - P8_CRE-REV(2016)12-13(6.6)   

165. Standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare - Serviciile de 
transport feroviar intern de călători - Spațiul feroviar unic european 
(dezbatere)   
12-12-2016 - P8_CRE-REV(2016)12-12(10)   

166. Accesul la piața serviciilor portuare și transparența financiară a 
porturilor (dezbatere)   
12-12-2016 - P8_CRE-REV(2016)12-12(11) 

167. Combaterea rasismului, a xenofobiei, a homofobiei și a altor forme 
de intoleranță (dezbatere)   
01-12-2016 - P8_CRE-REV(2016)12-01(2)   

168. 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)   
01-12-2016 - P8_CRE-REV(2016)12-01(6.1)   

169. 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)   
01-12-2016 - P8_CRE-REV(2016)12-01(7.1)   

170. Procedura bugetară 2017: proiectul comun de buget (dezbatere) 
30-11-2016 - P8_CRE-REV(2016)11-30(11)   

171. Procedura bugetară 2017: proiectul comun de buget (dezbatere) 
30-11-2016 - P8_CRE-REV(2016)11-30(11)   

172. Noi oportunități pentru întreprinderile mici din sectorul 
transportului (A8-0304/2016 - Dominique Riquet)   
24-11-2016 - P8_CRE-REV(2016)11-24(9.9)   

173. Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici (dezbatere) 
23-11-2016 - P8_CRE-REV(2016)11-23(7)   

174. 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)   
23-11-2016 - P8_CRE-REV(2016)11-23(11.2)   
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175. Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici (A8-0249/2015 - 
Julie Girling)   
23-11-2016 - P8_CRE-REV(2016)11-23(11.3)   

176. Aderarea UE la Convenția de la Istanbul privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor (dezbatere)   
23-11-2016 - P8_CRE-REV(2016)11-23(14) 

177. Noi oportunități pentru întreprinderile mici din sectorul 
transportului (dezbatere)   
23-11-2016 - P8_CRE-REV(2016)11-23(19)   

178. Decizie adoptată cu privire la pachetul legislativ referitor la 
semestrul european, inclusiv analiza anuală a creșterii pe 2017 
(dezbatere)   
22-11-2016 - P8_CRE-REV(2016)11-22(2)   

179. Decizie adoptată cu privire la pachetul legislativ referitor la 
semestrul european, inclusiv analiza anuală a creșterii pe 2017 
(dezbatere)   
22-11-2016 - P8_CRE-REV(2016)11-22(2)   

180. Accesul autorităților fiscale la informații privind combaterea 
spălării banilor (dezbatere)   
22-11-2016 - P8_CRE-REV(2016)11-22(3)   

181. Uniunea Europeană a Apărării (A8-0316/2016 - Urmas Paet) 
22-11-2016 - P8_CRE-REV(2016)11-22(6.8)   

182. Valorificarea potențialului transportului naval de pasageri (A8-
0306/2016 - Keith Taylor)   
22-11-2016 - P8_CRE-REV(2016)11-22(6.9)   

183. Uniunea Europeană a Apărării (prezentare succintă) 
21-11-2016 - P8_CRE-REV(2016)11-21(15)   

184. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante 
21-11-2016 - P8_CRE-REV(2016)11-21(18)   

185. Serviciul european de voluntariat (dezbatere) 
27-10-2016 - P8_CRE-REV(2016)10-27(3)   

186. Serviciul european de voluntariat (dezbatere) 
27-10-2016 - P8_CRE-REV(2016)10-27(3)   
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187. Evaluarea Strategiei UE pentru tineret pentru perioada 2013-2015 
(prezentare succintă)   
27-10-2016 - P8_CRE-REV(2016)10-27(4)   

188. Modul în care PAC poate îmbunătăți crearea de locuri de muncă în 
zonele rurale (prezentare succintă)   
27-10-2016 - P8_CRE-REV(2016)10-27(6)   

189. Concluziile reuniunii Consiliului European din 20-21 octombrie 
(dezbatere)   
26-10-2016 - P8_CRE-REV(2016)10-26(4)   

190. Concluziile reuniunii Consiliului European din 20-21 octombrie 
(dezbatere)   
26-10-2016 - P8_CRE-REV(2016)10-26(4)   

191. Crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și 
drepturile fundamentale (dezbatere)   
25-10-2016 - P8_CRE-REV(2016)10-25(3)   

192. Cadrul juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor 
vamale și la sancțiunile aferente (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)   
25-10-2016 - P8_CRE-REV(2016)10-25(8.10)   

193. Îmbunătățirea conectării și accesibilității infrastructurii de 
transport din Europa Centrală și de Est (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr 
Poręba)   
25-10-2016 - P8_CRE-REV(2016)10-25(8.18)   

194. Cadrul juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor 
vamale și la sancțiunile aferente (dezbatere)   
24-10-2016 - P8_CRE-REV(2016)10-24(14)   

195.Monitorizarea punerii în aplicare a dreptului Uniunii: Raport anual 
2014 (dezbatere)   
06-10-2016 - P8_CRE-REV(2016)10-06(2) 

196. Pregătirea reuniunii Consiliului European din 20-21 octombrie 
2016 (dezbatere)   
05-10-2016 - P8_CRE-REV(2016)10-05(5)   

197. Necesitatea unei politici europene de reindustrializare în contextul 
recentelor cazuri Caterpillar și Alstrom  
05-10-2016 - P8_CRE-REV(2016)10-05(9.6)   



Europarlamentar Maria GRAPINI 
Activitatea în Parlamentul European 2014-2019 

37 

198. Asistența judiciară pentru persoanele suspectate sau acuzate care 
sunt private de libertate și asistența judiciară în cadrul procedurilor 
aferente mandatului european de arestare (dezbatere)   
04-10-2016 - P8_CRE-REV(2016)10-04(4)   

199. Comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a 
impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente 
(dezbatere)   
04-10-2016 - P8_CRE-REV(2016)10-04(5)   

200. 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)   
04-10-2016 - P8_CRE-REV(2016)10-04(8.6)   

201. 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)   
04-10-2016 - P8_CRE-REV(2016)10-04(8.7)   

202. Sistemele de venit minim în UE (dezbatere) 
15-09-2016 - P8_CRE-REV(2016)09-15(5)   

203. Aplicarea „Directivei privind egalitatea de tratament” (dezbatere) 
15-09-2016 - P8_CRE-REV(2016)09-15(6)   

204. 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)   
15-09-2016 - P8_CRE-REV(2016)09-15(12.3)   

205. Punerea în aplicare a Directivei privind serviciile poștale (A8-
0254/2016 - Markus Ferber)   
15-09-2016 - P8_CRE-REV(2016)09-15(12.7)   

206. Accesul la finanțare al IMM-urilor și creșterea diversității 
finanțării IMM-urilor în cadrul uniunii piețelor de capital (A8-
0222/2016 - Othmar Karas)   
15-09-2016 - P8_CRE-REV(2016)09-15(12.8)   

207. Aplicarea „Directivei privind egalitatea de tratament” (A8-
0225/2016 - Renate Weber)   
15-09-2016 - P8_CRE-REV(2016)09-15(12.10)   
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208. Starea Uniunii (dezbatere)   
14-09-2016 - P8_CRE-PROV(2016)09-14(7) 

209. Cerințe tehnice pentru navele de navigație interioară (A8-
0256/2016 - Ivo Belet)   
14-09-2016 - P8_CRE-PROV(2016)09-14(10.3)   

210. 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)   
14-09-2016 - P8_CRE-PROV(2016)09-14(10.9)   

211. Necesitatea unei politici europene de reindustrializare în contextul 
recentelor cazuri Caterpillar și Alstrom (dezbatere)   
14-09-2016 - P8_CRE-PROV(2016)09-14(13)   

212. Ancheta privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor 
(dezbatere)   
13-09-2016 - P8_CRE-REV(2016)09-13(3)   

213. Strategia UE pentru încălzire și răcire (A8-0232/2016 - Adam 
Gierek)   
13-09-2016 - P8_CRE-REV(2016)09-13(5.15)   

214.Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor (A8-0162/2016 - Rosa 
D'Amato)   
13-09-2016 - P8_CRE-REV(2016)09-13(5.16)   

215. 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)   
12-09-2016 - P8_CRE-REV(2016)09-12(19)   

216. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante 
12-09-2016 - P8_CRE-REV(2016)09-12(22)   

217. Punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile 
persoanelor cu handicap (dezbatere)   
07-07-2016 - P8_CRE-REV(2016)07-07(6)   

218. Programul activităților Președinției slovace a Consiliului 
(dezbatere)   
06-07-2016 - P8_CRE-REV(2016)07-06(4)   
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219. Programul activităților Președinției slovace a Consiliului 
(dezbatere)   
06-07-2016 - P8_CRE-REV(2016)07-06(4)   

220. Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: 
recomandările Parlamentului înainte de propunerea Comisiei (A8-
0224/2016 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)   
06-07-2016 - P8_CRE-REV(2016)07-06(7.9)   

221. Noua strategie a UE cu privire la China (dezbatere) 
06-07-2016 - P8_CRE-REV(2016)07-06(14)   

222. Concluziile reuniunii Consiliului European din 28 și 29 iunie 2016 
(dezbatere)   
05-07-2016 - P8_CRE-REV(2016)07-05(3)   

223. Concluziile reuniunii Consiliului European din 28 și 29 iunie 2016 
(dezbatere)   
05-07-2016 - P8_CRE-REV(2016)07-05(3) 

224. Refugiații: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii (A8-
0204/2016 - Brando Benifei)   
05-07-2016 - P8_CRE-REV(2016)07-05(5.4)   

225. O nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și 
investițiile (A8-0220/2016 - Tiziana Beghin)   
05-07-2016 - P8_CRE-REV(2016)07-05(5.6)   

226. Un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în 
Uniune (dezbatere)   
05-07-2016 - P8_CRE-REV(2016)07-05(13)   

227. Limitele emisiilor pentru echipamentele mobile fără destinație 
rutieră (dezbatere)   
04-07-2016 - P8_CRE-REV(2016)07-04(13)   

228. Refugiații: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii 
(dezbatere)   
04-07-2016 - P8_CRE-REV(2016)07-04(14)   

229. Rezultatul referendumului din Regatul Unit 
28-06-2016 - P8_CRE-REV(2016)06-28(6.1)   

30. Raport privind progresele înregistrate în domeniul energiei din
surse regenerabile - Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 
privind eficiența energetică (continuarea dezbaterii)   
23-06-2016 - P8_CRE-REV(2016)06-23(4)   
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231. Raport privind progresele înregistrate în domeniul energiei din 
surse regenerabile - Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 
privind eficiența energetică (continuarea dezbaterii)   
23-06-2016 - P8_CRE-REV(2016)06-23(4)   

232. Competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea 
hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale  
23-06-2016 - P8_CRE-REV(2016)06-23(9.9)   

233. Competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea 
hotărârilor judecătorești în materie de efecte patrimoniale ale 
parteneriatelor înregistrate  
23-06-2016 - P8_CRE-REV(2016)06-23(9.10) 

234. Raport privind progresele înregistrate în domeniul energiei din 
surse regenerabile  
23-06-2016 - P8_CRE-REV(2016)06-23(9.13)   

235. Competitivitatea industriei europene de echipament feroviar 
(dezbatere)   
09-06-2016 - P8_CRE-REV(2016)06-09(2)   

236. Competitivitatea industriei europene de echipament feroviar (B8-
0677/2016)   
09-06-2016 - P8_CRE-REV(2016)06-09(5.4)   

237. Evaluare la jumătatea perioadei a planului de investiții (dezbatere) 
08-06-2016 - P8_CRE-REV(2016)06-08(8)   

238. Evaluare la jumătatea perioadei a planului de investiții (dezbatere) 
08-06-2016 - P8_CRE-REV(2016)06-08(8)   

239. Norme împotriva anumitor practici de evitare a obligațiilor fiscale 
08-06-2016 - P8_CRE-REV(2016)06-08(13.13)   

240. Promovarea liberei circulații prin simplificarea acceptării 
anumitor documente oficiale (dezbatere)   
08-06-2016 - P8_CRE-REV(2016)06-08(19)   

241. 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)   
08-06-2016 - P8_CRE-REV(2016)06-08(21)   

242. Reforma instrumentelor de apărare comercială (IAC) (dezbatere) 
08-06-2016 - P8_CRE-REV(2016)06-08(24)
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243. Diplomația economică a UE (dezbatere) 
08-06-2016 - P8_CRE-REV(2016)06-08(27)   

244. Norme împotriva anumitor practici de evitare a obligațiilor fiscale 
(dezbatere)   
07-06-2016 - P8_CRE-REV(2016)06-07(2)   

245. Evaluarea Standardelor Internaționale de Contabilitate (IAS) 
07-06-2016 - P8_CRE-REV(2016)06-07(6.11)   

246. Practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu 
produse alimentare  
07-06-2016 - P8_CRE-REV(2016)06-07(6.13)   

247. Soluții tehnologice pentru o agricultură durabilă 
07-06-2016 - P8_CRE-REV(2016)06-07(6.14)   

248. Promovarea inovării și a dezvoltării economice în cadrul viitoarei 
gestionări agricole europene  
07-06-2016 - P8_CRE-REV(2016)06-07(6.15)   

249. Măsuri pentru soluționarea crizei din sectorul lactatelor 
(dezbatere)   
26-05-2016 - P8_CRE-PROV(2016)05-26(3)   

250. Măsuri pentru soluționarea crizei din sectorul lactatelor 
(dezbatere)   
26-05-2016 - P8_CRE-PROV(2016)05-26(3)   

251. Strategia privind piața unică (dezbatere) 
26-05-2016 - P8_CRE-PROV(2016)05-26(4)   

252. Noi avantaje pentru consumatorii de energie 
26-05-2016 - P8_CRE-PROV(2016)05-26(7.7)   

253. Decizie adoptată în legătură cu pachetul privind piața unică 
digitală (continuarea dezbaterii)   
25-05-2016 - P8_CRE-REV(2016)05-25(16)   

254. Pregătirea summitului G7 (dezbatere) 
25-05-2016 - P8_CRE-REV(2016)05-25(17)   

255. Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul 
12-05-2016 - P8_CRE-REV(2016)05-12(10.1)   

256. Acordul-cadru revizuit privind concediul pentru creșterea copilului 
12-05-2016 - P8_CRE-REV(2016)05-12(10.6)   
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257. Agenţia UE pentru cooperare şi formare în materie de aplicare a 
legii (Europol) (dezbatere)   
11-05-2016 - P8_CRE-REV(2016)05-11(5)   

258. Intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, 
studii, formare profesională, voluntariat, schimb de elevi și muncă au 
pair (dezbatere)   
11-05-2016 - P8_CRE-REV(2016)05-11(6)   

259. Agenţia UE pentru cooperare şi formare în materie de aplicare a 
legii (Europol)  
11-05-2016 - P8_CRE-REV(2016)05-11(8.2)   

260. Intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, 
studii, formare profesională, voluntariat, schimb de elevi și muncă au 
pair  
11-05-2016 - P8_CRE-REV(2016)05-11(8.3)   

261. Statutul de economie de piață al Chinei (dezbatere) 
10-05-2016 - P8_CRE-REV(2016)05-10(2)   

262. Creșterea economică și locurile de muncă pentru tineri (dezbatere) 
10-05-2016 - P8_CRE-REV(2016)05-10(3)   

263. Creșterea economică și locurile de muncă pentru tineri (dezbatere) 
10-05-2016 - P8_CRE-REV(2016)05-10(3)   

264. Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții 
din partea țărilor care nu sunt membre ale UE  
10-05-2016 - P8_CRE-REV(2016)05-10(7.1)   

265. Noi instrumente de dezvoltare teritorială în politica de coeziune 
2014-2020  
10-05-2016 - P8_CRE-REV(2016)05-10(7.6)   

266. Politica de coeziune în regiunile montane ale UE (A8-0074/2016 - 
Iliana Iotova)   
10-05-2016 - P8_CRE-REV(2016)05-10(7.8)   

267. Negocieri în curs privind prima reevaluare a programului de 
ajustare macroeconomică pentru Grecia (dezbatere)   
10-05-2016 - P8_CRE-REV(2016)05-10(10)   

268. 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)   
09-05-2016 - P8_CRE-REV(2016)05-09(15)   
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269. Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante 
09-05-2016 - P8_CRE-REV(2016)05-09(19)   

270. Aspecte juridice, control democratic și punerea în aplicare a 
Acordului UE-Turcia (dezbatere)   
28-04-2016 - P8_CRE-REV(2016)04-28(2)   

271. Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene - Interoperabilitatea 
sistemului feroviar în Uniunea Europeană - Siguranța feroviară 
(dezbatere)   
28-04-2016 - P8_CRE-REV(2016)04-28(3)   

272. Banca Europeană de Investiții - Raportul anual pentru 2014 
(dezbatere)   
27-04-2016 - P8_CRE-REV(2016)04-27(16)   

273. Banca Europeană de Investiții - Raportul anual pentru 2014 
(dezbatere)   
27-04-2016 - P8_CRE-REV(2016)04-27(16)   

274. Îndeplinirea obiectivului de combatere a sărăciei în contextul 
creșterii cheltuielilor curente ale gospodăriilor (dezbatere)   
14-04-2016 - P8_CRE-REV(2016)04-14(4)   

275. Sectorul privat și dezvoltarea (prezentare succintă) 
14-04-2016 - P8_CRE-REV(2016)04-14(5)   

276. Protecția secretelor comerciale împotriva dobândirii, utilizării și 
divulgării ilegale  
14-04-2016 - P8_CRE-REV(2016)04-14(8.4)   

277. Sectorul privat și dezvoltarea  
14-04-2016 - P8_CRE-REV(2016)04-14(8.10) 

278. Concluziile reuniunii Consiliului European din 17 și 18 martie 2016 
și rezultatul summitului UE-Turcia (dezbatere)   
13-04-2016 - P8_CRE-REV(2016)04-13(5)   

279. Situația din Mediterana și necesitatea unei abordări globale a 
migrației de către UE (dezbatere)   
12-04-2016 - P8_CRE-REV(2016)04-12(3)   

280. Criza de pe piața agricolă (dezbatere) 
12-04-2016 - P8_CRE-REV(2016)04-12(4)   

281. Cota standard minimă a TVA  
12-04-2016 - P8_CRE-REV(2016)04-12(6.4) 
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282. Programul privind o reglementare adecvată și funcțională 
(REFIT): situația actuală și perspective  
12-04-2016 - P8_CRE-REV(2016)04-12(6.11)   

283. Îmbunătățirea legiferării în domeniul pieței unice  
12-04-2016 - P8_CRE-REV(2016)04-12(6.12)   

284. Cunoașterea UE în școală  
12-04-2016 - P8_CRE-REV(2016)04-12(6.13) 

285. Erasmus+ și alte instrumente de promovare a mobilității în cadrul 
învățământului profesional și tehnic  
12-04-2016 - P8_CRE-REV(2016)04-12(6.14)   

286. Combaterea terorismului în urma atacurilor teroriste recente 
(dezbatere)   
12-04-2016 - P8_CRE-REV(2016)04-12(9)   

287. Eficacitatea măsurilor existente de combatere a evaziunii fiscale și a 
spălării de bani din perspectiva recentelor dezvăluiri în dosarul Panama 
(dezbatere)   
12-04-2016 - P8_CRE-REV(2016)04-12(10)   

288. Epidemia cauzată de virusul Zika (dezbatere) 
10-03-2016 - P8_CRE-REV(2016)03-10(2)   

289. Uniunea Bancară - raportul anual pe 2015 (A8-0033/2016 - Roberto 
Gualtieri)   
10-03-2016 - P8_CRE-REV(2016)03-10(8.8)   

290. Criza prețurilor în sectorul european al cărnii de porc (dezbatere) 
10-03-2016 - P8_CRE-REV(2016)03-10(11)   

291. Pregătirea reuniunii Consiliului European din perioada 17-18 
martie 2016 şi rezultatele reuniunii la nivel înalt UE-Turcia (dezbatere)   
09-03-2016 - P8_CRE-REV(2016)03-09(7)   

292. Pregătirea reuniunii Consiliului European din perioada 17-18 
martie 2016 şi rezultatele reuniunii la nivel înalt UE-Turcia (dezbatere)   
09-03-2016 - P8_CRE-REV(2016)03-09(7)   

293. Acordul privind tutunul (acordul PMI) 
09-03-2016 - P8_CRE-REV(2016)03-09(12.8) 

294. Situația socioeconomică a femeilor în Europa (dezbatere) 
08-03-2016 - P8_CRE-REV(2016)03-08(4)   
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295. Situația socioeconomică a femeilor în Europa (dezbatere) 
08-03-2016 - P8_CRE-REV(2016)03-08(4)   

296. Schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de 
învățământ cu fructe și legume, cu banane și cu lapte  
08-03-2016 - P8_CRE-REV(2016)03-08(7.2)   

297. Accesul la piaţa serviciilor portuare şi transparenţa financiară a 
porturilor  
08-03-2016 - P8_CRE-REV(2016)03-08(7.3)   

298. Raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor financiare 
ale UE – combaterea fraudei  
08-03-2016 - P8_CRE-REV(2016)03-08(7.5)   

299. Schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de 
învățământ cu fructe și legume, cu banane și cu lapte (dezbatere)   
07-03-2016 - P8_CRE-REV(2016)03-07(12)   

300. Sănătatea animalelor (dezbatere)  
07-03-2016 - P8_CRE-REV(2016)03-07(13) 

301. Accesul la piața serviciilor portuare şi transparenţa financiară a 
porturilor (dezbatere)   
07-03-2016 - P8_CRE-REV(2016)03-07(14)   

302. Raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor financiare 
ale UE – combaterea fraudei (dezbatere)   
07-03-2016 - P8_CRE-REV(2016)03-07(15)   

303. Către o economie de succes bazată pe date (dezbatere) 
07-03-2016 - P8_CRE-REV(2016)03-07(16)   

304. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante 
07-03-2016 - P8_CRE-REV(2016)03-07(18)   

305. Activitățile Ombudsmanului European în 2014 (dezbatere) 
25-02-2016 - P8_CRE-REV(2016)02-25(5)   

306. Acordul privind tutunul (acordul PMI) (dezbatere) 
25-02-2016 - P8_CRE-REV(2016)02-25(6)   

307. 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  
25-02-2016 - P8_CRE-REV(2016)02-25(8.4)   
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308. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: 
analiza anuală a creșterii pentru 2016  
25-02-2016 - P8_CRE-REV(2016)02-25(8.7)   

309. Guvernarea pieţei unice în cadrul semestrului european 2016 
25-02-2016 - P8_CRE-REV(2016)02-25(8.9)   

310. Concluziile reuniunii Consiliului European dintre 18 și 19 februarie 
(dezbatere)   
24-02-2016 - P8_CRE-REV(2016)02-24(13)   

311. 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)   
24-02-2016 - P8_CRE-REV(2016)02-24(14)   

312. Insularitatea (dezbatere)   
04-02-2016 - P8_CRE-REV(2016)02-04(5) 

312. Infrastructura feroviară și serviciile publice în macroregiunile 
Dunării și Mării Adriatice (dezbatere)   
04-02-2016 - P8_CRE-REV(2016)02-04(13)   

313. Pregătirea reuniunii Consiliului European din 18-19 februarie 2016 
(dezbatere)   
03-02-2016 - P8_CRE-REV(2016)02-03(6)   

314. Pregătirea reuniunii Consiliului European din 18-19 februarie 2016 
(dezbatere)   
03-02-2016 - P8_CRE-REV(2016)02-03(6)   

315. 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)   
03-02-2016 - P8_CRE-REV(2016)02-03(9.7)   

316. Negocierile pe marginea Acordului privind comerțul cu servicii 
(TiSA).  
03-02-2016 - P8_CRE-REV(2016)02-03(9.8)   

317. Noua strategie pentru egalitatea de gen și drepturile femeilor post-
2015  
03-02-2016 - P8_CRE-REV(2016)02-03(9.9) 
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318. Instituirea unei platforme europene pentru intensificarea 
cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate 
(dezbatere)   
02-02-2016 - P8_CRE-REV(2016)02-02(3)  

319. Instituirea unei platforme europene pentru intensificarea 
cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate 
(dezbatere)   
02-02-2016 - P8_CRE-REV(2016)02-02(3)   

320. Decizie adoptată de către Comisie cu privire la pachetul privind 
impozitarea societăților (dezbatere)   
02-02-2016 - P8_CRE-REV(2016)02-02(4)   

321. Decizie adoptată de către Comisie cu privire la pachetul privind 
impozitarea societăților (dezbatere)   
02-02-2016 - P8_CRE-REV(2016)02-02(4)   

322. Instituirea unei platforme europene pentru intensificarea 
cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate  
02-02-2016 - P8_CRE-REV(2016)02-02(7.9)   

323. 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)   
02-02-2016 - P8_CRE-REV(2016)02-02(10)   

324. 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)   
02-02-2016 - P8_CRE-REV(2016)02-02(10)   

325. Intensificarea amenințării teroriste (dezbatere) 
21-01-2016 - P8_CRE-REV(2016)01-21(4)   

326. Coreea de Nord   
21-01-2016 - P8_CRE-REV(2016)01-21(12.3) 

327. Programul de activități al Președinției olandeze (dezbatere) 
20-01-2016 - P8_CRE-REV(2016)01-20(3)   
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328. Prezumţia de nevinovăţie şi dreptul de a fi prezent la proces în 
cadrul procedurilor penale  
20-01-2016 - P8_CRE-REV(2016)01-20(8.2)   

329. Acordurile de asociere / acordurile de liber schimb aprofundate și 
cuprinzătoare cu Georgia, Moldova și Ucraina (dezbatere)   
20-01-2016 - P8_CRE-REV(2016)01-20(14)   

330. Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală 
(dezbatere)   
19-01-2016 - P8_CRE-REV(2016)01-19(4)   

331. Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței 
19-01-2016 - P8_CRE-REV(2016)01-19(6.4)   

332.Factorii externi care reprezintă obstacole în calea 
antreprenoriatului femeilor europene  
19-01-2016 - P8_CRE-REV(2016)01-19(6.7) 

333. Politicile de dezvoltare a competențelor pentru combaterea 
șomajului în rândul tinerilor  
19-01-2016 - P8_CRE-REV(2016)01-19(6.8)   

334. Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală (A8-
0371/2015 - Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt)   
19-01-2016 - P8_CRE-REV(2016)01-19(6.9)   

335. Concluziile reuniunii Consiliului European din 17-18 decembrie 
2015 (dezbatere)   
19-01-2016 - P8_CRE-REV(2016)01-19(9)   

336. 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)   
18-01-2016 - P8_CRE-REV(2016)01-18(16)   

337. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante 
18-01-2016 - P8_CRE-REV(2016)01-18(21)   

338. Brevetele și drepturile amelioratorilor de plante (dezbatere) 
17-12-2015 - P8_CRE-REV(2015)12-17(2)   

339. Pregătirea reuniunii Consiliului European din 17-18 decembrie 
2015 (dezbatere)   
16-12-2015 - P8_CRE-REV(2015)12-16(7)   
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340. Dezvoltarea unei industrii europene durabile a metalelor de bază 
16-12-2015 - P8_CRE-REV(2015)12-16(12.11)   

341. Recomandare pentru zona euro - Finalizarea uniunii economice și 
monetare a UE (dezbatere)   
15-12-2015 - P8_CRE-REV(2015)12-15(3)   

342. Recomandare pentru zona euro - Finalizarea uniunii economice și 
monetare a UE (dezbatere)   
15-12-2015 - P8_CRE-REV(2015)12-15(3)   

343. Către o uniune europeană a energiei 
15-12-2015 - P8_CRE-REV(2015)12-15(5.21)   

344. Concluziile COP 21 (dezbatere)   
15-12-2015 - P8_CRE-REV(2015)12-15(9) 

345. Concluziile COP 21 (dezbatere)   
15-12-2015 - P8_CRE-REV(2015)12-15(9) 

346. Către o uniune europeană a energiei - Pregătirea rețelei de energie 
electrică a Europei pentru 2020 (dezbatere)   
14-12-2015 - P8_CRE-REV(2015)12-14(12)   

347. Mobilitatea urbană durabilă (dezbatere) 
02-12-2015 - P8_CRE-REV(2015)12-02(12)   

348. Mobilitatea urbană durabilă  
02-12-2015 - P8_CRE-REV(2015)12-02(20.5) 

349. Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi - 2014 
(dezbatere)   
26-11-2015 - P8_CRE-REV(2015)11-26(3)   

350. Starea uniunii energetice (dezbatere) 
24-11-2015 - P8_CRE-REV(2015)11-24(3) 

351. Starea uniunii energetice (dezbatere) 
24-11-2015 - P8_CRE-REV(2015)11-24(3)   

352. Starea uniunii energetice (dezbatere) 
24-11-2015 - P8_CRE-REV(2015)11-24(3) 

353. Reducerea inegalităților, în special a sărăciei în rândul copiilor 
24-11-2015 - P8_CRE-REV(2015)11-24(6.6)   



Europarlamentar Maria GRAPINI 
Activitatea în Parlamentul European 2014-2019 

50 

354. Procedura bugetară 2016: proiect comun (dezbatere) 
24-11-2015 - P8_CRE-REV(2015)11-24(11)   

355. Situația actuală a Agendei de dezvoltare de la Doha în perspectiva 
pregătirilor pentru cea de a 10-a Conferință ministerială a OMC 
(dezbatere)   
23-11-2015 - P8_CRE-REV(2015)11-23(11)   

356. Reducerea inegalităților, în special a sărăciei în rândul copiilor 
(prezentare succintă)   
23-11-2015 - P8_CRE-REV(2015)11-23(15)   

357. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante 
23-11-2015 - P8_CRE-REV(2015)11-23(18)   

358. Noile provocări și concepte ale promovării turismului în Europa 
(dezbatere)   
29-10-2015 - P8_CRE-REV(2015)10-29(5)   

359. Noile provocări și concepte ale promovării turismului în Europa 
(dezbatere)   
29-10-2015 - P8_CRE-REV(2015)10-29(5)   

360. Noile provocări și concepte ale promovării turismului în Europa 
(dezbatere)   
29-10-2015 - P8_CRE-REV(2015)10-29(5)   

361. Utilizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic 
(dezbatere)   
28-10-2015 - P8_CRE-REV(2015)10-28(4)   

362. Piața unică europeană a comunicațiilor electronice (dezbatere) 
27-10-2015 - P8_CRE-REV(2015)10-27(2) 

363. Pachetele de servicii de călătorie şi formulele de călătorie asistate 
(dezbatere)   
26-10-2015 - P8_CRE-REV(2015)10-26(13)   

364. Pregătirea reuniunii Consiliului European (15-16 octombrie 2015) 
(dezbatere)   
14-10-2015 - P8_CRE-REV(2015)10-14(13)   

365. Un nou acord internațional de la Paris privind schimbările 
climatice  
14-10-2015 - P8_CRE-REV(2015)10-14(21.8)   
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366. Egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei în materie 
de încadrare în muncă și de muncă (dezbatere)   
08-10-2015 - P8_CRE-REV(2015)10-08(2)   

367. Punerea în aplicare a articolului 20 alineatul (2) din Directiva 
privind serviciile și a articolului 8 alineatul (3) din Directiva privind 
drepturile cosumatorilor (dezbatere)   
08-10-2015 - P8_CRE-REV(2015)10-08(3)   

368. Situaţia din Siria (dezbatere)   
07-10-2015 - P8_CRE-REV(2015)10-07(7) 

369. Situaţia din Turcia (dezbatere)   
07-10-2015 - P8_CRE-REV(2015)10-07(8) 

370. Concluziile reuniunii informale a Consiliului European din 23 
septembrie 2015 (dezbatere)   
06-10-2015 - P8_CRE-REV(2015)10-06(3)   

371. Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor 
(dezbatere)   
06-10-2015 - P8_CRE-REV(2015)10-06(11)   

372. Aspectele legate de gen ale traficului de persoane (dezbatere) 
10-09-2015 - P8_CRE-REV(2015)09-10(4)   

373. Clonarea animalelor crescute și reproduse în scopuri agricole 
(dezbatere)   
08-09-2015 - P8_CRE-REV(2015)09-08(3)   

374. Aplicarea corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și 
agricol (dezbatere)   
08-09-2015 - P8_CRE-REV(2015)09-08(4)   

375. Nivelurile maxime permise de contaminare radioactivă după un 
accident nuclear (dezbatere)   
09-07-2015 - P8_CRE-REV(2015)07-09(9)   

376. Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor 
conexe (dezbatere)   
09-07-2015 - P8_CRE-REV(2015)07-09(10)   

377. Negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și 
investiții (TTIP) (dezbatere)   
07-07-2015 - P8_CRE-REV(2015)07-07(4)   
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378. Fondul european de investiții strategice (dezbatere) 
24-06-2015 - P8_CRE-REV(2015)06-24(19)   

379. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante 
24-06-2015 - P8_CRE-REV(2015)06-24(25)   

380. Situația din Nepal după cutremure 
11-06-2015 - P8_CRE-REV(2015)06-11(2.3)   

381. Stadiul actual al relațiilor UE-Rusia (dezbatere) 
09-06-2015 - P8_CRE-REV(2015)06-09(3)   

382. Strategia europeană pentru securitate energetică (dezbatere) 
09-06-2015 - P8_CRE-REV(2015)06-09(10) 

383. Strategia UE pentru egalitatea între femei și bărbați post-2015 
(dezbatere)   
08-06-2015 - P8_CRE-REV(2015)06-08(12)   

384. Ratele creșterii economice în UE și previziunile economice de 
primăvară din 2015 (dezbatere)   
21-05-2015 - P8_CRE-REV(2015)05-21(3)   

385. Autocertificarea importatorilor de minereuri sau metale provenind 
din zone de conflict și zone cu risc ridicat (dezbatere)   
19-05-2015 - P8_CRE-REV(2015)05-19(3)   

386. Raportul anual pentru 2013 al Băncii Europene de Investiții 
(dezbatere)   
30-04-2015 - P8_CRE-REV(2015)04-30(3)   

387. Expo 2015 Milano: Să hrănim planeta, energie pentru viață 
(dezbatere)   
30-04-2015 - P8_CRE-REV(2015)04-30(4)   

388. 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)   
29-04-2015 - P8_CRE-REV(2015)04-29(3)   

389. Directiva privind calitatea combustibililor și Directiva privind 
energia din surse regenerabile (dezbatere)   
28-04-2015 - P8_CRE-REV(2015)04-28(4)   

390. Directiva privind calitatea combustibililor și Directiva privind 
energia din surse regenerabile (dezbatere)   
28-04-2015 - P8_CRE-REV(2015)04-28(4)   
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391. Emisiile de dioxid de carbon generate de transportul maritim 
(dezbatere)   
28-04-2015 - P8_CRE-REV(2015)04-28(6)   

392. Modificarea cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-
2020 (dezbatere)   
15-04-2015 - P8_CRE-REV(2015)04-15(14)   

393. Pregătirea reuniunii Consiliului European (19-20 martie 2015) 
(dezbatere)   
11-03-2015 - P8_CRE-REV(2015)03-11(6)   

394. 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)   
11-03-2015 - P8_CRE-REV(2015)03-11(7)   

395. Dimensiunile și greutățile autovehiculelor care circulă în interiorul 
Comunității (dezbatere)   
10-03-2015 - P8_CRE-REV(2015)03-10(4)   

396. Fondurile europene de investiții pe termen lung (continuarea 
dezbaterii)   
10-03-2015 - P8_CRE-REV(2015)03-10(7)   

397. Egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană în 2013 
(dezbatere)   
09-03-2015 - P8_CRE-REV(2015)03-09(13)   

398. Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței 
(dezbatere)   
09-03-2015 - P8_CRE-REV(2015)03-09(14)   

399. Intervenții cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul 
de procedură)   
09-03-2015 - P8_CRE-REV(2015)03-09(17)   

400. Combaterea abuzului sexual al copiilor pe internet (dezbatere) 
12-02-2015 - P8_CRE-REV(2015)02-12(2)   

401. Inițiative ce se încadrează în dezbaterea din cadrul OIM privind 
dreptul la grevă (dezbatere)   
10-02-2015 - P8_CRE-REV(2015)02-10(3)   
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402. Inițiative ce se încadrează în dezbaterea din cadrul OIM privind 
dreptul la grevă (dezbatere)   
10-02-2015 - P8_CRE-REV(2015)02-10(3) 

403. Grupul de experți al Comisiei pentru aplicarea drepturilor de 
proprietate intelectuală (dezbatere)   
09-02-2015 - P8_CRE-REV(2015)02-09(12)   

404. Raportul anual pentru 2013 al Ombudsmanului European 
(dezbatere)   
15-01-2015 - P8_CRE-REV(2015)01-15(8)   

405. Programul de activități al Președinției letone (dezbatere) 
14-01-2015 - P8_CRE-REV(2015)01-14(2)   

406. Evaluarea Președinției italiene (dezbatere) 
13-01-2015 - P8_CRE-REV(2015)01-13(5)   

407. Posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice 
cultivarea de OMG-uri (dezbatere)   
13-01-2015 - P8_CRE-REV(2015)01-13(6)   

408. Revizuirea cadrului de guvernanță economică prevăzut de pachetul 
șase propuneri legislative și de pachetul de două propuneri legislative 
(dezbatere)   
16-12-2014 - P8_CRE-REV(2014)12-16(4)   

409. Conferința ONU privind schimbările climatice 2014 - COP 20, 
Lima, Peru (1-12 decembrie 2014) (dezbatere)   
26-11-2014 - P8_CRE-REV(2014)11-26(7)   

410. UE și cadrul de dezvoltare globală pentru perioada de după 2015 
(dezbatere)   
24-11-2014 - P8_CRE-REV(2014)11-24(16)   

411. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante 
24-11-2014 - P8_CRE-REV(2014)11-24(20)   

412. Rezultatul conferinței la nivel înalt privind ocuparea forței de 
muncă în Europa (Milano, 8 octombrie) (dezbatere)   
21-10-2014 - P8_CRE-REV(2014)10-21(5)   

413. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: 
punerea în aplicare a priorităților pentru 2014 (dezbatere)   
21-10-2014 - P8_CRE-REV(2014)10-21(6)   
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414. Pregătirea summitului zonei euro (dezbatere) 
17-09-2014 - P8_CRE-REV(2014)09-17(6)   

415. Impactul pe care îl are asupra agriculturii europene interdicția 
impusă de Federația Rusă asupra importului de produse agricole și 
alimentare din UE (dezbatere)   
15-09-2014 - P8_CRE-REV(2014)09-15(18)   

416. Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (dezbatere) 
16-07-2014 - P8_CRE-REV(2014)07-16(8)   

417. Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante 
14-07-2014 - P8_CRE-REV(2014)07-14(13)  

2.4.1 Întrebări scrise adresate Comisiei Europene în perioada 2014-2017 

1. Uniformizarea ghidurilor fondurilor europene
14-12-2017 - E-007779/2017 - Comisia 

2. Încălcarea drepturilor minorilor
14-12-2017 - E-007778/2017 - Comisia 

3. Proiecte europene de finanțare pentru autovehicule electrice
14-12-2017 - E-007777/2017 - Comisia 

4. Criza medicamentelor în statele membre
13-12-2017 - E-007698/2017 - Comisia 

5. Propuneri cu privire la compensarea embargoului cu Rusia
13-12-2017 - E-007697/2017 - Comisia 

6. Dezvoltarea IMM-urilor ca soluție de creare a unor noi locuri de
muncă pentru tineri   
13-12-2017 - E-007696/2017 - Comisia 

7. Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități
13-12-2017 - E-007695/2017 - Comisia 

8. Măsuri suplimentare privind securitatea și siguranța cetățenilor în
UE   
13-12-2017 - E-007694/2017 - Comisia 

9. Știrile false pot afecta viața publică și privată a cetățenilor
07-12-2017 - E-007548/2017 - Comisia 
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10. Instrumentele de finanțare a proiectelor de infrastructură
07-12-2017 - E-007547/2017 - Comisia 

11. Produsele contrafăcute
07-12-2017 - E-007546/2017 - Comisia 

12. Reindustrializarea Europei
14-11-2017 - E-007023/2017 - Comisia 

13. Platformele online interactive de date și statistici pentru IMM-uri
14-11-2017 - E-007022/2017 - Comisia 

14. Epidemiile de HIV, tuberculoză și hepatită C în creștere în Europa
14-11-2017 - E-007021/2017 - Comisia 

15. Îngrijorări legate de sectorul apicol
14-11-2017 - E-007020/2017 - Comisia 

16. Importanța extinderii suprafețelor de teren împădurite în Europa
26-10-2017 - E-006704/2017 - Comisia 

17. Construirea de adăposturi pentru protecția femeilor
25-10-2017 - E-006640/2017 - Comisia 

18. Vânzarea terenurilor către persoane străine
25-10-2017 - E-006639/2017 - Comisia 

19. Întrebare cu privire la posibilitatea susținerii examenului CPC în
alte limbi oficiale ale UE   
25-10-2017 - E-006638/2017 - Comisia 

20. De ce Volkswagen nu va plăti despăgubiri și clienților din UE
11-09-2017 - P-005643/2017 - Comisia 

21. Politici și măsuri europene pentru combaterea sărăciei în rândul
copiilor   
11-09-2017 - E-005642/2017 - Comisia 

22. Violența împotriva femeilor din punctul de vedere al subminării
libertății de mișcare a femeilor   
11-09-2017 - E-005641/2017 - Comisia 

23. Răspunderea magistraților și măsura de numire a procurorilor
04-09-2017 - E-005483/2017 - Comisia 

24. Strategia UE privind relația cu Asia Centrală
04-09-2017 - E-005482/2017 - Comisia 
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25. Tratamentul împotriva cancerului
04-09-2017 - E-005481/2017 - Comisia 

26. Atacurile teroriste din Spania
04-09-2017 - E-005480/2017 - Comisia 

27. Termenul 2020 pentru dispozițiile privind tranzitarea
04-09-2017 - E-005479/2017 - Comisia 

28. Instituțiile de învățământ "Lumina"
30-06-2017 - E-004448/2017 - Comisia 

29. Administrarea măsurilor de siguranță și securitate din punct de
vedere al împărțirii Spațiului Schengen 
30-06-2017 - E-004447/2017 - Comisia   

30. Discrepanțele dintre statele membre referitoare la indicatorii
privind cancerul   
30-06-2017 - E-004380/2017 - Comisia 

31. Strategia privind comerțul digital
14-06-2017 - E-003966/2017 - Comisia 

32. Perioada de repaus a șoferilor - Regulamentul 561/2006
14-06-2017 - E-003965/2017 - Comisia 

33. Reproducerea proiectului "Rail Baltica" pentru Marea Neagră
08-06-2017 - E-003849/2017 - Comisia 

34. Libertatea presei și veridicitatea informației
08-06-2017 - E-003848/2017 - Comisia 

35. Copiii răpiți de lângă mame sub pretextul protejării lor
08-06-2017 - E-003847/2017 - Comisia 

36. Limitarea libertății de circulație a persoanelor din România și
Bulgaria în Confederația Elvețiană 
19-05-2017 - E-003446/2017 - Comisia 

37. Practici comerciale neloiale în domeniul transporturilor
19-05-2017 - E-003445/2017 - Comisia 

38. Acordurile comerciale internaționale și cauza T-754/14 Michael
Efler și alții/Comisia   
15-05-2017 - E-003341/2017 - Comisia 
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39. Decizia guvernului Elveției cu privire la libera circulație a
persoanelor   
11-05-2017 - P-003271/2017 - Comisia 

40. Incălcări ale drepturilor fundamentale în cazul Cameliei Smicală
11-05-2017 - E-003292/2017 - Comisia 

41. Calamitățile ce au influențat anul agricol 2017 în Romania
11-05-2017 - E-003287/2017 - Comisia 

42. Apărarea libertăților academice în Ungaria
02-05-2017 - E-003051/2017 - Comisia 

43. Noul Pachet Rutier al Comisiei
02-05-2017 - E-003050/2017 - Comisia 

44. Inițiativa "Sate inteligente"
25-04-2017 - E-002877/2017 - Comisia 

45. "Reciprocitate regimul vizelor între UE și SUA"
25-04-2017 - E-002875/2017 - Comisia 

46. Implementarea Declarației de la Roma
30-03-2017 - E-002288/2017 - Comisia 

47. Drepturile omului în mediul de afaceri
30-03-2017 - E-002287/2017 - Comisia 

48. Nevoia de a crește nivelul competențelor profesionale
30-03-2017 - E-002286/2017 - Comisia 

49. Hazardul seismic la nivel european. Măsuri de prevenire și pregătire
a populației   
30-03-2017 - E-002285/2017 - Comisia 

50. Copiii expuși riscului sărăciei sau excluderii sociale
30-03-2017 - E-002284/2017 - Comisia 

51. Standardele duble ale calității produselor alimentare distribuite în
Europa de Est și România   
14-03-2017 - E-001713/2017 - Comisia 

52. Tratamente inumane aplicate femeilor române din sudul Italiei
13-03-2017 - E-001694/2017 - Comisia 
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53. Efectele propunerii de regulament de stabilire a normelor
referitoare la punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu 
marcaj CE   
03-03-2017 - E-001470/2017 - Comisia   

54. Accesul la finanțare a rețelei Natura 2000
03-03-2017 - E-001469/2017 - Comisia 

55. Prevenirea și tratarea deficienței de auz
03-03-2017 - E-001468/2017 - Comisia 

56. Adopția copiilor în UE
15-02-2017 - E-001021/2017 - Comisia 

57. Criza medicamentelor din România
14-02-2017 - E-000998/2017 - Comisia 

58. Creșterea competitivității din sectorul industriei aeronautice
europene   
14-02-2017 - E-000997/2017 - Comisia 

59. VP/HR - Corelarea MCV cu acordarea fondurilor europene
02-02-2017 - P-000771/2017 - Comisia 

60. Adaptarea Scutului de confidențialitate UE-SUA la viitoarea
legislație privind protecția datelor 
23-01-2017 - E-000300/2017 - Comisia  

61. Drepturile consumatorilor la utilizarea platformelor online
10-01-2017 - E-000067/2017 - Comisia 

62. Răspunderea unitară a magistraților
30-11-2016 - E-008965/2016 - Comisia 

63. Prevenirea exploatării prin muncă a copiilor
30-11-2016 - E-008964/2016 - Comisia 

64. Drepturile de autor în industria muzicală
24-11-2016 - E-008829/2016 - Comisia 

65. Produsele periculoase pe piața UE
27-10-2016 - E-008083/2016 - Comisia 

66. Ghid de bune practici pentru combaterea discriminării față de femei
27-10-2016 - E-008082/2016 - Comisia 
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67. Accesul persoanelor cu dizabilități la mijloacele de transport
11-10-2016 - E-007690/2016 - Comisia 

68. Posibilități de finanțare pentru IMM-urile din lanțul de
aprovizionare din industria de apărare 
05-10-2016 - E-007574/2016 - Comisia   

69. Informarea cetățenilor europeni în privința cutremurelor
09-09-2016 - E-006821/2016 - Comisia 

70. Măsuri pentru combaterea terorismului cibernetic
09-09-2016 - E-006820/2016 - Comisia 

71. Măsuri pentru combaterea atacurilor xenofobe
09-09-2016 - E-006819/2016 - Comisia 

72. Măsuri pentru inversarea declinului demografic european
12-07-2016 - E-005682/2016 - Comisia 

73. Participarea la activități extracurriculare a tuturor elevilor din
Uniunea Europeană   
12-07-2016 - E-005674/2016 - Comisia 

74. Semnalizarea corectă a defecțiunilor și a sistemului de navigație prin
GPS   
12-07-2016 - E-005673/2016 - Comisia 

75. Consumatorii, autoritățile de reglementare și eficiența energetică a
clădirilor   
12-07-2016 - E-005671/2016 - Comisia 

76. Fondul European pentru Investiții Strategice
15-06-2016 - E-004859/2016 - Comisia 

77. Combaterea practicilor neloiale
02-06-2016 - E-004614/2016 - Comisia 

78. Reducerea părăsirii timpurii a școlii și promovarea succesului școlar
02-06-2016 - E-004613/2016 - Comisia 

79. Introducerea unei noi Strategii UE destinate problemelor cauzate de
alcool   
02-06-2016 - E-004610/2016 - Comisia 

80. Măsuri pentru combaterea întârzierilor în traficul aerian
02-06-2016 - E-004609/2016 - Comisia 
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81. Problema șomajului în UE
23-05-2016 - E-004134/2016 - Comisia 

82. Problema refugiaților din Macedonia
04-05-2016 - E-003814/2016 - Comisia 

83. Problema revizuirii Directivei privind detașarea lucrătorilor din UE
04-05-2016 - E-003754/2016 - Comisia 

84. Sistemul European de azil
04-05-2016 - E-003753/2016 - Comisia 

85. Platforma online de soluționare a litigiilor în materie de consum
04-04-2016 - E-002695/2016 - Comisia 

86. Creșterea numărului animalelor fără stăpân
04-04-2016 - E-002694/2016 - Comisia 

87. Noi amenințări teroriste
04-04-2016 - E-002693/2016 - Comisia 

88. Ingrășăminte organice
04-04-2016 - E-002692/2016 - Comisia 

89. neZEH
04-04-2016 - E-002691/2016 - Comisia 

90. VP/HR - Detenția copiilor din Uganda în Centrul național de
reabilitare Kampiringisa (KNRC) 
31-03-2016 - E-002646/2016 - Comisia  

91. Problema înstrăinării de terenuri agricole în Uniunea Europeană
14-03-2016 - E-002147/2016 - Comisia 

92. Modalitățile de protecție a șoferilor de tir expuși la amenințările
reprezentate de refugiați   
14-03-2016 - E-002146/2016 - Comisia 

93. Acordarea statutului de economie de piață Chinei
14-03-2016 - E-002145/2016 - Comisia 

94. Decizia Suediei de a expulza 80 000 de refugiați
18-02-2016 - E-001444/2016 - Comisia 

95. Marginalizarea persoanelor cu dizabilități în mediul online
18-02-2016 - E-001443/2016 - Comisia 
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96. Facilități temporare pentru Marea Britanie în contextul campaniei
privind ieșirea din Uniunea Europeană 
18-02-2016 - E-001442/2016 - Comisia   

97. Modalități de prevenire a radicalizării în rândul tinerilor
18-02-2016 - E-001441/2016 - Comisia 

98. Negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și
investiții (TTIP)   
16-02-2016 - E-001318/2016 - Comisia 

99. Regimul diferențiat de circulație în spațiul Schengen
28-01-2016 - E-000725/2016 - Comisia 

100. Infecțiile alimentare din Uniunea Europeană 
27-01-2016 - E-000608/2016 - Comisia   

101. Problema europeană a persoanelor fără adăpost 
13-01-2016 - E-000230/2016 - Comisia   

102. Includerea vehiculelor mai mici de 3,5 tone 
13-01-2016 - E-000229/2016 - Comisia   

103. Grave încălcări ale interesului superior al copilului în cazul familiei 
Bodnariu   
12-01-2016 - E-000172/2016 - Comisia   

104. Produsele obținute prin tehnologii poluante și care sunt vândute la 
un preț considerat de dumping   
11-12-2015 - E-015731/2015 - Comisia   

105. Competența autorităților naționale în domeniul concurenței 
07-12-2015 - E-015469/2015 - Comisia   

106. Respectarea libertății presei, a drepturilor și libertăților cetățenești 
în Turcia, în perspectiva aderării la UE   
07-12-2015 - E-015468/2015 - Comisia 

107. Combaterea alcoolismului în UE 
18-11-2015 - E-014831/2015 - Comisia   

108.,,Întărirea granițelor Uniunii Europene, măsuri privind 
îmbunătățirea controlului imigranților”  
17-11-2015 - E-014814/2015 - Comisia   

109. Îmbunătățirea strategiei de securitate a Uniunii Europene 
17-11-2015 - E-014813/2015 - Comisia   
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110. Activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene 
11-11-2015 - E-014662/2015 - Comisia   

111. Practicile discriminatorii aplicate diferit de supermarketuri în 
anumite țări din UE   
10-11-2015 - E-014592/2015 - Comisia   

112. Regimul fiscal în piața unică digitală 
19-10-2015 - E-013931/2015 - Comisia   

113. Măsuri pentru a crește nivelul de internaționalizare a afacerilor 
dezvoltate de IMM-uri   
14-10-2015 - E-013816/2015 - Comisia   

114. Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor 
08-10-2015 - E-013687/2015 - Comisia   

115. Măsuri abuzive luate în domeniul transporturilor de Franța si 
Belgia   
08-10-2015 - E-013658/2015 - Comisia   

116. Directiva privind permisele de conducere 
02-10-2015 - E-013459/2015 - Comisia 

117. Deficitul locurilor de muncă în rândul tinerilor 
10-09-2015 - E-012699/2015 - Comisia   

118. Combaterea violenței împotriva femeilor și egalitatea dintre femei 
și bărbați în statele membre   
10-09-2015 - E-012698/2015 - Comisia   

119. Clonarea animalelor crescute și reproduse în scopuri agricole 
09-09-2015 - E-012643/2015 - Comisia   

120. Criza imigranților în Europa 
07-09-2015 - E-012553/2015 - Comisia 

121. Politica în materie de reciprocitate a vizelor 
13-07-2015 - E-011257/2015 - Comisia   

122. Inițiativa legislativă a cetățenilor europeni 
07-07-2015 - E-010886/2015 - Comisia   

123. Exploatarea emigranților pe piața muncii 
24-06-2015 - E-010231/2015 - Comisia   



Europarlamentar Maria GRAPINI 
Activitatea în Parlamentul European 2014-2019 

64 

124. Uniunea energetică   
11-06-2015 - E-009650/2015 - Comisia 

125. Precaritatea locului de muncă 
11-06-2015 - E-009595/2015 - Comisia   

126. Fonduri pentru eradicarea poliomielitei 
04-06-2015 - E-009069/2015 - Comisia   

127. Dezvoltarea transportului feroviar 
29-05-2015 - E-008674/2015 - Comisia   

128. Achiziții publice   
30-04-2015 - E-007058/2015 - Comisia 

129. Includerea României în PDM 
03-03-2015 - E-003485/2015 - Comisia  

130. Munca nedeclarată   
08-01-2015 - E-000207/2015 - Comisia 

131. Pachetul privind siguranța produselor și supravegherea pieței 
08-01-2015 - E-000206/2015 - Comisia   

132. Măsuri abuzive luate în domeniul transporturilor de Franța, Belgia 
și Germania   
07-01-2015 - E-000128/2015 - Comisia   

133. Măsuri de apărare comercială 
07-01-2015 - E-000127/2015 - Comisia   

134. Surse de finanțare pentru întreprinderi mici și mijlocii și accesul 
acestora la achiziții publice   
07-01-2015 - E-000126/2015 – Comisia 
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2.5 Evenimente organizate în Parlamentul European în perioada 
2014-2017 

 Diferențele de calitate ale produselor - 27 septembrie 2017

,,Strategia Europeană pentru Dezvoltarea Comerțului cu Țările Terțe”, 
25 aprilie 2017 
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,,Femeia și cariera”, 8 martie 2017 

,,În  memoriam Traian Vuia. 111 ani”, 7 martie 2017
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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 

Eveniment Cină Dezbatere despre Politicile de inovare în UE și Coreea 
de Sud (co-host) - 21 iunie 2016 
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Eveniment Combaterea consumului de alcool în Europa: abordare multi-sistemică 
(organizat împreună cu MEP Isabella De Monte)- 1 iunie 2016 

Eveniment Serată culturală organizată împreună cu Casa Arthis, Casa de Cultură
Belgo-Română, Bruxelles- 27 mai 2016 
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Delegație Femei de Afaceri, Bruxelles - 14 -17 Martie 2016

Eveniment la Bruxelles ,,Hoteluri Aproape Zero Energie” - 17 martie 2016 
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,,Procesul de internaționalizare al IMM din UE” -  3 Martie 2016 

Sub același cer, culturi diferite 29 iunie - 2 iulie 2015 

Vernisaj pentru promovarea artei românești contemporane -  Decembrie 2014 
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2.6 Acțiuni organizate  În România în perioada 2014-2017 

Conferința ,,Meseria, brățară de aur!” - 11 noiembrie 2017 

Eveniment la Orțișoara, ,,Ediția a VI-a a Festivalului Doinelor”, 
11 septembrie 2017 
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Eveniment la Timișoara, „Rolul femeilor în integrarea tinerilor pe piața 
muncii”, 10 septembrie 2017 

Eveniment la Timișoara, Ediţia a doua a ,,Paradei 
Pălăriilor”, 8 septembrie 2017 
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Eveniment la Timișoara, „Ziua Internațională a Iei” 24 iunie 2017 

Eveniment la București, ,,Industria Românească vs. Industria Europeană”, 
30 mai 2017 

Comemorarea a 128 de ani de la moartea poetului Mihai Eminescu, 
15 iunie 2017 
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Evenimentla Timișoara–Întâlnire cu Dan Puric în cadrul Conferinței 
,,Românul și problemele lui” – 17 Decembrie 2016 

Eveniment la Timișoara ,,Oportunități de dezvoltare regională prin 
transport și turism” - 21 octombrie 2016 



Europarlamentar Maria GRAPINI 
Activitatea în Parlamentul European 2014-2019 

75 

Eveniment la Timișoara: „Politici Sociale Europene -Politici de
Coeziune” - 26 Martie 2016

Eveniment la Timișoara ,,Fondul European pentru Investiții Strategice 
(FEIS) și fondurile structurale, mijloace de dezvoltare regională a 

IMM-urilor” –  9 iulie 2016 
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Eveniment la Sibiu ,,Planul de investiţii european, sursă de finanţare pentru 
proiectele româneşti” - 5 Martie 2016 

Eveniment la București ,,Viitorul IMM-urilor în contextul globalizării - Impactul 
TTIP asupra producătorilor şi consumatorilor din UE”- 29 mai 2015 
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3. Scrisori către Comisia Europeană, Consiliul European și șefii de
stat și de guverne sau miniștri 

Scrisoare deschisă către Președintele Președintele României, 
Klaus Iohannis 17.01.2019
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Răspunsul Președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker 
21.01.2018 
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Scrisoare către Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker 
07.01.2019 
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Scrisoare comună adresată Președintelui Consiliului European, Donald 
Tusk 29.11.2018 
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Eurodeputații români care au semnat scrisoarea comună 
adresată Președintelui Donald Tusk 
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Scrisoare către Președintele Grupului S&D, Udo Bullman 22.11.2018 
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Scrisoare către Președintele Grupului S&D, Udo Bullman 22.11.2018
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Scrisoare către Președintele Grupului PPE, Manfred Weber 22.11.2018 
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Scrisoare către Președintele Grupului ALDE, Guy Verhofstadt 22.11.2018 
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Scrisoare către Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani 
22.11.2018 
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Scrisoare către Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker 
19.11.2018 
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Scrisoare către Cancelarul Germaniei, Angela Merkel 14.11.2018 
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Scrisoare către Ministrului Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu 
07.11.2018 
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Scrisoare către Președintele României, Klaus Iohannis 23.10.2018 
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Scrisoare către Președintele Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Orlando 
Teodorovici 11.07.2018 
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Scrisoare către Președintele Franței, Emmanuel Macron 18.06.2018 
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Răspunsul Președintelui Franței, Emmanuel Macron, 11.07.2018 
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Scrisoare către Prim-Ministrul Olandei, Mark Rutte 14.06.2018 
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Eurodeputații care au semnat scrisoarea adresată Prim-Ministrului 
Olandei, Mark Rutte 



Europarlamentar Maria GRAPINI 
Activitatea în Parlamentul European 2014-2019 

105 

Scrisoare către Ministrul  Muncii, Lia Olguța Vasilescu 05.06.2018 
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Scrisoare către Prim-Ministrul României, Viorica Dăncilă 23.05.2018 
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Scrisoare către Ministrul Sova, 26.04.2018 
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Scrisoare către Ministrul Lia Olguța Vasilescu, 28.03.2018 
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Scrisoare către Ministrul Românilor de Pretutindeni, 
Natalia-Elena Intotero 06.03.2018
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Scrisoare către Ministrul Dezvoltării Regionale, Paul Stănescu, 
29.11.2017 
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Scrisoare către Ministrul Sănătății, Florian Dorel Bodog, 23.11.2017 
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Scrisoare către Ministrul Educației Naționale, Liviu Marian Pop și 
Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, 14.11.2017 
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Scrisoare către Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța 
Vasilescu, 17.10.2017 
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Scrisoare către Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker 
05.09.2017 
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Scrisoare către Ministrul Afacerilor Externe, Victor Negrescu, 
13.07.2017 
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Scrisoare către Prim-Ministrul României, Mihai Tudose, 12.07.2017 
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Scrisoare către Ministrul Cercetării și Inovării, Șerban Valeca, 07.06.2017 
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Scrisoare către Prim-Ministrul României, Sorin Grindeanu, 15.05.2017 
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Scrisoare către Prim-Ministrul României, Sorin Grindeanu, 30.03.2017 
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Scrisoare către Ministrul Tursimului, Mircea Titus Dobre, 17.07.2017 
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Scrisoare către Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea, 
12.07.2017 
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Scrisoare către Ministrul Justiției, Tudorel Toader, 20.06.2017 
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Scrisoare către Prim-Ministrul României, Sorin Grindeanu, 15.05.2017 
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Scrisoare către Prim-Ministrul Finlandei, Juha Sipila- cazul Smicală 
03.05.2017 
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Scrisoare către Ministrul Apărării Naționale, Gabriel-Beniamin 
Leș 17.03.2017 
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Scrisoare către Prim-Ministrul României, Sorin Grindeanu 17.03.2017 
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Scrisoare către Ministrul Sănătății, Florian-Dorel Bodog, 18.01.2017 
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Scrisoare către Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice, Dragoș Niculae Pîslaru, 29.11.2016 
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Scrisoare către Președintele României, 11.10.2016 
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Scrisoare către Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 06.09.2016 
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Scrisoare către Ministrul Afacerilor Externe, Lazăr Comănescu 
14.07.2016 
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Scrisoare către Prim-Ministrul României, Dacian Cioloș 14.07.2016 
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Scrisoare către Președintele României, Klaus Iohannis 12.07.2016 
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Scrisoare către Ministrul Afacerilor Externe, Lazăr Comănescu 
12.07.2016 
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Scrisoare deschisă către Președintele României, Klaus Iohannis și 
Prim-Ministru, Dacian Cioloș 17.06.2016 
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Scrisoare către Prim-Ministrul României, Dacian Cioloș 09.06.2016 
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Scrisoare către Ministrul Mediului, Pădurilor și Apelor, Cristiana Pașca-
Palmer 07.06.2016 
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Scrisoare către Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu 01.06.2016 
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Scrisoare către Ministrul Energiei, Victor Grigorescu, 17.02.2016
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Scrisoare către Prim-Ministrul României, Dacian Cioloș 21.01.2016 
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Scrisoare către Ministrul Energiei, Victor Vlad Grigorescu 13.01.2016 
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Scrisoare către Prim-Ministrul Norvegiei, E.S. Erna Solberg 12.01.2016- 
cazul Bodnariu 
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Scrisoare către Ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu 13.10.2015 
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Scrisoare către Ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu 14.07.2015 
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Scrisoare către Ministrul Transporturilor, Ioan Rus 04.05.2015 
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Scrisoare către Ministrul Transporturilor, Ioan Rus 14.04.2015 
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Scrisoare către Ministrul Culturii, Ioan Vulpescu 26.02.2015 
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Scrisoare către Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Rovana Plumb 
08.01.2015 
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4. Ultimul an de mandat 2018-2019

4.1 Rapoarte în perioada 2018-2019 

4.1.1 Rapoarte în calitate de raportor 
1. RAPORT referitor la inovația în educație și reforma educației în UE
și țările partenere din Est: provocări și oportunități 
28-01-2019 - EURONEST 

2. RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului
European și al Consiliului de instituire a programului „Vamă” pentru 
cooperare în domeniul vamal    
13-12-2018 - A8-0464/2018 -   - IMCO  

4.1.2 Rapoarte în calitate de raportor alternativ 

1. RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului
European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
168/2013 în ceea ce privește aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea 
de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor    
19-10-2018 - A8-0346/2018 -   - IMCO  

2. RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului
European și a Consiliului privind instalațiile portuare de preluare 
pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave, de abrogare a 
Directivei 2000/59/CE și de modificare a Directivei 2009/16/CE și a 
Directivei 2010/65/UE    
15-10-2018 - A8-0326/2018 -   - TRAN  

3. RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului
European și 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    
12-09-2018 - A8-0286/2018 -   - IMCO  

4. RAPORT referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a
Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce 
privește datele ADN în Croația    
26-06-2018 - A8-0225/2018 -   - LIBE  
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5. 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 Portugalia    
01-02-2018 - A8-0017/2018 -   - LIBE  

4.1.3 Avize în calitate de raportor pentru aviz 

1. AVIZ referitor la punerea în aplicare a dispozițiilor legale și a
declarației comune pentru asigurarea controlului parlamentar asupra 
agențiilor descentralizate 
24-01-2019 - LIBE_AD(2019)631991 -   - LIBE  

2. AVIZ referitor la punerea în aplicare a Directivei privind asistența
medicală transfrontalieră    
23-11-2018 - IMCO_AD(2018)623966 -   - IMCO 

3. AVIZ referitoare la o Strategie europeană privind sistemele de
transport inteligente cooperative 
29-01-2018 - LIBE_AD(2018)612195 -   - LIBE  

4.1.4 Avize în calitate de raportor pentru aviz alternativ 

1. AVIZ referitor la mobilitatea militară
12-10-2018 - TRAN_AD(2018)626673 -   - TRAN 

2. AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene
pentru exercițiul financiar 2019    
12-07-2018 - IMCO_AD(2018)622282 -   - IMCO 

3. AVIZ referitor la implementarea infrastructurii pentru combustibili
alternativi în Uniunea Europeană: este momentul să acționăm! 
05-06-2018 - IMCO_AD(2018)619168 -   - IMCO  

4. AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European
și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră 
electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu 
privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (reformare)    
28-03-2018 - LIBE_AD(2018)616760 -   - LIBE  

5. AVIZ referitor la politica de coeziune și obiectivul tematic
„promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor 
din cadrul infrastructurilor rețelelor majore” - articolul 9 alineatul (7) 
din Regulamentul privind dispozițiile comune    
20-03-2018 - TRAN_AD(2018)616793 -   - TRAN  
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6. AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului
European și al Consiliului privind ENISA, „Agenția UE pentru 
securitate cibernetică”, de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 
526/2013 și privind certificarea de securitate cibernetică pentru 
tehnologia informației și comunicațiilor („Legea privind securitatea 
cibernetică”)    
16-03-2018 - LIBE_AD(2018)615394 -   - LIBE  

4.2 Luări de cuvânt în Plen în perioada Ianurie 2018- 
 Ianuarie 2019- un total de 137 de luări de cuvânt 

1. Propunere de directivă privind femeile în consiliile de administrație -
Propunere de directivă privind echilibrul de gen în rândul 
administratorilor neexecutivi ai societăților 
31-01-2019 

2. Dezbatere cu prim-ministrul Finlandei, dl Juha Sipilä, privind
viitorul Europei 
31-01-2019 

3. Raportul anual privind politica în domeniul concurenței
30-01-2019 - P8_CRE-PROV(2019)01-30(25) 

4. Raportul anual pe 2017 privind protejarea intereselor financiare ale
Uniunii Europene - combaterea fraudei  
30-01-2019 - P8_CRE-PROV(2019)01-30(26) 

5. Strategii de integrare a romilor
30-01-2019 - P8_CRE-PROV(2019)01-30(27) 

6. Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului
European  
30-01-2019 - P8_CRE-PROV(2019)01-30(28) 

7. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante- Cazul
Cameliei Smicală    
30-01-2019 - P8_CRE-PROV(2019)01-30(29) 

8. Ancheta strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența
dezbaterilor legislative din cadrul organismelor de pregătire ale 
Consiliului UE  
17-01-2019 - P8_CRE-PROV(2019)01-17(7)    

9. Azerbaidjan, în special cazul lui Mehman Huseynov
17-01-2019 - P8_CRE-PROV(2019)01-17(8.1) 
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10. Retragerea Regatului Unit din UE (dezbatere)
16-01-2019 - P8_CRE-PROV(2019)01-16(8) 

11. Dezbatere cu Preşedintele Guvernului Spaniei, Pedro Sánchez
Pérez-Castejón, cu privire la viitorul Europei (dezbatere) 
16-01-2019 - P8_CRE-PROV(2019)01-16(9)    

12. Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2017
(dezbatere)    
16-01-2019 - P8_CRE-PROV(2019)01-16(19) 

13. Combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile
comerciale (dezbatere)    
16-01-2019 - P8_CRE-PROV(2019)01-16(25) 

14. Combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile
comerciale (dezbatere)    
16-01-2019 - P8_CRE-PROV(2019)01-16(25) 

15. Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul
vamal (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (vot) 
15-01-2019 - P8_CRE-PROV(2019)01-15(8.8)    

16. Prezentarea programului de activități al Președinției române a
Consiliului (dezbatere)    
15-01-2019 - P8_CRE-PROV(2019)01-15(13) 

17. Situația migranților la frontiera UE cu Bosnia și Herțegovina
(dezbatere)    
13-12-2018 - P8_CRE-PROV(2018)12-13(6) 

18. Dezbatere cu președintele Republicii Cipru, Nicos Anastasiades,
privind viitorul Europei (dezbatere)    
12-12-2018 - P8_CRE-PROV(2018)12-12(7) 

19. Pregătirea reuniunii Consiliului European din 13-14 decembrie 2018
(dezbatere)    
11-12-2018 - P8_CRE-PROV(2018)12-11(2) 

20. Pregătirea reuniunii Consiliului European din 13-14 decembrie 2018
(dezbatere)    
11-12-2018 - P8_CRE-PROV(2018)12-11(2) 

21. Rezultatele reuniunii Eurogrupului și pregătirea summitului zonei
euro (dezbatere)    
11-12-2018 - P8_CRE-PROV(2018)12-11(3) 
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22. Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor
în cadrul lanțului alimentar (dezbatere) 
10-12-2018 - P8_CRE-PROV(2018)12-10(15) 

23. Aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria
și România (dezbatere)    
10-12-2018 - P8_CRE-PROV(2018)12-10(16) 

24. Dezbatere cu prim-ministrul Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen,
privind viitorul Europei (dezbatere)    
28-11-2018 - P8_CRE-PROV(2018)11-28(17) 

25. Strategia pentru reducerea pe termen lung a emisiilor de gaze cu
efect de seră din UE, în conformitate cu Acordul de la Paris 
(dezbatere)    
28-11-2018 - P8_CRE-PROV(2018)11-28(18)    

26. Pachetul privind piața unică (dezbatere)
28-11-2018 - P8_CRE-PROV(2018)11-28(19) 

27. Raportul pe 2018 privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei
(dezbatere)    
28-11-2018 - P8_CRE-PROV(2018)11-28(25) 

28. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
28-11-2018 - P8_CRE-PROV(2018)11-28(29) 

29. Serviciile de îngrijire în UE pentru îmbunătățirea egalității de gen
(dezbatere)    
15-11-2018 - P8_CRE-PROV(2018)11-15(2) 

30. Codul european al comunicațiilor electronice - Organismul
Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor 
Electronice (dezbatere)    
14-11-2018 - P8_CRE-PROV(2018)11-14(7)    

31. Drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar
(dezbatere)    
14-11-2018 - P8_CRE-PROV(2018)11-14(22) 

32. Raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 –
Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord (dezbatere) 
13-11-2018 - P8_CRE-PROV(2018)11-13(2)    
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33. Raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 –
Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord (dezbatere) 
13-11-2018 - P8_CRE-PROV(2018)11-13(2)    

34. Statul de drept în România (B8-0522/2018)
13-11-2018 - P8_CRE-PROV(2018)11-13(5.5) 

35. Dezbatere cu Cancelara Germaniei, Angela Merkel, despre viitorul
Europei (dezbatere)    
13-11-2018 - P8_CRE-PROV(2018)11-13(8) 

36. Punerea în aplicare a regulamentelor privind dispozitivele medicale
și dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro (dezbatere) 
25-10-2018 - P8_CRE-PROV(2018)10-25(7)    

37. Implementarea infrastructurii pentru combustibilii alternativi în
Uniunea Europeană: este momentul să acționăm! (prezentare succintă) 
25-10-2018 - P8_CRE-PROV(2018)10-25(8)   

38. Valorificarea globalizării: aspecte comerciale (prezentare succintă)
25-10-2018 - P8_CRE-PROV(2018)10-25(9) 

39. Protejarea intereselor financiare ale UE - recuperarea sumelor de
bani și a activelor de la țările terțe în cazuri de fraudă (prezentare 
succintă)    
25-10-2018 - P8_CRE-PROV(2018)10-25(10)    

40. Premiul Saharov 2018 (anunțarea laureatului)
25-10-2018 - P8_CRE-PROV(2018)10-25(12) 

41. Aplicarea de taxe la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea
anumitor infrastructuri (dezbatere)    
24-10-2018 - P8_CRE-REV(2018)10-24(21) 

42. Utilizarea datelor utilizatorilor Facebook de către Cambridge
Analytica și impactul asupra protecției datelor (dezbatere) 
23-10-2018 - P8_CRE-REV(2018)10-23(3)    

43. Dezbatere cu Președintele României, Klaus Iohannis, despre viitorul
Europei (dezbatere)    
23-10-2018 - P8_CRE-REV(2018)10-23(5) 

44. Programul de lucru al Comisiei pentru 2019 (dezbatere)
23-10-2018 - P8_CRE-REV(2018)10-23(12) 
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45. Scandalul Cum Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic
în vigoare (dezbatere)    
23-10-2018 - P8_CRE-REV(2018)10-23(13) 

46. Necesitatea unui mecanism cuprinzător pentru democrație, statul de
drept și drepturi fundamentale (dezbatere) 
23-10-2018 - P8_CRE-REV(2018)10-23(17)    

47. Instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații
Schengen în domeniul verificărilor la frontiere - Instituirea, 
funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen în domeniul 
cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală - 
Utilizarea Sistemului de Informații Schengen pentru returnarea 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală 
(dezbatere)    
23-10-2018 - P8_CRE-REV(2018)10-23(18)    

48. Pachetul privind strategia de achiziții publice (dezbatere)
04-10-2018 - P8_CRE-REV(2018)10-04(4) 

49. Pachetul privind strategia de achiziții publice (dezbatere)
04-10-2018 - P8_CRE-REV(2018)10-04(4) 

50. Statul de drept în România (dezbatere)
03-10-2018 - P8_CRE-REV(2018)10-03(3) 

51. Statul de drept în România (dezbatere)
03-10-2018 - P8_CRE-REV(2018)10-03(3) 

52. Agenția UE pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală
(Eurojust) (dezbatere)    
03-10-2018 - P8_CRE-REV(2018)10-03(15) 

53. Recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare
(dezbatere)    
03-10-2018 - P8_CRE-REV(2018)10-03(16) 

54. Pregătirea reuniunii Consiliului European din 18-19 octombrie 2018
(dezbatere)    
02-10-2018 - P8_CRE-REV(2018)10-02(3) 

55. Pregătirea reuniunii Consiliului European din 18-19 octombrie 2018
(dezbatere)    
02-10-2018 - P8_CRE-REV(2018)10-02(3) 
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56. Declarațiile Președinției
01-10-2018 - P8_CRE-REV(2018)10-01(3) 

57. Punerea în aplicare a Regulamentului privind produsele fitosanitare
(dezbatere)    
13-09-2018 - P8_CRE-REV(2018)09-13(4) 

58. Diferențele de calitate dintre produsele de pe piața unică
(dezbatere)    
13-09-2018 - P8_CRE-REV(2018)09-13(5) 

59. Starea Uniunii (dezbatere)
12-09-2018 - P8_CRE-REV(2018)09-12(3) 

60. Starea Uniunii (dezbatere)
12-09-2018 - P8_CRE-REV(2018)09-12(3) 

61. O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie
circulară - Opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind 
substanțele chimice, produsele și deșeurile (dezbatere)    
12-09-2018 - P8_CRE-REV(2018)09-12(14)    

62. Portalul digital unic (dezbatere)
12-09-2018 - P8_CRE-REV(2018)09-12(17) 

63. Europa în mișcare: o agendă pentru viitorul mobilității în UE
(dezbatere)    
12-09-2018 - P8_CRE-REV(2018)09-12(18) 

64. Dezbatere cu prim-ministrul Greciei, Alexis Tsipras, despre viitorul
Europei (dezbatere)    
11-09-2018 - P8_CRE-REV(2018)09-11(2) 

65. Situația din Ungaria (dezbatere)
11-09-2018 - P8_CRE-REV(2018)09-11(11) 

66. Controlul fluxurilor de numerar care intră sau ies din Uniune
(dezbatere)    
11-09-2018 - P8_CRE-REV(2018)09-11(21) 

67. Metodele de reintegrare a lucrătorilor care se recuperează în urma
vătămărilor și a bolilor în locuri de muncă de calitate 
10-09-2018 - P8_CRE-REV(2018)09-10(24)    



Europarlamentar Maria GRAPINI 
Activitatea în Parlamentul European 2014-2019 

177 

68. Măsuri de prevenire și combatere a hărțuirii morale și a hărțuirii
sexuale la locul de muncă, în spațiile publice și în viața politică în UE 
10-09-2018 - P8_CRE-REV(2018)09-10(25)    

69. Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere
ale UE (prezentare succintă)    
10-09-2018 - P8_CRE-REV(2018)09-10(29) 

70. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
10-09-2018 - P8_CRE-REV(2018)09-10(30) 

71. Participarea persoanelor cu dizabilități la alegerile europene
(dezbatere)    
05-07-2018 - P8_CRE-REV(2018)07-05(3) 

72. Criza politică din Moldova ca urmare a invalidării alegerilor locale
de la Chișinău (dezbatere)    
05-07-2018 - P8_CRE-REV(2018)07-05(4.1) 

73. Criza politică din Moldova ca urmare a invalidării alegerilor locale
de la Chișinău (dezbatere)    
05-07-2018 - P8_CRE-REV(2018)07-05(4.1) 

74. Prezentarea programului de activități al Președinției austriece
(dezbatere)    
03-07-2018 - P8_CRE-REV(2018)07-03(6) 

75. Cerințe de control și norme speciale privind detașarea
conducătorilor auto în sectorul transportului rutier - Perioadele de 
conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de 
repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul 
tahografelor - Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier 
(dezbatere)    
03-07-2018 - P8_CRE-REV(2018)07-03(18)    

76. Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării
(dezbatere)    
02-07-2018 - P8_CRE-REV(2018)07-02(15) 

77. Statisticile integrate referitoare la ferme (dezbatere)
02-07-2018 - P8_CRE-REV(2018)07-02(16) 

78. Combaterea corupției (dezbatere)
14-06-2018 - P8_CRE-REV(2018)06-14(3) 



Europarlamentar Maria GRAPINI 
Activitatea în Parlamentul European 2014-2019 

178 

79. Un an de la semnarea Convenției de la Istanbul: situația actuală
(dezbatere)    
13-06-2018 - P8_CRE-REV(2018)06-13(4) 

80. Dezbatere cu prim-ministrul Țărilor de Jos, Mark Rutte, privind
viitorul Europei (dezbatere)    
13-06-2018 - P8_CRE-REV(2018)06-13(6) 

81. Test de proporționalitate înainte de adoptarea unei noi reglementări
referitoare la profesii (dezbatere)    
13-06-2018 - P8_CRE-REV(2018)06-13(16) 

82. Pregătirea reuniunii Consiliului European din 28 și 29 iunie 2018
(dezbatere)    
12-06-2018 - P8_CRE-REV(2018)06-12(2) 

83. Pregătirea reuniunii Consiliului European din 28 și 29 iunie 2018
(dezbatere)    
12-06-2018 - P8_CRE-REV(2018)06-12(2) 

84. Norme comune în domeniul aviației civile și Agenția Uniunii
Europene pentru Siguranța Aviației (dezbatere) 
11-06-2018 - P8_CRE-REV(2018)06-11(16)    

85. Emisiile de CO2 și consumul de combustibil al vehiculelor grele noi
(dezbatere)    
11-06-2018 - P8_CRE-REV(2018)06-11(17) 

86. Modernizarea educației în UE (dezbatere)
11-06-2018 - P8_CRE-REV(2018)06-11(18) 

87. Dezbatere cu prim-ministrul Luxemburgului, Xavier Bettel, privind
viitorul Europei (dezbatere)    
30-05-2018 - P8_CRE-REV(2018)05-30(7) 

88. Mecanismul de protecție civilă al UE (dezbatere)
30-05-2018 - P8_CRE-REV(2018)05-30(22) 

89. Manipularea odometrului în autovehicule: revizuirea cadrului
juridic al UE (dezbatere)    
30-05-2018 - P8_CRE-REV(2018)05-30(23) 

90. Extinderea domeniului de aplicare a Capitolului I din Regulamentul
Bruxelles IIa pentru a include parteneriatele înregistrate (reformare) 
(dezbatere)    
30-05-2018 - P8_CRE-REV(2018)05-30(24) 
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91. Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii
(dezbatere)    
29-05-2018 - P8_CRE-REV(2018)05-29(2) 

92. Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii
(dezbatere)    
29-05-2018 - P8_CRE-REV(2018)05-29(2) 

93. Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii
(dezbatere)    
29-05-2018 - P8_CRE-REV(2018)05-29(2) 

94. Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen
(dezbatere)    
29-05-2018 - P8_CRE-REV(2018)05-29(18) 

95. Decizia adoptată de Comisie referitoare la al treilea pachet privind
mobilitatea (dezbatere)    
28-05-2018 - P8_CRE-REV(2018)05-28(22) 

96. Dezbatere cu prim-ministrul Belgiei, Charles Michel, privind
viitorul Europei (dezbatere)    
03-05-2018 - P8_CRE-REV(2018)05-03(3) 

97. Reluarea şedinţei
03-05-2018 - P8_CRE-REV(2018)05-03(4)    

98.Decizia Comisiei privind pachetul CFM după 2020 (dezbatere) 
02-05-2018 - P8_CRE-REV(2018)05-02(20)    

99. Raportul anual pe 2016 privind protejarea intereselor financiare ale
UE – combaterea fraudei (dezbatere)   
02-05-2018 - P8_CRE-REV(2018)05-02(23) 

100. Abordarea siguranței în exploatațiile agricole din UE (dezbatere) 
02-05-2018 - P8_CRE-REV(2018)05-02(30)    

101. Situația actuală și perspective de viitor în sectoarele ovinelor și 
caprinelor din UE 
02-05-2018 - P8_CRE-REV(2018)05-02(32)    

102. Pluralismul și libertatea media în Uniunea Europeană 
02-05-2018 - P8_CRE-REV(2018)05-02(33)    

103. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante 
02-05-2018 - P8_CRE-REV(2018)05-02(34)    
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104. Implementarea Procesului de la Bologna - stadiul actual și acțiuni 
ulterioare (dezbatere)    
19-04-2018 - P8_CRE-REV(2018)04-19(5)    

105. Concluziile reuniunii Consiliului European din 22-23 martie 
(dezbatere)    
18-04-2018 - P8_CRE-REV(2018)04-18(6)    

106. Cambridge Analytica și Facebook: protecția datelor și viața privată 
a cetățenilor ca linie de apărare împotriva manipulării alegerilor 
(dezbatere)    
18-04-2018 - P8_CRE-REV(2018)04-18(19)    

107. Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor 
și finanțării terorismului (dezbatere)    
18-04-2018 - P8_CRE-REV(2018)04-18(20)    

108. Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor 
acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice 
separate destinate vehiculelor respective (dezbatere)    
18-04-2018 - P8_CRE-REV(2018)04-18(21)    

109. Un instrument pentru valori europene în vederea susținerii 
organizațiilor societății civile care promovează democrația, statul de 
drept și valorile fundamentale în cadrul Uniunii Europene (dezbatere)    
17-04-2018 - P8_CRE-REV(2018)04-17(2)    

110. Un instrument pentru valori europene în vederea susținerii 
organizațiilor societății civile care promovează democrația, statul de 
drept și valorile fundamentale în cadrul Uniunii Europene (dezbatere)    
17-04-2018 - P8_CRE-REV(2018)04-17(2)    

111. Dezbatere cu președintele Franței, Emmanuel Macron, privind 
viitorul Europei (dezbatere)    
17-04-2018 - P8_CRE-REV(2018)04-17(4)    

112. Progresele realizate în ceea ce privește pactul mondial al ONU 
pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de 
siguranță și de ordine și pactul privind refugiații (dezbatere)    
17-04-2018 - P8_CRE-REV(2018)04-17(11)    

113. Situația din Rusia (dezbatere)    
17-04-2018 - P8_CRE-REV(2018)04-17(16) 
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114. Perspectivele menținerii păcii în Peninsula Coreeană în lumina 
evoluțiilor recente (dezbatere)    
17-04-2018 - P8_CRE-REV(2018)04-17(17)    

115. Planul de acțiune privind infrastructura de combustibili alternativi 
(dezbatere)    
15-03-2018 - P8_CRE-REV(2018)03-15(7)    

116. Rezerva de performanță pentru fondurile ESI (dezbatere) 
15-03-2018 - P8_CRE-REV(2018)03-15(16)    

117. Decizia SUA de a impune taxe la importul oțelului și aluminiului 
(dezbatere)    
14-03-2018 - P8_CRE-REV(2018)03-14(4)    

118. Dezbatere cu prim-ministrul Portugaliei, António Costa, privind 
viitorul Europei (dezbatere)    
14-03-2018 - P8_CRE-REV(2018)03-14(6)    

119. Protecția jurnaliștilor de investigație din Europa: cazul 
jurnalistului slovac Ján Kuciak și al Martinei Kušnírová (dezbatere)    
14-03-2018 - P8_CRE-REV(2018)03-14(14)    

120. Orientări privind cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul 
Unit (dezbatere)    
13-03-2018 - P8_CRE-REV(2018)03-13(3)    

121. Pregătirea reuniunii Consiliului European din 22-23 martie 2018 
(dezbatere)    
13-03-2018 - P8_CRE-REV(2018)03-13(4)    

122. Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM 
post-2020 - Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 
(dezbatere)    
13-03-2018 - P8_CRE-REV(2018)03-13(13)    

123. Combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor și ratificarea 
Convenției de la Istanbul de către statele membre ale UE (dezbatere)    
12-03-2018 - P8_CRE-REV(2018)03-12(16)    

124. Calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai 
anumitor vehicule rutiere și permisele de conducere (dezbatere)    
12-03-2018 - P8_CRE-REV(2018)03-12(18)    

125. Regiuni cu întârzieri în dezvoltare din UE 
12-03-2018 - P8_CRE-REV(2018)03-12(20)    
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126. Rolul regiunilor și al orașelor din UE în punerea în aplicare a 
Acordului de la Paris COP 21 privind schimbările climatice  
12-03-2018 - P8_CRE-REV(2018)03-12(21)    

127. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante 
12-03-2018 - P8_CRE-REV(2018)03-12(22)    

128. Uniunea bancară - Raportul anual 2017 (dezbatere) 
01-03-2018 - P8_CRE-REV(2018)03-01(2)    

129. Tăierea surselor de venit ale jihadiștilor - combaterea finanțării 
terorismului (dezbatere)    
01-03-2018 - P8_CRE-REV(2018)03-01(4)    

130. Prioritățile UE pentru cea de-a 62-a sesiune a Comisiei ONU 
pentru statutul femeii (dezbatere)    
01-03-2018 - P8_CRE-REV(2018)03-01(5)    

131. Orarul de vară (dezbatere)    
08-02-2018 - P8_CRE-REV(2018)02-08(7) 

132. Interpelări majore (dezbatere)    
08-02-2018 - P8_CRE-REV(2018)02-08(17) 

133. Componența Parlamentului European (dezbatere) 
07-02-2018 - P8_CRE-REV(2018)02-07(4)    

134. Revizuirea acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul 
European și Comisia Europeană (dezbatere)    
07-02-2018 - P8_CRE-REV(2018)02-07(5)    

135. Reforma legislației electorale a Uniunii Europene (dezbatere) 
07-02-2018 - P8_CRE-REV(2018)02-07(14)    

136. Amenințări la adresa statului de drept provocate de reforma 
sistemului judiciar din România (dezbatere)    
07-02-2018 - P8_CRE-REV(2018)02-07(15)    

137. Amenințări la adresa statului de drept provocate de reforma 
sistemului judiciar din România (dezbatere)    
07-02-2018 - P8_CRE-REV(2018)02-07(15)   
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4.3. Întrebări scrise adresate Comisiei Europene 

În perioada Ianuarie 2018- Ianuarie 2019 au fost 
depuse 70 de întrebări scrise 

1. Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din
Afganistan și îmbunătățirea statutului femeii 
11-01-2019 - E-000117/2019 - Comisia   

2. Discriminarea cetățenilor din statele membre care lucrează în alt stat
membru și care plătesc aceleași taxe ca și cei autohtoni 
08-01-2019 - E-000058/2019 - Comisia   

3. Digitalizarea, un instrument pentru dezvoltarea IMM-urilor în zonele
mai puțin dezvoltate și îndepărtate ale Uniunii Europene 
12-12-2018 - E-006229/2018 - Comisia   

4. Permiterea vizitelor inopinate în centre pentru persoane cu
dizabilități    
10-12-2018 - E-006183/2018 - Comisia 

5. Protejarea companiilor europene și a consumatorilor europeni
07-12-2018 - E-006176/2018 - Comisia 

6. Alocarea de fonduri suplimentare pentru tineri în mediul rural
30-11-2018 - E-006086/2018 - Comisia 

7. Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din
Afganistan și îmbunătățirea statutului femeii 
11-01-2019 - E-000117/2019 - Comisia    

8. Discriminarea cetățenilor din statele membre care lucrează în alt stat
membru și care plătesc aceleași taxe ca și cei autohtoni 
08-01-2019 - E-000058/2019 - Comisia    

9. Digitalizarea, un instrument pentru dezvoltarea IMM-urilor în zonele
mai puțin dezvoltate și îndepărtate ale Uniunii Europene 
12-12-2018 - E-006229/2018 - Comisia    

10. Permiterea vizitelor inopinate în centre pentru persoane cu
dizabilități    
10-12-2018 - E-006183/2018 - Comisia 

11. Protejarea companiilor europene și a consumatorilor europeni
07-12-2018 - E-006176/2018 - Comisia 
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12. Alocarea de fonduri suplimentare pentru tineri în mediul rural
30-11-2018 - E-006086/2018 - Comisia 

13. Incălcarea convențiilor internaționale și a drepturilor omului de
către Finlanda    
15-11-2018 - E-005788/2018 - Comisia 

14. Acreditarea și funcționarea laboratoarelor pentru verificarea
calității produselor alimentare    
25-10-2018 - E-005460/2018 - Comisia 

15. Recentele scandaluri de corupție din cele nouă state ale Uniunii
Europene    
23-10-2018 - E-005427/2018 - Comisia 

16. Standarde unitare pentru protejarea anticorozivă a tirfoanelor
22-10-2018 - E-005384/2018 - Comisia 

17. Oprirea exodului de medici din statele membre din estul Europei
04-10-2018 - E-005079/2018 - Comisia 

18. Amenințări și acuzații nefondate la adresa României
02-10-2018 - E-005044/2018 - Comisia 

19. Respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități aflate sub tutelă
30-09-2018 - E-005009/2018 - Comisia 

20. Politica de coeziune în noul cadru financiar multianual
29-09-2018 - E-004997/2018 - Comisia 

21. Politica de inovare și cercetarea aplicativă
29-09-2018 - E-004996/2018 - Comisia 

22. Analizarea situației de încălcare a drepturilor omului la Liceul
moldo-turc "Orizont"    
29-09-2018 - E-004995/2018 - Comisia 

23. Dublarea bugetului pentru cel de-al IX-lea Program-cadru
multianual al Uniunii Europene dedicat cercetării, inovării și educației 
27-09-2018 - E-004871/2018 - Comisia   

24. Accesarea fondurilor de către asociațiile neguvernamentale
27-09-2018 - E-004870/2018 - Comisia 

25. Afirmația domnului vicepreședinte al Comisiei Europene, Günther
Oettinger legată de "pericolul de moarte" pentru proiectul european 
24-09-2018 - E-004799/2018 - Comisia   
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26. Protecționismul în sectorul alimentar
04-09-2018 - E-004497/2018 - Comisia 

27. Diminuarea disparităților regionale
04-09-2018 - E-004485/2018 - Comisia 

28. FSE+ și politica de coeziune
04-09-2018 - E-004484/2018 - Comisia 

29. Redistribuirea plăților directe pentru sprijinirea micilor fermieri
04-09-2018 - E-004483/2018 - Comisia 

30. Sistarea asistenței macrofinanciare de către UE pentru Republica
Moldova    
28-08-2018 - E-004370/2018 - Comisia 

31. Epidemia de pestă porcină
23-08-2018 - E-004330/2018 - Comisia 

32. Frauda transfrontalieră în domeniul TVA
23-08-2018 - E-004329/2018 - Comisia 

33. Proiect de finanțare a culturilor de paulownia
09-07-2018 - E-003729/2018 - Comisia 

34. Modernizarea educației în UE
29-06-2018 - E-003586/2018 - Comisia 

35. Fonduri pentru construirea de locuințe comune pentru persoanele în
vârstă    
25-06-2018 - E-003474/2018 - Comisia 

36. Politica de alocare a fondurilor structurale pentru proiecte
transfrontaliere    
25-06-2018 - E-003473/2018 - Comisia 

37. Internaționalizarea afacerilor IMM-urilor
25-06-2018 - E-003472/2018 - Comisia 

38. Dezvoltarea turismului între UE și țările terțe
25-06-2018 - E-003471/2018 - Comisia 

39. Alocarea de fonduri de la buget pentru instruirea cetățenilor în
utilizarea calculatorului    
25-06-2018 - E-003470/2018 - Comisia 
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40. Sprijin pentru asigurarea accesului la tratament al cetățenilor în
cazul îmbolnăvirilor    
25-06-2018 - E-003469/2018 - Comisia 

41. Surse financiare care să suplinească sumele din buget pierdute prin
Brexit    
25-06-2018 - E-003453/2018 - Comisia 

42. Reglementări cu privire la serviciul Uber
22-06-2018 - E-003428/2018 - Comisia 

43. Controalele abuzive ale autorităților privind repausul săptămânal
normal al șoferilor profesioniști    
11-06-2018 - E-003147/2018 - Comisia 

44. Viitorul industriei textile europene
11-06-2018 - E-003146/2018 - Comisia 

45. Care este definiția statului de drept pe care o va folosi Comisia?
11-06-2018 - E-003145/2018 - Comisia 

46. Brexitul a afectat Uniunea Europeana nu doar financiar, dar și ca
imagine și încredere    
22-05-2018 - E-002725/2018 - Comisia 

47. Cum va crește nivelul de trai în țările mai puțin dezvoltate și cum
vor putea fi susținuți micii fermieri 
22-05-2018 - E-002724/2018 - Comisia   

48. Combaterea fraudei și apărarea intereselor financiare ale Uniunii
Europene    
22-05-2018 - E-002723/2018 - Comisia 

49. Diminuarea alocațiilor copiilor români
22-05-2018 - E-002722/2018 - Comisia 

50. Alegerile europarlamentare - vulnerabilitatea rețelelor de socializare
online    
02-05-2018 - E-002427/2018 - Comisia 

51. Dezvoltarea capacităților de testare a produselor cu dublu standard
de calitate    
02-05-2018 - E-002426/2018 - Comisia 

52. Violențele poliției împotriva romilor
26-03-2018 - E-001802/2018 - Comisia 
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53. Sprijinirea întreprinderilor din industria de apărare pentru a
reîncepe producția    
21-03-2018 - E-001739/2018 - Comisia 

54. Ingerințele Comisiei Europene în justiția din România
20-03-2018 - E-001668/2018 - Comisia 

55. Standarde de comercializare a cărnii de pasăre
19-03-2018 - E-001666/2018 - Comisia 

56. Construcția infrastructurii pentru combustibili alternativi în mediul
rural    
16-03-2018 - E-001623/2018 - Comisia 

57. Proiectul BRUA
16-03-2018 - E-001622/2018 - Comisia 

58. Infracționalitatea în UE
15-03-2018 - E-001593/2018 - Comisia 

59. Inegalitatea veniturilor în creștere între mediul urban și rural în
UE    
15-03-2018 - E-001589/2018 - Comisia 

60. Impunerea de către SUA a unor taxe vamale suplimentare pentru
importurile de oțel și aluminiu din UE 
15-03-2018 - E-001588/2018 - Comisia   

61. Verificarea produselor provenite din țările terțe
14-03-2018 - E-001553/2018 - Comisia 

62. Directivele cu privire la achiziții și modul de transpunere în
legislația națională    
08-03-2018 - E-001470/2018 - Comisia 

63. Orarul de vară
08-03-2018 - E-001469/2018 - Comisia 

64. Detenția minorilor neînsoțiți în celulele unor secții de poliție din
Grecia    
06-03-2018 - E-001400/2018 - Comisia 

65. Acceptarea României în spațiul Schengen
20-02-2018 - E-001045/2018 - Comisia 

66. Politica Agricolă Comună
20-02-2018 - E-001044/2018 - Comisia 
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67. Eradicarea poliomielitei în Pakistan și Afganistan
19-02-2018 - E-000999/2018 - Comisia 

68. Sărăcia urbană
19-02-2018 - E-000998/2018 - Comisia 

69. Fonduri alocate pentru siguranța parcărilor pentru camioane în
UE    
30-01-2018 - E-000514/2018 - Comisia 

70. Drepturile migranților în vârstă în UE
30-01-2018 - E-000513/2018 - Comisia 

4.4 Întervenții în Plenul Parlamentului adresate  
Comisiei Europene, Consiliului European, șefilor de stat și de 

guverne în 2018 

Dezbateri 
Joi, 31 ianuarie 2019- Bruxelles 

Maria Grapini (S&D). – Domnule Președinte, domnule prim-ministru, sunt de 
acord cu multe lucruri pe care le-ați spus aici. Ați vorbit de coeziune, de piață 
unică, ați vorbit de statul de drept și aici vreau să mă refer, domnule prim-
ministru, la niște lucruri concrete din țara dumneavoastră.  
Ați spus că nu trebuie să se facă rabat cu nimic la statul de drept și sunt de 
acord.  
Dar cunoașteți că în țara dumneavoastră sunt legi care nu se aplică? Cunoașteți 
că sunt familii de la care s-au luat copiii, copii la 12 ani care, conform legii 
finlandeze au dreptul să se prezinte în instanță, să opteze pentru mamă și nu 
sunt ascultați în instanță? Sunt duși și su 
nt atrocități în instituțiile care instituționalizează copii, domnul prim-ministru. 
V-am făcut o scrisoare, nu s-a luat nici o măsură.  
Cum putem să avem un stat de drept când cetățenii, care sunt europenii, este 
vorba despre o cetățeană din țara mea, nu au aceleași drepturi ca cetățenii din 
Finlanda? Și vă rog să-mi răspundeți punctual!  
Și, sigur, mi-aș dori să nu existe acea condiționalitate la CFM, așa cum o 
susțineți dumneavoastră, pentru că, iată, se definește diferit și distinct pentru 
fiecare țară statul de drept. 
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Dezbateri 
Miercuri, 30 ianuarie 2019 - Bruxelles Ediţie provizorie 

29. Intervenții de un minut privind
chestiuni politice importante Înregistrare video a intervenţiilor PV 

Maria Grapini (S&D ). – Domnule președinte, doamna
comisar, voi ridica un caz despre care dumneavoastră aveți cunoștință. În 
2017 v-am făcut o scrisoare. Este vorba de Finlanda și este vorba de cum 
funcționează legile acolo. Cunoașteți, sunt sigură, că în Finlanda există legi 
în care se dă dreptul copilului să se prezinte în instanță. Cazul doctoriței 
Camelia Simicală este deja bine cunoscut în lume, nu numai în Europa. De 
trei ani încearcă să își recupereze copiii. Copiii au fost instituționalizați, 
deși tot legea finlandeză spune că sunt luați copiii din familie numai dacă 
există un pericol de violența asupra copiilor. Apoi, copiii au dreptul, la 12 
ani, în instanță și nu sunt lăsați să se ducă în instanță. Femeia vrea să se 
repatrieze, nu într-o țară de lumea a treia, în România, înapoi, cu copiii ei. 
Nu putem face nimic? Despre ce Europă vorbim? Despre ce drepturi ale 
copilului și despre ce drept al cetățeanului la libera circulație? Vă rog, 
doamna comisar, încercați să întrebați Finlanda cum respectă statul de 
drept și legile justiției, pentru că văd că rezoluții privind țările din Est se 
fac, referitor la statul de drept. 

Ultima actualizare: 31 ianuarie 2019 Notă juridică 

Dezbater
i Marţi, 15 ianuarie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie 

. Prezentarea programului de 
activități al Președinției române a 
Consiliului (dezbatere) 

Înregistrare video a intervenţiilor PV 

Maria Grapini (S&D ). – Doamnă prim-ministru, domnule
comisar, domnule președinte, stimați membri ai guvernului, dragi colegi, 
vreau să vă mulțumesc, celor care ați acordat încredere Președinției 
României. Vă asigur că și eu am făcut parte dintr-un guvern, cunosc foarte 
bine membrii Guvernului, sunt convinsă că acesta va duce Președinția 
înainte. 
Nu o să vorbesc despre program pentru că, pentru prima dată, a fost un 
Consiliu foarte larg, un comitet foarte larg și noi, eurodeputații, am lucrat 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/RO/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=RO&startTime=20190130-23:22:15-639
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20190130&secondRef=ITEM-029&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/tools/disclaimer/default_ro.htm
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la acest program. Avem oameni foarte bine pregătiți, și la Reprezentanță, și 
în Guvern. 
Altceva vreau să spun. Este regretabil că acești colegi ai noștri, care au 
venit cu informații false în Parlament, operează cu informații false când 
noi, Parlamentul European, ne străduim să eliminăm știrile false. Suntem 
în pragul campaniei, dar asta nu înseamnă că trebuie să atacăm un stat 
membru care preia Președinția. 
Trebuie să vorbim la subiect, trebuie să vorbim de Președinție, despre 
program. Mi-ar fi plăcut să întrebați mai multe lucruri. Ce se poate face? 
Cum se poate face? Să propuneți priorități, nu să începem să vorbim despre 
lucruri pe care nu le știm – și vă asigur că nu le știți. 
Eu doresc succes Președinției și vă asigur că chiar astăzi s-a votat în plen 
un dosar unde sunt raportor și vom începe negocierile instituționale și vă 
asigur, dragi colegi, că, la final, veți vedea ce Președinție bună are 
România. 
Felicitări și mult succes! 

Ultima actualizare: 24 ianuarie 2019 Notă juridică 

Dezbateri 
Marţi, 11 decembrie 2018 - Strasbourg Ediţie provizorie 

Pregătirea reuniunii Consiliului 
European din 13-14 decembrie 2018 
(dezbatere) 

Înregistrare video a intervenţiilor PV 

Maria Grapini (S&D ). – Doamnă președintă, domnule
președinte Juncker, mă adresez și Consiliului, care, iată, astăzi vrea să ne 
spună că va urma un nou Consiliu în 14 decembrie în care se vor lua 
decizii. Nu cred în acest lucru. 
Iată, terminăm un mandat. În acest mandat nu am reușit să rezolvăm 
principala problemă - Europa Unită, coeziune. Deși Parlamentul și-a făcut 
treaba, așa cum a spus domnul președinte, Comisia în mare măsură și-a 
făcut treaba și a fost de acord cu rezoluțiile Parlamentului, totuși, ce se 
întâmplă cu Consiliul? Cum o să avem în viitor o Europă unită dacă 
Consiliul împarte Europa în două spații, dacă Consiliul nu acceptă să existe 
aceleași drepturi, dacă folosește dublă măsură, așa cum a fost în rezoluțiile 
luate pentru România, așa cum a fost în situația spațiului Schengen, dacă 
își alege când să vină la lucru în Parlament? Ce rost mai are Parlamentul 
European? 
Un lucrător are o fișă a postului și își respectă atribuțiile, nu alege ce să 
facă și ce să nu facă. Din păcate, nu mai am încredere în Consiliu. 

Ultima actualizare: 12 decembrie 2018 Notă juridică 
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Dezbateri 
Luni, 10 decembrie 2018 - Strasbourg Ediţie provizorie 

Aplicarea integrală a dispozițiilor 
acquis-ului Schengen în Bulgaria și 
România (dezbatere) 

Înregistrare video a intervenţiilor PV 

Maria Grapini (S&D ). – Domnule președinte, domnule comisar,
vreau de la bun început să mulțumesc tuturor colegilor, indiferent de grupul 
politic, care astăzi, iată, încă o dată, subliniază alături de raportor că 
România și Bulgaria întrunesc toate condițiile pentru a fi în spațiul 
Schengen. De altfel, însăși Consiliul, în 2011, a fost de acord cu verificarea 
și evaluarea făcută de specialiști și s-a constatat că, nu numai că și a făcut 
lecția cum a spus un coleg, România și Bulgaria au cheltuit, au făcut 
investiții ca să răspundă regulamentului Schengen. Din păcate, elevul 
indisciplinat nu este aici, Consiliul nu este aici. 
Domnule comisar, suntem într-o situație critică cu Europa. Ce dorește de fapt 
Consiliul? De ce mai suntem noi 750 de eurodeputați aici, dacă 27 de state, și 
nu 27 de state, ci unu, doi, trei șefi de stat decid să încalce un regulament 
care este foarte clar și pe care cele două state îl îndeplinesc. Aici vorbim de 
libertatea de mișcare a cetățenilor, vorbim de faptul că sunt pierderi 
economice și vorbim de faptul că există acum o discriminare clară între state 
și între cetățenii statelor. 
Eu cred că o să fac o scrisoare, am făcut multe scrisori și am luat de multe ori 
cuvântul legat de această problemă, adresată Consiliului, prin care să propun 
desființarea Parlamentului European. Dacă democrația este cu capul în jos și 
un Parlament, care are cea mai mare reprezentativitate, are, de atâtea ori, o 
rezoluție și un punct de vedere legate de acest subiect, dacă o Comisie are un 
punct de vedere pe acest subiect, dacă evaluatorii și specialiștii spun că 
îndeplinim condițiile, de ce se inventează motive politice? Pentru că sunt pur 
și simplu motive politice. 

Ultima actualizare: 11 decembrie 2018 Notă juridică 

Dezbateri 
Miercuri, 28 noiembrie 2018 - Bruxelles Ediţie provizorie 

Dezbatere cu prim-ministrul 
Danemarcei, Lars Løkke 
Rasmussen, privind viitorul Europei 
(dezbatere) 

Înregistrare video a intervenţiilor PV
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Maria Grapini (S&D ). – Domnule președinte, domnule prim-
ministru - aștept să vă puneți căștile, o să vorbesc în limba mea, măcar 
pentru faptul că sărbătorim o sută de ani. 
Domnule prim-ministru, am încercat să fiu prezentă la toate prezentările 
făcute de toți șefii de stat și de guverne, pentru că vreau să înțeleg ce 
viziune și ce viitor al Europei dorește Consiliul, doresc șefii de stat și de 
guverne. Trebuie să recunosc că din discursul dumneavoastră eu am înțeles 
că subliniați foarte clar că Danemarca are drumul ei, că vreți mai departe 
cele opt excepții, că, în același timp, doriți mobilitatea forței de muncă, dar 
vorbiți de dumping social. Singura țară care poate să facă dumping este 
Danemarca, dacă primiți un lucrător din țara mea și nu îl plătiți la salariul 
din Danemarca. De asemenea, tot contradictoriu, spuneți de faptul că doriți 
să ascultăm cetățenii și să fie solidaritate, dar vorbiți de alocațiile pentru 
copii, care ar trebui scăzute pentru că sunt cetățeni din alte țări care vin la 
dumneavoastră. 
Sincer, eu vreau vă întreb foarte concret, nu ne-ați spus nimic: care este 
viziunea dumneavoastră legată de noul cadru financiar multianual? Nu ne-
ați spus nimic: care este viziunea dumneavoastră referitoare la pachetul de 
mobilitate, lucruri foarte importante care ne preocupă pe noi. Nu ne-ați 
spus nimic: cum vedeți dumneavoastră viitorul Europei, dacă să punem 
condiționalitatea de stat de drept? Sigur, dumneavoastră nu aveți teamă de 
o rezoluție: țara mea a avut o rezoluție. Nedreaptă, de fapt.

Ultima actualizare: 11 decembrie 2018  Notă juridică 

Intervenții de un minut privind chestiuni politice  importante PV

Înregistrare video a intervenţiilor 

Maria Grapini (S&D ). – Doamnă președintă, domnule comisar,
în această seară voi vrea să vorbesc despre statul de drept și dubla măsură. 
Statul de drept, domnule comisar, așa cum îl definește Comisia, este total 
diferit de ceea ce înțelegem noi, parlamentele naționale și statele membre. 
Statul de drept nu înseamnă că trebuie să legifereze Comisia. Nu înseamnă că 
trebuie să schimbe șefi de instituții Comisia. Așa cum, recent, în rezoluția 
pentru țara mea, pentru România au fost scrise aceste măsuri care țin de 
subsidiaritate, care nu au legătură cu atribuțiile Comisiei Europene. Vreau să 
vă spun, domnule comisar, -îmi pare rău că nu este și Consiliul - se folosește 
dubla măsură. România îndeplinește - și chiar Parlamentul a constatat acest 
lucru încă din 8 iunie 2011 - toate condițiile Regulamentului Schengen și nu 
se află în Schengen. Cetățenii noștri sunt tratați ca cetățeni de mâna a doua, 
țara este discriminată, companiile stau mii de ore - și plătesc pentru acest 
lucru - la controalele vamale. De ce nu se ia decizia ca România să intre în 
spațiul Schengen? De ce avem un sistem MCV pentru două state, un sistem 
care nu are legătură cu tratatul. Vă rog, domnule comisar, să luați în calcul și 
aceste lucruri!

Dezbateri 
Miercuri, 28 noiembrie 2018 - Bruxelles   Ediţie provizorie 
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Maria 
Grapini 
(S&D 

 Doamnă președintă, domnule comisar, în această seară voi vrea să 
vorbesc despre statul de drept și dubla măsură. Statul de drept, domnule 
comisar, așa cum îl definește Comisia, este total diferit de ceea ce 
înțelegem noi, parlamentele naționale și statele membre. Statul de drept 
nu înseamnă că trebuie să legifereze Comisia. Nu înseamnă că trebuie 
să schimbe șefi de instituții Comisia. Așa cum, recent, în rezoluția 
pentru țara mea, pentru România au fost scrise aceste măsuri care țin de 
subsidiaritate, care nu au legătură cu atribuțiile Comisiei Europene. 
Vreau să vă spun, domnule comisar, -îmi pare rău că nu este și 
Consiliul - se folosește dubla măsură. România îndeplinește - și chiar 
Parlamentul a constatat acest lucru încă din 8 iunie 2011 - toate 
condițiile Regulamentului Schengen și nu se află în Schengen. 
Cetățenii noștri sunt tratați ca cetățeni de mâna a doua, țara este 
discriminată, companiile stau mii de ore - și plătesc pentru acest lucru - 
la controalele vamale. De ce nu se ia decizia ca România să intre în 
spațiul Schengen? De ce avem un sistem MCV pentru două state, un 
sistem care nu are legătură cu tratatul. Vă rog, domnule comisar, să 
luați în calcul și aceste lucruri! 

Înregistrare video a intervenţiilor 

Intervenții de un minut privind chestiuni politice  importante PV

Ultima actualizare: 11 decembrie 2018 Notă juridică 

Dezbateri 
Marţi, 13 noiembrie 2018 – Strasbourg        Ediţie provizorie 

Statul de drept în România (B8-0522/2018 ) Înregistrare video a intervenţiilor 

Maria Grapini (S&D ). – Domnule președinte, nu am votat
rezoluția pentru că aceasta este o rezoluție a ipocriziei. Nu este o rezoluție 
privind statul de drept în România. De ce dorește Parlamentul European, 
de ce doresc anumiți eurodeputați, de ce dorește Comisia să fie pusă țara 
mea la colț? Pentru că nu vrea să accepte să fie țară de mâna a doua, pentru 
că vrem să ne dați rețete pe care nu le aplicați în țara dumneavoastră. De ce 
nu exportați ceea ce puneți în rezoluție la dumneavoastră acasă? De ce 
intrați în subsidiaritate? În ce țară s-a mai amestecat Uniunea Europeană la 
schimbarea unui șef de instituție? De ce trebuie să raportăm noi când se 
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schimbă constituțional un șef de instituție, fie el și procurorul general? S-a 
creat o criză, s-a creat o țară a procurorilor. Lăsați-ne în pace! Vrem să ne 
apărăm cetățenii, vrem să se respecte Tratatul. Noi, România, nu am 
încălcat Tratatul, în schimb Uniunea Europeană încalcă Tratatul și 
regulamentul Schengen. Nu ne lăsați în spațiul Schengen deși n-avem 
garduri, n-avem jurnaliști omorâți. Corupția - nu România este în grupul 
celor nouă state în care acum este cea mai mare corupție din istoria Uniunii 
Europene. De ce nu se aplică aceeași unitate de măsură? Sunt revoltată și 
consider că este o nedreptate pentru țara mea și pentru cetățenii mei.

Ultima actualizare: 19 noiembrie 2018 Notă juridică 

Dezbateri 
Marţi, 23 octombrie 2018 - Strasbourg Ediţie provizorie 

Utilizarea datelor utilizatorilor 
Facebook de către Cambridge 
Analytica și impactul asupra 
protecției datelor (dezbatere) 

Înregistrare video a intervenţiilor PV 

Maria Grapini (S&D ). – Domnule președinte, domnilor
comisari, stimați colegi, astăzi dezbatem un lucru care ține de viitorul 
Europei, până la urmă, de viața cetățenilor și de democrație. Dar, iată, 
Consiliul nu este prezent, Comisia pare a fi mulțumită de pașii pe care i-a 
făcut, noi, Parlamentul, ne-am făcut treaba așa cum s-a spus și suntem în 
aceeași situație, domnilor comisari, pentru că, iată, în fiecare săptămână 
putem constata că apar conturi false, că ne sunt preluate datele. 
Ce facem, de fapt? Doamna comisar spune că avem un instrument foarte 
puternic, dar cum îl folosim? Care sunt rezultatele? Să fim serioși, eu cred 
că Comisia trebuie să găsească mijloace comune pentru că Facebook ne-a 
ignorat. Eu am fost într-o delegație în iulie acolo. Nu a găsit nimic nou 
după ce a declarat că, atunci când a proiectat Facebook, nu s-a gândit la 
protecția datelor. Eu cred că nu avem nimic până acum și peste câteva luni 
intrăm în alegerile europene. Nu putem lăsa cetățenii, companiile să se 
apere cu mastodonți, să lupte cu mastodonți. Asta este datoria Comisiei și a 
Consiliului. 

Ultima actualizare: 9 noiembrie 2018 Notă juridică 

Dezbateri 
Miercuri, 12 septembrie 2018 - Strasbourg Ediţie provizorie 

Starea Uniunii (dezbatere) Înregistrare video a intervenţiilor PV 
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Maria Grapini (S&D ). – Doamna președintă, domnule
comisar, vreau și eu să apreciez prezentarea făcută de domnul președinte 
Juncker. Este una de care avem nevoie: unitate, prosperitate. Așa cum au 
spus și colegii, avem nevoie și de o transpunere în practică. Însă nu pot să 
nu adaug că, din păcate, în etapa care s-a parcurs până acum, nu am reușit 
să facem acea coeziune. 
Vreau să-i mulțumesc domnului Bullmann, care a spus foarte clar că 
trebuie să ținem cont de țările din Est. Țările din Est trebuie integrate și nu 
stigmatizate, așa cum face domnul Weber, care a intrat demult în 
campanie. 
Problema noastră este de a avea această coeziune socială, creștere, 
prosperitate, pentru a putea să avem și pace în Uniunea Europeană și 
echitate. Și de aceea sper, domnule comisar, că dumneavoastră – care 
cunoașteți bine țara mea – veți ține cont de ceea ce au spus și colegii mei, 
și anume: România să intre în spațiul Schengen și România să fie bine 
tratată, pentru că, până la urmă, avem același carnet de intrare în acest club 
foarte frumos, Uniunea Europeană. 

Notă juridică Ultima actualizare: 25 septembrie 2018 

Dezbateri 

Marţi, 11 septembrie 2018 - Strasbourg Ediţie provizorie 

Dezbatere cu prim-ministrul 
Greciei, Alexis Tsipras, despre 
viitorul Europei (dezbatere) 

Înregistrare video a intervenţiilor PV 

Maria Grapini (S&D ). – Domnule președinte, domnule prim-
ministru, vreau de la început să declar că iubesc Grecia, iubesc poporul 
grec și aveți o țară extraordinară. Dar nu vreau să vorbim despre Grecia, 
așa cum a spus un coleg. 
Vorbim despre viitorul Europei, de aceea, după ce vă felicit pentru 
rezultate, vreau să vă întreb punctual: dumneavoastră, ca prim-ministru al 
țării, ce părere aveți despre viitorul Europei? Sunteți de acord cu 
propunerea domnului Macron care, tot aici, ne-a spus că e nevoie de două 
Europe, de câteva state mai state decât celelalte? 
Ce părere aveți despre faptul că ar trebui ca Parlamentul European să aibă 
inițiativă legislativă? 
Ce părere aveți și cum vedeți rezolvată problema în relația cu Republica 
Macedonia? 
Nu în ultimul rând, aș dori să vă întreb care este poziția dumneavoastră 
vizavi de noul cadru financiar multianual, dacă este bine să tăiem din 
fondurile de politică agricolă și de dezvoltare regională. 
Iată câteva puncte pe care mă interesează, ca membru al Consiliului, să le 
auzim aici de la dumneavoastră. 

Ultima actualizare: 31 octombrie 2018 Notă juridică 

Dezbateri 
Marţi, 11 septembrie 2018 - Strasbourg Ediţie provizorie 
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Situația din Ungaria (dezbatere) Înregistrare video a intervenţiilor PV 

Maria Grapini (S&D ). – Domnule președinte, domnule
comisar, stimați colegi, domnule prim ministru, așteptam punctul 
dumneavoastră de vedere pentru că săptămâna trecută am dat un interviu 
unui jurnalist din Ungaria care mă întreba cum voi vota. În calitate de 
membră a comisiei LIBE, am discutat cu jurnaliști din Ungaria care au 
venit și s-au plâns și au arătat că le sunt îngrădite drepturile. 
Sunt consternată de poziția dumneavoastră. De patru ani și ceva urmăresc 
aici toți liderii țărilor membre. Nici unul nu s-a comportat ca 
dumneavoastră – arogant, sfidător. Ne-ați spus că nu vă pasă, în discursul 
dumneavoastră. Nu ați urmărit nici un coleg, nu v-ați întors să vedeți cine 
este cel care vorbește. Stați și ne sfidați. 
Domnule prim ministru, nu atacăm Ungaria. Eu am prieteni, trăiesc în 
Timișoara, mi-am făcut concedii în Ungaria. Eu vreau să înțeleg - 
dumneavoastră vreți să faceți ceva ce nu este înscris în tratat? 
Dumneavoastră spuneți că vă apărați țara, dar dumneavoastră înțelegeți că 
sunteți într-un club, ați semnat niște acorduri și trebuie să le respectați? Sau 
vreți numai dumneavoastră să faceți ce vreți, dar să vă amestecați în alte 
state, așa cum vă amestecați în România. Asta vreau să înțelegeți, nu 
poporul ungar îl pedepsim aici, ci modul de guvernare al dumneavoastră. 

Ultima actualizare: 31 octombrie 2018 Notă juridică 

Dezbateri 
Joi, 5 iulie 2018 - Strasbourg Ediţie revizuită 

Criza politică din Moldova ca 
urmare a invalidării alegerilor locale 
de la Chișinău (dezbatere) 

Înregistrare video a intervenţiilor PV 

Maria Grapini (S&D ). – Domnule președinte, doamnă Înalt
Reprezentant, stimați colegi, nu putem să ne jucăm cu soarta unor state. Nu 
putem să ne jucăm cu o țară care a ales un drum proeuropean. Este șansa 
noastră acum. 
Da, sunt de acord cu o rezoluție, dar nu cu formulări neclare, să introducem 
chiar noi știri false aici sau neclarități. Ce înseamnă asta, să scrii într-o 
rezoluție, la punctul 1, că sunt lucruri dubioase? Noi trebuie să fim foarte 
exacți și preciși când propunem ceva unui guvern. 
Încă o dată, repet: sunt absolut de acord că nu trebuiau anulate, dar nu 
putem noi să tăiem această asistență financiară pentru cetățeni. Ne gândim 
la cetățenii Republicii Moldova sau ne gândim la o persoană anume? De 
aceea, nu voi vota această rezoluție și vă rog să înțelegeți că, prin votarea 
rezoluției, de fapt, întoarcem drumul Republicii Moldova dinspre Europa 
spre Rusia. 

Ultima actualizare: 22 septembrie 2018 Notă juridică 
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Dezbateri 
Marţi, 3 iulie 2018 - Strasbourg Ediţie revizuită 

Prezentarea programului de 
activități al Președinției austriece 
(dezbatere) 

Înregistrare video a intervenţiilor PV 

Maria Grapini (S&D ). – Doamnă președintă, domnule
președinte Juncker, domnule cancelar, vă felicit pentru că preluați 
președinția. Sigur, cunosc foarte bine țara dumneavoastră. Aveți o țară 
frumoasă. Iubesc Austria – asta nu înseamnă că și guvernarea actuală. 
Domnule comisar, vorbiți de a crea punți. Ați vorbit de faptul că este 
nevoie să protejați. Dar cum protejați, când ați declarat – pur și simplu, ați 
declarat – că lucrătorii din țara dumneavoastră, românii, nu au dreptul la 
alocațiile pentru copii, ca ceilalți? Este o discriminare. Vreți să apărați 
practicând un naționalism sau cum? 
Sigur că aș dori ca România, când preia de la dumneavoastră, să poată să 
ducă mai departe niște lucruri legate de Europa unită, deci tratarea 
cetățenilor în mod egal, de un spațiu Schengen în care să fie țara mea și 
Bulgaria. Și să nu mai faceți garduri, domnule cancelar! 
Ați început cu stângul. Sunteți tânăr, cel mai tânăr lider și ar trebui să vă 
corectați din punctul de vedere al tratamentului cetățenilor europeni. 

Ultima actualizare: 15 octombrie 2018 Notă juridică 

Miercuri, 30 mai 2018 - Strasbourg Ediţie revizuită 

Dezbatere cu prim-ministrul 
Luxemburgului, Xavier Bettel, 
privind viitorul Europei (dezbatere) 

Înregistrare video a intervenţiilor PV 

Maria Grapini (S&D ). – Domnule președinte, domnule prim-
ministru, mă bucură intervenția dumneavoastră și răspunsurile pe care le-
ați dat. Vreau să mă refer la o afirmație: „cetățenii cer o Europă deschisă și 
tolerantă”. Eu aș adăuga și „echitabilă”. Sigur, cetățenii din țara mea ar 
vrea să trăiască ca în Luxemburg. Problema este și întrebarea către 
dumneavoastră este: credeți că fondurile de coeziune și fondul strategic de 
investiție au avut cele mai bune criterii și s-a ajuns la o coeziune socială? 
Ce facem cu aceste disparități? Cum să avem o Europă unită, despre care 
dumneavoastră ați vorbit și o doresc și eu, atât timp cât avem atâta 
diferență în calitatea vieții oamenilor? Oamenii sunt dezamăgiți. Trebuie să 
le dăm un mesaj, așa cum spuneați dumneavoastră, că putem să avem un 
sprijin social și pentru asta trebuie multă echitate. Doriți să nu mai fie 
unanimitate în Consiliul? Vrea un răspuns foarte clar, pentru că, iată, 
România și Bulgaria nu sunt în Schengen tocmai pentru că o țară sau două 
se opun și nu este normal să avem într-o piață unică două piețe Schengen. 
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Dezbater
i Marţi, 29 mai 2018 - Strasbourg Ediţie revizuită 

Raportul anual privind 
funcționarea spațiului Schengen 
(dezbatere) 

Înregistrare video a intervenţiilor PV 

Maria Grapini (S&D ). – Domnule președinte, domnule
comisar, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră că ați reamintit încă o dată 
că România și Bulgaria trebuie să fie în Schengen. Vreau să-i mulțumesc 
colegului Coelho, care a făcut un raport excelent și tuturor colegilor care 
au subliniat importanța zonei Schengen și nevoia ca România și Bulgaria 
să fie acolo. Domnule comisar, după piața unică, zona Schengen este cea 
mai importantă. Cum să avem competitivitate? Sunt costuri suplimentare. 
Cum să avem granițe în interiorul Uniunii Europene? Care mai este scopul 
Uniunii Europene? Vă rog frumos, domnule comisar, încercați să insistați 
la Consiliu ca România și Bulgaria se intre în Schengen, iar așa cum 
spunea raportorul și cum e cuprins în raport, să se respecte de către toate 
statele membre zona Schengen și, fără granițe, vom putea împreună, cu 
solidaritate și comunicare, să apărăm mai bine granița Uniunii Europene, o 
singură graniță. 

Ultima actualizare: 22 septembrie 2018 Notă juridică 

Dezbateri 

Joi, 3 mai 2018 - Bruxelles Ediţie revizuită 

Dezbatere cu prim-ministrul 
Belgiei, Charles Michel, privind 
viitorul Europei (dezbatere) 

Înregistrare video a intervenţiilor PV 

Maria Grapini (S&D ). – Domnule președinte, domnule prim-
ministru, nu o să vorbesc nimic de discursul dumneavoastră pentru că mi-a 
plăcut în mare măsură. Însă pentru că au fost câteva contradicții, vreau să 
vă pun câteva întrebări pentru a le clarifica. În momentul în care domnul 
președinte Juncker v-a rugat să dați cetățenie cetățenilor britanici, ați 
răspuns foarte prompt - și vă apreciez – că, sigur, trebuie să gândiți 
jurisprudența din statul dumneavoastră. Atunci, vă întreb, în Consiliu veți 
vota acea condiționalitate nouă legată de statul de drept? Și, al doilea, veți 
vota tăierea fondurilor la coeziune și la politica agricolă comună? Și, 
domnule prim-ministru, ultima întrebare, eu mă simt mai sigură în țara 
mea, România - care, din păcate, nu este în Schengen - decât în țara 
dumneavoastră, unde știți ce s-a întâmplat. Veți vota intrarea României în 
Schengen? 

Ultima actualizare: 7 septembrie 2018 Notă juridică 
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Dezbateri 
Miercuri, 18 aprilie 2018 - Strasbourg Ediţie revizuită

6. Concluziile reuniunii Consiliului European din 22-23 martie (dezbatere) Înregistrare video a intervenţiilor PV

Maria Grapini (S&D ). – Domnule președinte, domnule președinte
Tusk, domnule președinte Juncker, vreau să mă refer la concluziile pe care 
domnul Tusk foarte sumar ni le-a spus. Sunteți optimist, domnule președinte, și 
mă bucur. Un lider trebuie să fie optimist, însă trebuie să vă uitați și în jos. 
Credeți că noi, cei de aici și, mai ales, cetățenii din țara noastră, din țările 
noastre, sunt la fel de optimiști? Mai avem un an până la alegerile electorale 
pentru Parlamentul European. Haideți să dăm motiv cetățenilor să creadă în 
proiectul european. Tot ce ați spus dumneavoastră ca subiecte discutate la 
Consiliu sunt foarte importante, dar, dacă nu se bazează pe coeziune socială, 
pe o viață mai bună, pe o securitate a cetățenilor și fără diferențe, nu așa cum a 
spus ieri un președinte de stat aici că da, două țări trebuie să conducă, iar 
restul ... așa, să se supună. Nu acesta este mesajul pe care trebuie să-l ducem în 
țările noastre. Mesajul domnului Macron a fost ascultat și în țara mea și în 
celelalte țări, nu numai în Franța și în Germania. Domnule președinte, vă rog, 
în Consiliu, discutați, să veniți cu mesaje pentru care cetățenii să se alinieze la 
proiectul acesta al Uniunii Europene extrem de important pentru noi, pentru 
toți. 

Ultima actualizare: 6 septembrie 2018 Notă juridică 

Dezbateri 
Marţi, 17 aprilie 2018 – Strasbourg           Ediţie revizuită 

Dezbatere cu președintele Franței, 
Emmanuel Macron, privind viitorul 
Europei (dezbatere) 

Înregistrare video a intervenţiilor PV 

Maria Grapini (S&D ). – Domnule președinte Macron, sunteți
proeuropean. Sunt și eu proeuropean. Aici, în spatele dumneavoastră mă 
aflu. Sunt și eu proeuropean și vă felicit pentru ceea ce ați spus aici, însă v-
ați contrazis într-o privință și aș vrea să-mi răspundeți, poate clarificați.  
Sunt de acord cu dumneavoastră că nu trebuie să avem o democrație 
autoritară, ci să avem autoritatea democrației. Este foarte important acest 
lucru. Însă nu credeți că declarațiile dumneavoastră legate de faptul că 
Franța și Germania trebuie să fie nucleul dur și să conducă și această 
aroganță de a fi o putere peste celelalte state duc la euroscepticism? Cum 
să convingem noi cetățenii din țara mea, din România, că sunt egali la 
masa negocierilor, dacă dumneavoastră ați declarat că vreți o Europă cu 
două viteze, că vreți să fie două state care să fie „mai state” decât celelalte? 
Cum să facem să reformăm Europa, despre care dumneavoastră ați vorbit, 
dacă vreți această discrepanță între statele membre? 

   Ediţie revizuită 

Ultima actualizare:  27 iulie 2018 Notă juridică   
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Dezbateri 
Miercuri, 14 martie 2018 - Strasbourg Ediţie revizuită 

Dezbatere cu prim-ministrul 
Portugaliei, António Costa, privind 
viitorul Europei (dezbatere) 

Înregistrare video a intervenţiilor PV 

Maria Grapini (S&D ). – Domnule președinte, domnule prim-
ministru …(răspunzând afirmațiilor din sală) ... sorry. Mulțumesc. 
Domnule prim-ministru, m-ați convins: sunteți proeuropean. Aici sunt. V-
am vizitat de foarte multe ori țara. Aveți o țară turistică. Pentru mine este 
clar: sunteți un proeuropean. 
Am câteva întrebări; nu vreau să repet ce s-a întrebat aici. Domnule prim-
ministru, cum vedeți viitorul Uniunii Europene, din punctul de vedere al 
încrederii cetățenilor? Ce fel de Europă putem să avem? Credeți în nevoia 
de a renunța la această împărțire în două Europe: Schengen/non-Schengen? 
Credeți în importanța informării cetățenilor, pentru a nu fi cetățeni 
eurosceptici? Credeți în viziunea comună de a avea o politică pe migrație? 
De exemplu, n-ați atins care este viziunea dumneavoastră legată de 
migrație. Considerați că, în politica de coeziune, intră și dezvoltarea 
turismului în Europa? 

Ultima actualizare: 17 iulie 2018 Notă juridică 

Dezbateri 
Miercuri, 7 februarie 2018 - Strasbourg Ediţie revizuită 

Amenințări la adresa statului de 
drept provocate de reforma 
sistemului judiciar din România 
(dezbatere) 

Înregistrare video a intervenţiilor PV 

Maria Grapini (S&D ). – Domnule președinte, o să
vreau să mulțumesc, în primul rând, reprezentantului Consiliului, 
care a avut o poziție corectă, echidistantă, obiectivă și rezervată. 
Doamna comisar, sunteți decepția zilei mele de astăzi, pentru că 
am să vă las această broșură, în care o să găsiți și graficele cum a 
fost dezbaterea publică și câte amendamente s-au făcut din partea 
asociațiilor profesionale, fie că vorbim de judecători, de 
magistrați și poate înțelegeți că parcursul, acum, al modificării 
legilor justiției este o necesitate. Pentru că eu nu înțeleg de la 
titlu, cum adică să punem un titlu că reforma în justiție ar afecta 
statul de drept? Eu zic că lipsa de reformă ar afecta statul de 
drept.  
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Doamna Macovei, care aici aplaudă când nu trebuie, a făcut un pachet de 
legi, prin asumare, în care au rămas foarte multe articole neconstituționale. 
Ce se chinuie acum acest guvern și domnul ministru, tot respectul pentru 
profesionalismul dumnealui, este să corecteze aceste amendamente 
neconstituționale. Au fost sute de oameni, mii de oameni băgați în pușcărie 
pe legile doamnei Macovei și acum plătim la CEDO din bugetul cetățenilor 
români. 

Ultima actualizare: 14 aprilie 2018 Notă juridică 

Dezbateri 
Marţi, 6 februarie 2018 - Strasbourg Ediţie revizuită 

Dezbatere cu prim-ministrul 
Croației, Andrej Plenković, privind 
viitorul Europei (dezbatere) 

Înregistrare video a intervenţiilor PV 

Maria Grapini (S&D ). – Domnule președinte, domnule prim-
ministru. Domnule prim-ministru aștept să și ascultați ce spun din 
secundele mele, vă rog foarte mult. Apreciez ceea ce ați spus și viziunea pe 
care ați prezentat-o corespunde și cu viziunea mea, însă, ați ezitat să 
spuneți dacă starea actuală a națiunii corespunde cu viziunea 
dumneavoastră. Eu sunt din România, avem 10 ani de aderare, 
dumneavoastră ați folosit cuvinte-cheie aici - subsidiaritate, să acționăm în 
interesul cetățenilor, zonă Schengen. Vreau să vă întreb… Și poate totuși 
mă ascultați... 

(Președintele a întrerupt vorbitoarea ) 

Nu am terminat domnule președinte, pentru că domnul prim-ministru nu 
dorește să asculte intervenția mea. Deci, vă întreb domnule prim-ministru: 
considerați că starea actuală a națiunii corespunde cu ceea ce 
dumneavoastră ați prezentat ca viziune? Vorbim aici de subsidiaritate, de a 
acționa în interesul cetățenilor, de zona Schengen, de faptul că avem buget 
pe zona euro și buget pe zona non-euro. Avem o singură Europă sau nu? 
Care este părerea dumneavoastră legată de faptul că sunt state stigmatizate, 
cum sunt România și Bulgaria, care întrunesc condițiile de zona Schengen 
și nu sunt aprobate în Consiliu? Ce credeți de faptul că există doar pentru 
două state un MCV? Despre ce unitate vorbim și ce să le spunem 
cetățenilor, pentru că dumneavoastră ați folosit aici termenii „să explicăm 
cetățenilor avantajele Uniunii Europene”? 

Aș dori să-mi răspundeți în intervenția dumneavoastră. 

Ultima actualizare: 13 aprilie 2018 Notă juridică 
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4.5. Întrebări scrise adresate Comisiei Europene, Consiliului 
European în 2018 

Dezbateri 
Miercuri, 3 octombrie 2018 - Strasbourg Ediţie provizorie 

Statul de drept în România 
(dezbatere) 

Înregistrare video a intervenţiilor PV

Maria Grapini (S&D ), în scris . – În această dezbatere atipică
organizată doar pentru România, constat că cei care critică statul de drept și 
justiția din România o fac pe principul ,,drobului de sare”. Dacă nu veți avea 
legi ale justiției bune?  Eu cer o analiză obiectivă și comparativă cu ceea ce 
se întâmplă în toate statele membre. Ați stârnit un val de reacții împotriva 
Europei! Asta doriți? România este un stat suveran și independent și respectă 
propria Constituție și voința cetățenilor români. Cum poate Comisia să 
justifice faptul că nici într-un raport MCV nu s-au menționat protocoalele 
între SRI și nici poziția Curții Constituționale și a Uniunii Naționale a 
Judecătorilor? Ce surse de informare folosește Comisia pentru a da verdicte 
despre România?  

Ca să crească credibilitatea UE, trebuie să respectați toate statele și să nu 
folosiți dublul standard în aprecierea statelor membre. Solicit Comisiei să 
transmită în mod transparent cum analizați funcționarea statului de drept și 
corupția în toate statele membre. Veți avea surpriza că exportul de corupție 
din vest în est este consistent! Vrem o Românie curată, democratică, dar și o 
Românie cu statut egal în UE cu celelalte state. 

Ultima actualizare: 15 octombrie 2018 Notă juridică 

Dezbateri 
Marţi, 13 martie 2018 - Strasbourg Ediţie revizuită 

Orientări privind cadrul 
viitoarelor relații dintre UE și 
Regatul Unit (dezbatere) 

Înregistrare video a intervenţiilor PV 

Maria Grapini (S&D ), în scris . – Domnilor președinți ai
Parlamentului, Comisiei și Consiliului, Brexitul este o discuție tristă, pentru 
că unul dintre statele mari a decis printr-un referendum și cu un guvern 
încăpățânat să iasă din Uniunea Europeană. Negocierea de ieșire durează de 
doi ani și cetățenii europeni sunt îngrijorați din două perspective: respectarea 
drepturilor cetățenilor europeni aflați în Marea Britanie și acordurile 
comerciale. 
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Domnule Michel Barnier, sunteți negociatorul UE și aveți o responsabilitate 
majoră. Vă rog, dați-ne un mesaj clar: se vor respecta sau nu drepturile 
cetățenilor în Marea Britanie? Acordurile comerciale vor ține cont de 
protejarea pieței interne prin impunerea unor standarde de produse similare în 
schimburile comerciale? Când vor ști cetățenii și companiile care au 
schimburi comerciale despre modul de lucru al UE cu Marea Britanie, care 
va deveni terț? Consiliul și Comisia au responsabilitatea de a urgenta 
finalizarea Brexitului fără efecte negative asupra cetățenilor și companiilor 
din Uniunea Europeană. 

Ultima actualizare: 5 iunie 2018 Notă juridică 

Întrebări parlamentare  178k  17k
 

11 iunie 2018 E-003145-18
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-003145-18 
adresată Comisiei  
Articolul 130 din Regulamentul de procedură 
Maria Grapini (S&D)  

 Subiect:  Care este definiția statului de drept pe care o va folosi 
Comisia? 

 Răspuns scris 

În proiectul Comisiei Europene pentru noul cadru financiar multianual (CFM), a fost prezentată o 
nouă condiționalitate în acordarea fondurilor europene, și anume, respectarea statului de drept. 

1) Această condiționalitate încalcă Tratatul de la Lisabona și principiile europene, de aceea vă
întreb cum veți măsura, și cu ce instrumente, funcționarea statului de drept? 

2) Care este definiția statului de drept pe care o va folosi Comisia, având în vedere că fiecare stat
membru este independent, are Constituția proprie și instituții democratice de control? 

Ultima actualizare: 28 iunie 2018 Notă juridică 

Întrebări parlamentare  41k  18k
 

8 ianuarie 2019 E-000058-19
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-000058-19 
adresată Comisiei  
Articolul 130 din Regulamentul de procedură 
Maria Grapini (S&D)  

 Subiect:  Discriminarea cetățenilor din statele membre care lucrează în alt stat 
membru și care plătesc aceleași taxe ca și cei autohtoni 

Apartenența la Uniunea Europeană obligă toate statele să asigure un tratament corect, echitabil și 
nediscriminatoriu pentru toți cetățenii europeni. 
Începând cu 1 ianuarie, statul austriac a ajustat nivelul alocațiilor pentru copii, în funcție de costul 
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vieții din statul membru în care copiii își au reședința, ceea ce va afecta 132 000 de copii din mai 
multe state membre. 
Cetățenii UE plătesc impozite și contribuții la sistemele naționale de protecție socială în același 
mod ca resortisanții naționali. Aceasta înseamnă că, din punct de vedere legal, ei au dreptul la 
aceleași prestații. 
Cum se poate ca un stat membru să încalce drepturile lucrătorilor de a beneficia de avantajele 
sociale ale țării de reședință în aceleași condiții ca cetățenii acesteia, fără nicio discriminare 
bazată pe cetățenie și ce are de gând să facă Comisia pentru a interzice discriminarea cetățenilor 
din alte state membre care lucrează în Austria și care plătesc aceleași taxe ca și cei autohtoni? 

Ultima actualizare: 25 ianuarie 2019 Notă juridică 

Întrebări parlamentare  178k  17k
 

11 iunie 2018 E-003145-18
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-003145-18 
adresată Comisiei  
Articolul 130 din Regulamentul de procedură 
Maria Grapini (S&D)  

 Subiect:  Care este definiția statului de drept pe care o va folosi 
Comisia? 

 Răspuns scris 

În proiectul Comisiei Europene pentru noul cadru financiar multianual (CFM), a fost prezentată o 
nouă condiționalitate în acordarea fondurilor europene, și anume, respectarea statului de drept. 

1) Această condiționalitate încalcă Tratatul de la Lisabona și principiile europene, de aceea vă
întreb cum veți măsura, și cu ce instrumente, funcționarea statului de drept? 

2) Care este definiția statului de drept pe care o va folosi Comisia, având în vedere că fiecare stat
membru este independent, are Constituția proprie și instituții democratice de control? 
Ultima actualizare: 28 iunie 2018 Notă juridică 

Întrebări parlamentare  181k  18k

22 mai 2018 E-002722-18
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-002722-18 
adresată Comisiei  
Articolul 130 din Regulamentul de procedură 
Maria Grapini (S&D)  

 Subiect:  Diminuarea 
alocațiilor copiilor 
români 

 Răspuns scris 
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Statul austriac și-a exprimat intenția de a diminua alocațiile pentru acei copii care trăiesc în țara de 
origine, dar ai căror părinți sunt rezidenți ai statului, membru al Uniunii Europene, Austria. Potrivit 
Convenției europene a drepturilor omului și în temeiul jurisprudenței CEDO, dreptul la alocație 
reprezintă un drept patrimonial în sensul articolului 1 din Protocolul 1 la Convenția pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților fundamentale de la Paris. De asemenea, potrivit Regulamentului 
(CEE) nr. 1408/71, care creează cadrul general în ceea ce privește securitatea socială a persoanelor 
în exercitarea drepturilor fundamentale de liberă circulație a forței de muncă, copiii românilor care 
lucrează într-unul din statele membre ale Uniunii Europene au dreptul la alocațiile de care 
beneficiază copiii statelor de reședință. Consideră Comisia că aceste propuneri de modificări 
legislative sunt în linie cu legislația și principiile Uniunii Europene sau că se încalcă principiul 
tratamentului egal și nediscriminatoriu? 
Ultima actualizare:  18 iunie 2018  Notă juridică 

 Întrebări parlamentare 
179k 18k

 20 martie 2018 E-001668-18
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-001668-18 
adresată Comisiei  
Articolul 130 din Regulamentul de procedură 
Maria Grapini (S&D)  

 Subiect:  Ingerințele Comisiei Europene în justiția din România  Răspuns scris 

La data de 18 martie 2018, în mass-media din Romania a apărut un document transmis de către 
Comisia Europeană Guvernului României, având data de 10 octombrie 2012, care cuprinde o listă 
de cerințe cu privire la mecanismul de cooperare și de verificare (MCV). 
Acest document cuprinde 21 de puncte, iar la punctul 20, Comisia Europeană a indicat o listă cu 
politicieni romani care aveau probleme cu justiția, pentru care s-a cerut urgentarea anchetării. 
Considerați că, în această situație concretă, Comisia și-a depășit competențele și, dacă da, atunci 
care ar fi consecințele asupra acelor persoane care au transmis această solicitare Guvernului 
României? 
Ultima actualizare: 23 aprilie 2018 Notă juridică 

Întrebări parlamentare  178k  17k
 

20 februarie 2018 E-001045-18
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-001045-18 
adresată Comisiei  
Articolul 130 din Regulamentul de procedură 
Maria Grapini (S&D)  

 Subiect:  Acceptarea României în spațiul Schengen  Răspuns scris 

România întrunește condițiile tehnice încă din anul 2011 și cu toate acestea nu este nici acum 
acceptată în spațiul Schengen? 
Care este părerea Comisiei despre refuzul acceptării României, având în vedere că România este o 
țară pro-europeană, iar cetățenii români întreabă frecvent de ce țara lor este tratată diferit privind 
regulamentul Schengen? 

Ultima actualizare: 6 martie 2018 Notă juridică 

http://www.europarl.europa.eu/tools/disclaimer/default_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-001668-ASW_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/tools/disclaimer/default_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-001045-ASW_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-001045_RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-001045_RO.docx
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-001668_RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-001668_RO.docx
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-001668-ASW_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-001045-ASW_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/tools/disclaimer/default_ro.htm
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4.6. Întrebări scrise adresate șefilor de stat și de guverne 
în 2018-Ianuarie 2019 

Dezbateri 
Miercuri, 16 ianuarie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie 

9. Dezbatere cu Preşedintele
Guvernului Spaniei, Pedro Sánchez 
Pérez-Castejón, cu privire la viitorul 
Europei (dezbatere) 

Înregistrare video a intervenţiilor PV 

Maria Grapini (S&D ), în scris . – Domnule Prim-ministru,
Apreciez că doriți o Europă în care să garantăm drepturile muncii tuturor 
cetățenilor, în care să-i protejăm pe cei mai vulnerabili. Doriți o Europă 
Unită, semnalizând că au crescut inegalitățile în UE. Mulți concetățeni de-
ai mei lucrează în Spania și m-aș bucura să aplicați aceste principii pentru 
orice cetățean european care trăiește în Spania. De aceea domnule Prim-
ministru, vă întreb ce părere aveți de deciziile Austriei de discriminare a 
copiilor, a mamelor în funcție de naționalitate? Știu domnule Prim-
ministru, că aveți măsuri de susținere a tinerilor până la 30 de ani. Dar am 
primit mesaje de la concetățenii mei care trăiesc în Spania, care îmi spun 
că pentru cei de peste 30 de ani nu există nicio măsură. Nu acordați dublă 
cetățenie și acest lucru creează mari probleme cetățenilor europeni care 
sunt de altă naționalitate. Sunteți pro-european și trebuie domnule Prim-
ministru, să îmbunătățiți accesul la Piața muncii în țara dumneavoastră și 
să primeze criteriul pregătirii profesionale și nu naționalitatea, religia, 
genul. Sper ca Spania să acționeze în aplicarea fără discriminare a 
tratatului și excluderea dublei măsuri. Vă cer domnule Prim-ministru, să 
susțineți intrarea României și Bulgariei în spațiul Schengen pentru că 
întrunesc condițiile încă din 2011. 

Ultima actualizare: 25 ianuarie 2019 Notă juridică 

Dezbateri 
Miercuri, 12 decembrie 2018 - Strasbourg Ediţie provizorie 

Dezbatere cu președintele 
Republicii Cipru, Nicos 
Anastasiades, privind viitorul 
Europei (dezbatere) 

Înregistrare video a intervenţiilor PV 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/RO/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=RO&startTime=20190116-10:21:20-100
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20190116&secondRef=ITEM-009&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/tools/disclaimer/default_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/plenary/RO/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=RO&startTime=20181212-10:15:17-107
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20181212&secondRef=ITEM-007&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/plenary/RO/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=RO&startTime=20190116-10:21:20-100
http://www.europarl.europa.eu/plenary/RO/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=RO&startTime=20190116-10:21:20-100
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20190116&secondRef=ITEM-009&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20190116&secondRef=ITEM-009&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/plenary/RO/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=RO&startTime=20181212-10:15:17-107
http://www.europarl.europa.eu/plenary/RO/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=RO&startTime=20181212-10:15:17-107
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20181212&secondRef=ITEM-007&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20181212&secondRef=ITEM-007&language=RO
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Maria Grapini (S&D ), în scris . – Domnule președinte, dați-mi
voie, la început, să-mi exprim regretul față de atacul terorist de ieri, de la 
Strasbourg, și să transmit condoleanțe familiilor afectate. Ați vorbit aici, 
domnule președinte, despre nevoia unei Europe unite geografic, politic și 
economic. Ați spus, de asemenea, că este în creștere populismul și 
terorismul, eu aș zice că și euroscepticismul și extremismul. 
Și pentru că tema este, Viitorul Europei”, doresc să vă întreb, în calitatea 
dumneavoastră de membru al Consiliului European, ce părere aveți despre 
modul de lucru al Consiliului? Consiliul frânează deciziile, anulează 
munca Parlamentului de multe ori, doar pentru că un șef de stat se opune. 
Considerați că trebuie continuat cu sistemul de decizie pe „principiul 
unanimității”. 
Cum putem vorbi de o Europă unită dacă Consiliul încalcă regulamente și 
separă Europa în Schengen și noul Schengen, ignorând de opt ani de zile 
Regulamentul Schengen? Cum putem vorbi de piața unică, dacă accesul la 
ea este diferit pentru cetățeni și pentru companii? Domnule Președinte, 
doresc să vă mai întreb ce părere aveți despre sistemul de azil și migrație? 
Este UE în stare să asigure securitatea cetățenilor ei? Eu cred într-o Europă 
fără discriminare și care garantează siguranța cetățenilor. 

Ultima actualizare: 13 decembrie 2018 Notă juridică 

Dezbateri 
Marţi, 13 noiembrie 2018 - Strasbourg Ediţie provizorie 

 Dezbatere cu Cancelara 
Germaniei, Angela Merkel, despre 
viitorul Europei (dezbatere) 

Înregistrare video a intervenţiilor PV

Maria Grapini (S&D ), în scris . – Doamnă Cancelar, Ați
prezentat cum ar trebui să fie Europa. Ați vorbit de solidaritate, 
responsabilitate, respectul față de dreptul celuilalt, toleranță, dreptul să se 
aplice peste tot la fel. Cine ar putea să nu fie de acord cu aceste lucruri? 
Aveți o carieră politică lungă, acum ați declarat că vă retrageți, de aceea fac 
apel la sinceritatea dumneavoastră. Credeți că tot ce ați spus s-a și aplicat și 
se aplică? Sunteți principalul lider în Consiliul European și știți câte decizii 
nedrepte s-au luat care încalcă exact ce ați spus! Cum puteți explica faptul 
că există două Europe, deși avem un singur tratat? De ce se încalcă 
Regulamentul Schengen în ceea ce privește România și Bulgaria? Nu 
credeți că exact tratamentul diferențiat, aroganța unor state membre mai 
mari și mai vechi -așa cum este Germania, a condus la euroscepticism? 
Vorbeați de migrație și de nevoia unei proceduri comune de azil, dar nu 
credeți că acest lucru trebuia gândit înainte de a se permite accesul fără 
niciun control al migranților? Sper doamnă cancelar, că măcar acum la final 
de mandat să propuneți soluții care să țină Europa Unită, nu să o destrame. 
Pierderea încrederii se recuperează greu și câteodată, niciodată. 

Ultima actualizare: 19 noiembrie 2018 Notă juridică 

http://www.europarl.europa.eu/tools/disclaimer/default_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/plenary/RO/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=RO&startTime=20181113-15:05:17-255
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20181113&secondRef=ITEM-008&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/tools/disclaimer/default_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/plenary/RO/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=RO&startTime=20181113-15:05:17-255
http://www.europarl.europa.eu/plenary/RO/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=RO&startTime=20181113-15:05:17-255
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20181113&secondRef=ITEM-008&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20181113&secondRef=ITEM-008&language=RO
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Dezbatere cu Președintele României, Klaus Iohannis, despre viitorul Europei 
(dezbatere) 

PV

Maria Grapini (S&D ), în scris . – Astăzi ar fi trebuit să dezbatem o
temă importantă -viitorul Europei. Din păcate am asistat la multe luări de cuvânt 
cu atacuri directe asupra României în prezența Președintelui României. Tema nu 
era România, chiar dacă este stat membru al Uniunii Europene. De aceea, eu 
doresc să-l întreb pe Președintele României dacă, în calitate de reprezentant al 
Consiliului va susține ca România și cetățenii săi să fie tratați egal prin 
renunțarea la Mecanismul de Cooperare și Verificare și instituirea unui 
mecanism de supraveghere al tuturor statelor, având în vedere că, iată, se 
constată că marea corupție este în alte state, așa cum arată recentul scandal de 
corupție din 9 state membre. De asemenea, aș dori să ne spună domnul 
Președinte Iohannis dacă va fi de acord cu noua condiționalitate pentru alocarea 
fondurilor europene și anume funcționarea statului de drept. 
Nu în ultimul rând, pentru că vorbim de viitorul Europei, vă întreb, domnule 
Președinte, dacă susțineți o lege a răspunderii magistraților în România și în 
Uniune, având în vedere sumele imense plătite din bugetele naționale cetățenilor 
nedreptățiți de procurori, capitol la care România este campioană? 

Ultima actualizare: 9 noiembrie 2018 Notă juridică 

Dezbateri 
Miercuri, 13 iunie 2018 - Strasbourg Ediţie revizuită 

Dezbatere cu prim-ministrul 
Țărilor de Jos, Mark Rutte, privind 
viitorul Europei (dezbatere) 

Înregistrare video a intervenţiilor PV 

Maria Grapini (S&D ), în scris . – Sper, domnule prim-
ministru, că nici dumneavoastră, nici Consiliul nu vă concentrați pe 
ultima parte a citatului! V-am ascultat cu atenție și am fost de acord cu o 
parte din afirmații, dar v-ați contrazis în multe puncte! Ați spus că doriți o 
Europă mai bună, dar nu doriți să susțineți un buget mai mare pentru 
coeziune. Ați spus că statele trebuie să lucreze între ele, că înțelegeți 
valoarea compromisurilor și a intereselor partajate, dar, în același timp, 
susțineți paradisurile fiscale în țara dumneavoastră și nu susțineți 
interesele pentru toți cetățenii europeni! Un exemplu elocvent este 
opoziția sistematică a intrării României și Bulgariei în Schengen, deși de 
șapte ani îndeplinesc toate condițiile tehnice! Ați spus că UE trebuie să 
țină seama de poziția parlamentelor naționale, dar în Consiliu țineți cont 
discreționar de acest lucru, deși spuneați că UE trebuie să-și asculte 
cetățenii! Toți cetățenii, domnule prim-ministru! Atunci, ascultați și 
milioanele de români și bulgari, dar și pe cetățenii din alte țări care cer 
admiterea României și Bulgariei în Schengen! Ați vorbit de unitate, dar 
adăugați și solidaritate! Ce Uniune poate fi aceea care ignoră coeziunea 
socială? 

Ultima actualizare: 21 septembrie 2018 Notă juridică 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20181023&secondRef=ITEM-005&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/tools/disclaimer/default_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/plenary/RO/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=RO&startTime=20180613-10:05:08-497
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20180613&secondRef=ITEM-006&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/tools/disclaimer/default_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20181023&secondRef=ITEM-005&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20181023&secondRef=ITEM-005&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/plenary/RO/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=RO&startTime=20180613-10:05:08-497
http://www.europarl.europa.eu/plenary/RO/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=RO&startTime=20180613-10:05:08-497
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20180613&secondRef=ITEM-006&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20180613&secondRef=ITEM-006&language=RO
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4.7 Acțiuni din țară la care a participat europarlamentarul  Maria 
Grapini (2018 - Ianuarie 2019)

12.01.2019 Conferința „Oportunități și obstacole pentru economia 
românească” 

24.01.2019 Celebrarea celor 160 de ani de la Unirea Principatelor Române 
(Focșani) 
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27.12.2018 - Întâlnire Piatra Neamț

28.12. 2018 · Înâlnire cu primarul din Grumăzeşti, Neamţ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2395911053772178&set=a.381643655198938&type=3&permPage=1
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22.12.2018 - 20 de ani AFAR
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15.12.2018 Gala Excelenței Bănățene 

21. 12. 2018 Întâlnire cu Patronatul Transportatorilor din România 
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01.12.2018 - 1 Decembrie – Alba Iulia

30.11.2018 Balul Unirii – Alba Iulia 
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16.11.2018 Întâlnire pe accesări de Fonduri Europeane, Moneasa Arad 

21.11.2018 Gala Bursa
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09.11.2018 Întâlnire cu Asociația Banat Taxi, Timișoara 

02.11.2018 Balul Speranței, Ediția XX, Timișoara 
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03.11.2018 Conferință Dan Puric, Filarmonica Banatul, Timișoara 

28.10.2018 Sărbătoarea Dovleacului, Săcălaz
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27.10.2018 Gala Topul firmelor. Ediția 25 

19.10.2018 Forumul Economic Român 
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05.10.2018 Balul CECCAR, Timișoara

13.10.2018 Gala Tinerilor Surzi,Timișoara
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28.09.2018 Cafeneaua literară umanistă la Timișoara

15.09.2018 - 45 de ani de la absolvirea liceului - Berești
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09.09.2018 - 10 ani de la înființarea Asociației Seniorilor din Timișoara

08.09.2018 Festivalul Doinelor 2018, Muzeul Satului Bănățean din Timișoara 
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07.09.2018 Lansare de carte. Maria Grapini, invitata președintelui Uniunii 
Scriitorilor de limba română din Spania 

07.09.2018 Discuții cu Consulul Republicii Macedonia 
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17.08.2018 - Acțiune organizată cu ocazia a 40 de ani de la darea în folosință a 
Termocentralei Turceni 

01.09.2018 - Conferința CAFA - Constanța 
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16.08.2018 - Conferință de presă – Cabinet Europarlamentar Maria Grapini 
Cluj 

06.08.2018 - Acțiune donare de sânge 
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03.08.2018 - Acțiuni dedicate Zilei Timișoarei 

30.07.2018 - Ziua Națională a Marocului - Ambasada Regatului Maroc 
la București 
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29.07.2018 - Ziua Județului Timiș 

13.07.2018 - Ziua Contabilului UVT Timișoara 
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06.07.2018 -  „Economie durabilă, economie de viitor în România”. 
Universitatea Aurel Vlaicu, Arad 
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06.07.2018 - Gala absolvenților de la Facultatea de design vestimentar - 
Timișoara 

01.07.2018 - Zilele Cartierului Plopi, Timișoara
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29.06.2018 - Economie durabilă. Ce trebuie făcut? Rolul educației și rolul 
culturii.   Piatra Neamț 

23.06.2018 -  Ziua Iei, Parcul Uzinei , Timișoara 
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16.06.2018 - Acțiune Lansarea Revistei Curtea de Argeș și dezvelirea 
bustului poetului  Mihai Eminescu 
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15.06.2018 - Romania 100 , Academia Română Filiala Timiș 

15.06.2018 - Salon Inventică Timișoara 
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09.06.2018 - Întâlnire cu Lotul Național de Juniori la Canotaj al României, 
Orșova 

08.06.2018 - Conferința „Universitatea și piața muncii: educație, 
angajabilitate, ocupare.”   UVT Timișoara 
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08.06.2018 - Proiect educațional Campania Viață – educație 
pentu sănătate, Lupeni 

08.06.2018 - Vizită la Căminul de bătrâni din Lupeni
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25.05.2018 - Dezbatere, Colegiul Tehnic Emanoil Ungureanu

25.05.2018 - Festivitate de premiere, Colegiul Tehnic Emanoil Ungureanu
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25.05.2018 - Demonstrație a autoturismelor cu hidrogen 

25.05.2018 - Conferința BookLand Evolution, UVT 
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17.05.2018 - Ziua Liceului Paul Bujor din Berești 

15.05.2018 - Conferința „Femei de succes
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13.05.2018-  Ziua Portului Popular, Hotel Timișoara 
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12.05.2018 - Rotary Aspire, Consiliul Județean Timiș 

11.05.2018 - Proiectul noului Cadru Financiar Multianual 2021-2027
Universitatea Lucian Blaga 
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08.05.2018 - Conferință medicala AFAR 

09.05.2018 - Ziua Europei la Timișoara 
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07.05.2018 - „Anteprenor sau angajat” Universitatea de Vest din Timișoara 

01.05.2018 - Audiențe 
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21.04.2018 - Lansarea volumului „Vorba Noastră”, Drobeta Turnu Severin

20.04.2018 - I�ntâlnire cu reprezentanții Federației Asociațiilor de Proprietari din 
Timișoara
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31.03.2018 - Conferința „Priorități europene importante pentru România” 
Satu Mare, județul Satu Mare 

30.03.2018 - Deschidere Salon VINVEST CRAFT Timișoara, județul Timiș 
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24.03.2018 -  Întâlnire cu textiliștii 

20.03.2018 - Gala asistenților sociali – Ateneul Român 
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20.03.2018 - Conferința România Durabilă, București

17.03.2018 - Lansare de carte:  „De la Traian la Cortina de Fier”
Filarmonica Banatul Timișoara, județul Timiș 
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02.03.2018 - „Copiii și poezia” Săcălaz, județul Timiș 

23.02.2018 - International Business Party & Networking, Cluj
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19.01.2018 - Conferință de presă. Lansarea Raportului de activitate 
Europarlamentar Maria Grapini 

16.02.2018 - Lansare de carte Veronica Balaj 
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14.01.2018 - Acțiune dedicată poetului Mihai Eminescu, Timișoara 

12.01.2018 - Acțiune dedicată poetului Mihai Eminescu, Băile Herculane și 
Orșova 
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4.8 Acțiuni în Parlamentul European de promovare a României 2018 

28.11.2018 - Lansarea volumului „România unită” 

27.10.2018 - Turismul și transportul inteligent pentru dezvoltare 
sustenabilă 
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25.09.2018 - Accesul în aeroporturi - cheia mobilității verzi 

04.09.2018 - Eveniment ,,Cel mai bun raport calitate-preț: o abordare 
durabilă a achizițiilor publice pentru infrastructură” 
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10.07.2018 - Rolul Ortodoxiei în Europa și România 

19.06.2018 - Conferința „Economie durabilă în Europa”
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08.03.2018 - Simpozionul ,,Femeia antreprenor” 

07.03.2018 - Conferinţa   ,,Femei de succes în Europa”
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21.02.2018 -  European Forum for Manufacturing 

10.01.2018 - Balcanii şi  Sud-Estul Mediteranei: Amintiri Împărtășite,       
Viitor Comun 
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4.9. Participare la Delegațiii externe în calitate de Membru 
al Parlamentului European în 2018 - Ianuarie 2019 

18-19.01.2019 - Grupul de prieteni ai Republicii Moldova 

17-19. 12.2018 - Delegația Comisiei pentru Piața Internă și Protecția 
Consumatorului, Șef de Delegație - Europarlamentar Maria Grapini
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15-19. 07.2018  - Delegație Sillicon Valley 



Europarlamentar Maria GRAPINI 
Activitatea în Parlamentul European 2014-2019 

254 

17-19.05.2018 - Forumul Anual al Diasporei 

4-6.04.2018 - Delegație oficială a Comisiei pentru Transport și Turism din 
PE 
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18-19.03.2018 - Grupului de control parlamentar al EUROPOL 

13-15.02.2018 Delegație Comisia pentru Piața Internă și Protecția 
Consumatorilor la Madrid 
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4.10. Evenimente organizate în calitate de vice-președinte al 
Intergrupului pentru IMM-uri din Parlamentul European 

Legislația UE privind serviciile și profesiile libere: la doi ani după Pachetul de 
servicii - (moderator) 30.01.2019 

Promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de 
intermediere online (P2B) 25.09.2018 
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Realizarea recunoașterii reciproce a bunurilor 16.05.2018 

4.11 Apariții în presă 2018- 2019 

IANUARIE 2019 

O româncă este pe lista SCURTĂ a celor mai BUNI europarlamentari. 
Cu cine se LUPTĂ să intre în FINALĂ 

30.01.2019 
Publicat de Evenimentul Zilei 

În fiecare an, Europa își alege cei mai buni oameni din Parlamentul 
European, premiile în cauză fiind un eveniment extraordinar, la care participă 
toți actorii importanți din UE. Numite MEP Awards, premiile europene sunt 
așteptate cu interes și nerăbdare de toți membrii Parlamentului European.  

Europarlamentarul umanist Maria Grapini se află și anul acesta pe lista 
scurtă a celor mai buni dintre cei buni. Lista conține 45 de europarlamentari, 
dintr-un total de 751 – totalul membrilor Parlamentului European. Maria 
Grapini s-a aflat printre finaliști și în 2018. Nominalizarea umanistei s-a făcut 
din partea Comisiei IMCO, una dintre cele trei comisii în care românca 
activează. Ea a luat poziție sistematic în sprijinul consumatorilor români și  
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europeni, a lucrat la rezoluții și directive importante. Anul acesta, Maria Grapini 
se află pe lista scurtă din partea Comisiei IMCO, alături de două colege din 
Italia, respectiv Cehia. 

„Astăzi s-au afișat nominalizările și, evident, sunt foarte fericită. E o onoare 
să fiu printre cei mai buni 45 de europarlamentari, din aproape 800. Sper că este 
o mândrie pentru România, căci eu îmi reprezint țara și-apoi pe mine. M-am
luptat și mă voi lupta în continuare pentru ca România să fie percepută corect și 
echilibrat, pentru ca românii să fie văzuți așa cum merită: cetățeni de seamă ai 
Uniunii Europene. În IMCO, am militat pentru anularea dublului standard, 
pentru drepturi egale ale consumatorilor, pentru echilibrarea balanței Est-Vest. 
Susțin IMM-urile, provin de acolo, știu câtă nevoie au de sprijin solid și 
imediat, am fost ministru și sunt vicepreședinte al Intergrupului pentru IMM-uri 
din PE. Din toate aceste demnități, am pledat pentru susținerea lor, pentru 
accesul liber pe piață, pentru finanțare corectă, dar și pentru simplificarea 
procedurilor, pentru transparență și o mai bună reglementare a domeniului 
destinat IMM-urilor. Intrarea pe lista scurtă a premiilor MEP Awards, și anul 
acesta, mă face și mai mândră că sunt româncă! Mulțumesc! ”, a transmis de la 
Bruxelles umanista Maria Grapini. 

Din poziția de vicepreședinte, Maria Grapini a prezidat, în PE, 
conferința Intergrupului pentru IMM-uri 

30.01.2019 
Publicat de Banatul Meu 
Miercuri dimineața, Intergrupul pentru IMM-uri s-a reunit, în Parlamentul 

European, pentru un eveniment pe tema „Legislația UE privind serviciile și 
profesiile libere: la doi ani după Pachetul de servicii”. 

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, este vicepreședinte al 
Intergrupului pentru IMM-uri din PE și, din această calitate, a prezidat 
conferința europeană. 

În opinia româncei, exprimată în cuvântul de deschidere al evenimentului, 
2019 este un an special, pentru că vin noi alegeri europene, importante și din 
perspectiva continuării proiectelor pe care Intergrupul al cărei vicepreședinte 
este le-a inițiat și pus în aplicare. 

Maria Grapini consideră că unele propuneri legislative pot ridica diverse 
controverse, altele mai puține, cert însă că, atunci când este vorba despre 
furnizarea de servicii, „puteți fi aproape sigur că dezbaterile vor fi foarte 
importante”. 

În cadrul conferinței de miercuri, vicepreședintele Intergrupului pentru 
IMM-uri, Maria Grapini, a prezentat detalii despre Pachetul de servicii 
european, format din trei propuneri care vizează: testul proporționalității - 
pentru a se asigura că cerințele noi privind furnizarea de servicii ar fi justificate 
și echilibrate, o carte electronică de servicii  – pentru facilitarea prestării de 
servicii transfrontaliere și procedura de notificare privind prestarea de servicii,  
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care ar impune statelor membre să notifice noile cerințe și să acorde Comisiei 
competențe decizionale. 

Conferința prezidată de către umanista Maria Grapini a mai pus pe agenda 
discuțiilor îmbunătățirea liberei prestări a serviciilor, tema echilibrului în raport 
cu cerințele legale, în condițiile în care profesiile liberale necesită deseori multe 
competențe, dar și găsirea unui răspuns la cea mai controversată speță: Comisia 
Europeană este puterea executivă, dar nu și legiuitorul. Ar trebui ca puterea 
Comisiei să fie limitată la recomandări? 

La evenimentul de miercuri, alături de europarlamentarul umanist, Maria 
Grapini, au fost prezenți Rudolf Kolbe, președintele CEPLIS - Consiliul 
European al Profesiilor Libere, Arno Metzler, președintele Grupului pentru 
diversitate Europa al Comitetului Economic și Social European (CESE), Hubert 
Gambs, directorul pentru modernizarea pieței unice de la DG GROW al 
Comisiei Europene respective Ivan Štefanec, raportor pentru directiva privind o 
procedură de notificare pentru servicii pe piața internă. 

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, i-a transmis, 
joi, 17 ianuarie, o scrisoare deschisă președintelui României, 

ca urmare a atitudinii generale pe care o are Klaus Iohannis față de 
solicitări oficiale, față de situații evidente din societate, față de oameni, 
legi și demersuri obligatorii: ,,Vă comportați imatur politic, sfidând 

legislație, bun simț și o țară întreagă!” 

17.01.2019 
Publicat de Antena 3 
,,Apelez la această scrisoare deschisă și vă cer, domnule Președinte, să 

înțelegeți că Președinția Consiliului European este a tuturor românilor, și nu a 
Guvernului! Nu împiedicați Executivul, direct sau prin interpuși, nu frânați 
programul pregătit de acesta cu o consultare largă! Nu confiscați Președinția 
Consiliului European pentru obiective politice personale! Maturizați-vă! 
Românii nu mai vor conflicte instituționale! Ei vor și speră la o Românie unită, 
vor o Românie cu instituții corecte și transparente, cu angajați pe măsură, puse 
și puși în slujba cetățenilor! Puneți punct răfuielilor instituționale pentru interese 
personale si lăsați Guvernul să lucreze! 

Ați blocat nepermis de mult, dincolo de orice logică, dintr-o ambiție pe care 
nimeni nu o înțelege, nominalizarea miniștrilor, v-ați opus luni de zile 
schimbării șefei DNA, faceți același lucru și cu propunerea de schimbare a 
procurorului general. Vă comportați imatur politic, sfidând legislație, bun simț 
și o țară întreagă! 

Vă întreb, domnule Președinte, acum când avem deciziile Curții 
Constituționale și verdictul clar de ilegalitate a protocoalelor, când aflați că sute, 
poate mii, de oameni, au suportat injustețea procurorilor, nu vă dați seama că ați 
greșit? Și cât de mult?”  
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Aștept răspunsurile, domnule Președinte, la toate întrebările pe care vi le-am 
adresat: și prin intermediul scrisorii transmise și prin cel al acestei scrisori 
deschise! Ele sunt pentru români și sunteți obligat să le dați, dacă nu din 
conștiință, atunci în baza legii pe care trebuie să o respectați…chiar și 
dumneavoastră!”, a scris Maria Grapini în scrisoarea deschisă, adresată 
președintelui României. 

Maria Grapini, în chestiunea tensiunilor majore 
din Marea Britanie 

16.01.2019 
Publicat de Agerpres 
,,Toţi doresc să rămână în UE, dar responsabili sunt oamenii politici care 

dezinformează!” 
Plenul Parlamentului European de la Strasbourg a discutat, miercuri, 16 

ianuarie, cum era şi de aşteptat, decizia bombă de aseară a Marii Britanii, 
privitoare la Retragerea Regatului Unit din UE. Verdictul parlamentului britanic 
a dat peste cap întreaga Europă, într-un moment în care mai sunt două luni până 
la Brexitul programat.  

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a intervenit, miercuri, în plenul 
PE, felicitând negociatorul din partea UE şi solicitând responsabilitate majoră, 
respectiv transparenţă şi o curată informare. Umanista a cerut ferm continuarea 
negocierilor, dar cu cărţile pe faţă! 

,,Este un subiect foarte important. Cred că rezultă că avem o majoritate, în 
PE, care dorim ca Marea Britanie să fie aici! Vreau sa felicit negociatorul, a 
făcut tot ce trebuie, problema nu este la noi! Problema este în Marea Britanie, 
iar eu sunt îngrijorată de ceea ce se întâmplă cu cetăţenii europeni, cu 
concetăţenii mei care trăiesc acolo. Sunt îngrijorată şi de ce se va întâmpla cu 
cetăţenii britanici care trăiesc în UE , dar şi de relaţiile comerciale. Cred că 
trebuie sa continuăm negocierile, dar Marea Britanie, prin reprezentanţii ei, nu 
prin populaţie, deoarece populaţia îşi doreşte în majoritate să fie în UE! Am fost 
în Londra, am fost în Birmingham, am discutat cu cetăţeni, oameni de afaceri, 
toţi doresc să rămână în UE, dar responsabili sunt oamenii politici care 
dezinformează! 

Am văzut recent un membru al PE din zona de dreapta cum făcea reclamă să 
ne instige că, dacă va ieşi Marea Britanie, vom plăti noi din salariile noastre, 
şomaj eurodeputaţilor britanici. Fals!”, a spus umanista Maria Grapini, în plenul 
PE. 

Maria Grapini premiată de două ONG-uri pentru activitatea 
din Parlamentul European 

14.01.2018 
Publicat de Ziua de Vest 
Europarlamentarul Maria Grapini a primit luni, 14 ianuarie, o Diplomă de 

Excelență pentru activitatea din Parlamentul European. Diploma a fost primită 
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de la două organizații neguvernamentale din România. Mai exact, de la 
Asociația MicNews și Asociația Europeană a Drepturilor Omului și Protecției 
Sociale. Distincția a fost acordată pentru ceea ce a făcut europarlamentarul în 
PE, pentru cetățenii români din Europa, cât și din România. 

Echipa Cassiopeia a Liceului Grigore Moisil Timişoara va ajunge 
 la Boston şi cu sprijinul europarlamentarului Maria Grapini! 

14.01.2019 
Agerpres 
Prestigioasa competiţie internaţională ,,Zero Robotics High School 

Tournament” are din nou în finală liceeni geniali din Timişoara! Nu mai puţin 
de patru echipe se pregătesc de plecarea spre Boston, după o bătălie acerbă între 
peste 170 de echipe din toată lumea.  Concursul de top are ca scop programarea 
roboţilor spheres - sateliţi experimentali, aflaţi la bordul Staţiei Spaţiale 
Internaţionale, el fiind organizat anual de NASA în colaborare cu Centrul 
ESTEC al Agenţiei Spaţiale Europene ESA şi Institutul de Tehnologie din 
Massachusetts (MIT) din USA. Competiţia se finalizează cu invitarea primelor 
14 echipe finaliste la sediul MIT, cea mai cunoscută universitate de inginerie 
din lume. 

Nefiind cuprinsă, până anul acesta, în lista oficială a concursurilor finanţate 
de Ministerul Educaţiei, ,,Zero Robotics High School Tournament” îşi reuneşte 
finaliştii români prin grija sponsorilor.  

O informaţie de ultimă oră indică, însă, faptul că, în 2019, starea de fapt s-a 
schimbat şi finalistele Timişoarei vor fi susţinute financiar. Înainte de a şti acest 
fapt, europarlamentarul umanist Maria Grapini a decis să se implice în 
campania de strângere de fonduri pentru copiii extraordinari din Timişoara, 
astfel că, sâmbătă, 12 ianuarie, a avut o întâlnire cu profesorul Mircea Lupşe-
Turpan, profesorul coordonator al echipei Cassiopeia din cadrul Liceului 
Grigore Moisil Timişoara, şi a făcut o donaţie. Cassiopeia este o campioană 
veritabilă a Liceului Teoretic Grigore Moisil Timişoara, calificându-se în acest 
an pentru a patra oarp consecutiv la faza ISS, de pe poziţia 6 din 14! 

,,Sunt bucuroasă că Ministerul Educaţiei a reacţionat pozitiv şi a promis că 
va acorda suma necesară pentru delegaţia elevilor şi a profesorilor din 
Timişoara. Cred că trebuie să investim în elevi, în tinerii cu rezultate excelente, 
în performanţă, ambiţie şi inteligenţă!  

Ajut, ori de câte ori pot, cu inima deschisă astfel de copii extraordinari! Sper 
ca donaţia mea să le fie de folos, le ţin pumnii, să dea Dumnezeu să fie 
învingători la Boston!”, a declarat europarlamentarul umanist, Maria Grapini. 

O primă victorie a Estului în UE! Maria Grapini: 
,,Ne-am unit şi-am reuşit!” 

10.01.2019 
Publicat de Agerpres
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Zi extrem de importantă, joi, 10 ianuarie, la Bruxelles, pentru transportatorii 
români! În contextul pericolului real, generat de discutarea şi adoptarea 
pachetului de mobilitate, în repere net dezavantajoase pentru statele est-
europene, 10 ianuarie va rămâne ziua în care  unitatea şi-a arătat forţa. De altfel, 
aşa cum a văzut o Europă întreagă, transportatorii noştri au organizat un protest 
paşnic în faţa Parlamentului European, pentru a-şi striga drepturile, cu nimic 
mai speciale decât cele ale vesticilor. La protest au participat reprezentanţi ai 
Fort, UNTRR, Bucovina, APTE 2020.  

Alături de ei, încă de la primele ore ale dimineţii s-a aflat europarlamentarul 
umanist, Maria Grapini, dedicat de ani buni cauzei transportatorilor români. 
Grapini i-a reprezentat la Bruxelles, prin intervenţii şi solicitări permanente şi 
pertinente, cerând liderilor europeni să ţină balanţa dreaptă şi în această 
chestiune, vitală pentru economia naţională.  

Joi, 10 ianuarie, Comisia TRAN a PE a obţinut, pe fondul acestor presiuni 
decente, dar susţinute, o primă victorie în bătălia de durată pe subiectul 
mobilităţii. Maria Grapini este parte a acestei victorii. 

Deşi a fost invitată de către primul ministru al României, Viorica Dăncilă, la 
concertul extraordinar susţinut de orchestra Uniunii şi corul Filarmonicii 
George Enescu, cu ocazia debutului Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii 
Europene, Maria Grapini a rămas la Bruxelles, să lupte şi să voteze, în Comisia 
TRAN, pe pachetul de mobilitate I. 

Acesta conţine trei regulamente importante pentru transportatori şi anume 
referitoare la detaşarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier, 
timpii de conducere şi de odihnă ai şoferilor profesionişti şi adaptarea la 
evoluţiile din sectorul transportului rutier.  

Împreună cu colegii din România, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Spania şi alţii, 
europarlamentarul umanist a luptat să contracareze prevederile regulamentelor 
care ar aduce consecinţe negative asupra economiei României şi a 
transportatorilor din Est. Grapini susţine continuarea liberalizării pieţei 
transportului rutier de marfă, în condiţii juste însă.  

Victoria în TRAN a fost una majoră: două dintre rapoarte au fost respinse, 
cel referitor la detaşarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier şi 
cel referitor la timpii de conducere şi de odihnă ai şoferilor profesionişti. Cel de-
al treilea raport a fost adoptat în Comisie. 

,,Atunci când este solidaritate şi unitate putem câştiga! 
În Comisie au fost respinse rapoartele privind detaşarea, respectiv timpii de 

odihnă si condus. Raportul privind cabotajul din păcate a fost votat foarte strâns. 
Important este că ne-am unit, eurodeputaţii români din Comisia TRAN cu cei 
din Bulgaria, Polonia, Ungaria, apoi si Spania, parţial! Avem o primă victorie 
prin respingerea celor doua rapoarte şi urmează să ne organizăm pentru 
următoarea etapă! Am sentimentul datoriei îndeplinite! Azi a fost un exemplu 
de unitate! Indiferent de grupul politic, azi am respins la vot două rapoarte care 
ar fi scos transportatorii din ţările est-europene de pe piaţa UE! 
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Am fost alături de protestatari, rămân alături de ei, sper ca transportatorii 
români să fie susţinuţi şi în Consiliul European.”, a declarat, imediat după 
încheierea şedinţei de la Bruxelles, Maria Grapini. 

Maria Grapini organizează, la Timișoara, conferința  
„Oportunități și obstacole pentru economia românească” 

10.01.2019 
Publicat de Banatul Meu 
Sâmbătă, 12 ianuarie, la Timișoara, umanista Maria Grapini continuă 

debutul în forță al acțiunilor profesionale din noul an, prin organizarea unui 
eveniment-conferință pe domeniul cel mai fierbinte al României: economia. 

Din calitatea de vicepreședinte pe probleme economice al Coaliției Naționale 
pentru Modernizarea României (CNMR), Maria Grapini îi așteaptă pe toți cei 
interesați din mediul economic, antreprenori, consultanți, analiști, profesori, dar 
și timișoreni dornici să afle încotro mergem, din această perspectivă, la final de 
săptămână, între orele 11-14, la Hotel Timișoara, pentru a fi parte a Conferinței 
„Oportunități și obstacole pentru economia românească”. 

Alături de Maria Grapini se vor afla Raluca Bârsăian, vicepreședinte CNMR 
pe probleme de infrastructură, profesorul și analistul economic, Nicolae Țăran, 
decanul Facultății de Management în Producție și Transporturi din cadrul UPT, 
Marian Mocan, reprezentanți ai mediului bancar din regiune. 

„Mă onorează prezența invitaților confirmați, le mulțumesc pentru încredere! 
Este prima conferință economică din 2019, avem multe de discutat și analizat. 
Oaspeții mei sunt profesioniști în domeniile lor, cu toții avem informații și 
cunoștințe solide în domeniul economic, din perspectivă națională dar și 
europeană, am convingerea că va fi un eveniment pe care Timișoara îl merită și 
așteaptă! Economia e motorul! Haideți să vedem cum îl putem folosi la maxim, 
cu inteligență!”, a declarat organizatorul Conferinței, europarlamentarul 
umanist, Maria Grapini, vicepreședinte al Coaliției Naționale pentru 
Modernizarea României. 

Antreprenorii sunt așteptați la cea mai mare conferință 
despre economie, la Timișoara 

08.01.2019 
Publicat de Ziua de Vest 
Timișorenii interesați din mediul economic - antreprenori, consultanți, 

analiști, profesori, dar și cetățeni dornici de a se informa - sunt așteptați, 
sâmbătă 12 ianuarie, de la ora 11, la Hotelul Timișoara, la cea mai mare 
conferință a începutului anului 2019 despre cel mai fierbinte domeniu al 
României: economia. 

Marele eveniment intitulat „Oportunități și obstacole pentru economia 
românească” va fi organizat de vicepreședinte pe probleme economice al 
Coaliției Naționale pentru Modernizarea României (CNMR), Maria Grapini, 
europarlamentar. La eveniment vor participa Raluca Bârsăian, vicepreședinte  
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CNMR pe probleme de infrastructură, profesorul și analistul economic, Nicolae 
Țăran, decanul Facultății de Management în Producție și Transporturi din cadrul 
UPT, Marian Mocan, și reprezentanți ai mediului bancar din regiune. 

„Mă onorează prezența invitaților confirmați, le mulțumesc pentru încredere! 
Este prima conferință economică din 2019, avem multe de discutat și analizat. 
Oaspeții mei sunt profesioniști în domeniile lor, cu toții avem informații și 
cunoștințe solide în domeniul economic, din perspectivă națională dar și 
europeană, am convingerea că va fi un eveniment pe care Timișoara îl merită și 
așteaptă! Economia e motorul! Haideți să vedem cum îl putem folosi la maxim, 
cu inteligență!”, a declarat organizatorul conferinței, europarlamentarul umanist, 
Maria Grapini, vicepreședinte al Coaliției Naționale pentru Modernizarea 
României. 

Grapini, atac la adresa şefului statului: În ce vacanţă mai e Iohannis 
când amicul său austriac încalcă drepturile copiilor români? 

06.01.2018 
Publicat de Adevărul 
Europarlamentarul Maria Grapini a afirmat că este revoltată de măsura 

discriminatorie privind limitarea cuantumului alocaţiilor copiilor nerezidenţi ai 
muncitorilor din Austria, atacându-l pe preşedintele Klaus Iohannis, în 
condiţiile în care şeful statului are o bună relaţie cu cancelarul austriac 
Sebastian Kurz, persoană care „încalcă drepturile copiilor români”. 

„Sunt revoltată, este incredibil, ilegal, imoral şi discriminatoriu! Indexarea 
alocaţiilor pentru copii, în funcţie de costul vieţii din statul membru în care 
copiii îşi au reşedinţa va afecta 132.000 de copii din mai multe state membre! 
Guvernul Austriei ne sfidează şi sfidează o Europă întreagă! Cetăţenii UE 
plătesc impozite şi contribuţii la sistemele naţionale de protecţie socială în 
acelaşi mod ca resortisanţii naţionali. Aceasta înseamnă că, din punct de vedere 
legal, ei au dreptul la aceleaşi prestaţii! Am primit pe puţin trei răspunsuri din 
partea Comisiei Europene, în care scrie clar că că regulamentele Uniunii 
Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială stabilesc norme 
comune pentru plata prestaţiilor familiale pentru lucrătorii angajaţi în alt stat 
membru, astfel că lucrătorii mobili au dreptul la aceleaşi alocaţii pentru copii ca 
lucrătorii locali, indiferent de locul de reşedinţă al copiilor!”, a declarat Maria 
Grapini, duminică la Timişoara, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a 
europarlamentarului. 

Grapini a reamintit de vizita cancelarului Austriei Sebastian Kurz la 
Bucureşti, pe 21 decembrie, precizând că atunci preşedintele Klaus Iohannis a 
lăsat impresia că este bun prieten cu oficialul străin. 

Grapini a întrebat retoric în ce vacanţă se află şeful statului, când „amicul 
său austriac” încalcă cu impertinenţă drepturilor copiilor români. 

 „Cancelarul Austriei a fost recent la Bucureşti când, într-o sfidare totală, a 
preferat să ne ameninţe că firmele austriece vor pleca din România, dacă se va 
pune în aplicare ordonanţa guvernului! Preşedintele nostru a lăsat impresia peste 
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tot că este bun prieten cu Sebastian Kurz. În ce vacanţă mai e acum Klaus 
Iohannis, când amicul său austriac încalcă drepturile copiilor români, cu o 
impertinenţă pe care Europa n-a mai cunoscut-o vreodată? Sunt strategiile 
electorale mai importante, chiar şi acum, pentru preşedintele României decât 
soarta copiilor noştri din Austria?”, a conchis Maria Grapini. 

Ministerul pentru românii de Pretutindeni a transmis, sâmbătă, că indexarea 
alocaţiilor copiilor nerezidenţi ai muncitorilor din acest stat nu reflectă 
principiul egalităţii şi nediscriminării. Ministrul Natalia Intotero a spus că va fi 
discutată situaţia la reuniunile din cadrul Preşedinţiei Consiliului UE. 

La rândul lor, reprezentanţii MAE consideră că legea privind ajutarea 
nivelului alocaţiilor pentru copiii nerezidenţi ai muncitorilor din Austria, intrată 
în vigoare la începutul anului, este o decizie care contravine legislaţiei UE, şi 
creează o situaţie discriminatorie, potrivit unui comunicat al instituţiei. 

Grapini, gest în Ajun de Bobotează: Ne poate salva 
05.01.2019 
Publicat de DC News 
Sâmbătă, 5 ianuarie, sediul cabinetului europarlamentar al Mariei Grapini 

din Timișoara s-a dovedit a fi neîncăpător, la festivitatea de premiere a unor 
sportivi pe care România îi are în scripte statistice, nu întotdeauna însă și în 
priorități ale agendei publice naționale. 

Copii sau tineri, dedicați cert sportului, campioni mondiali mulți dintre ei, 
truditori convinși cu toții, pe care România ar trebui să-i facă vedete veritabile și 
redutabile, dacă n-ar fi prea ocupată cu... războaie interne. 

Dintr-o convingere declarată, umanista Maria Grapini a decis, din nou, să 
schimbe această stare de fapt nefericită, astfel că și-a făcut intrarea profesională 
în 2019, cu acțiunea majoră de la Timișoara, dedicată exclusiv campionilor! 
Practic, europarlamentarul continuă o tradiție proprie, de peste 20 de ani, 
dinainte de intrarea sa în politică, de când a gândit și pus în practică premieri 
periodice ale olimpicilor, campionilor sportului, elevilor cu rezultate foarte 
bune, susținându-i moral și financiar. 

Grapini, premii pentru campionii români: Dacă anul trecut, Maria Grapini i-a 
premiat pe elevii Colegiului Tehnic Emanuil Ungureanu din Timișoara, acum, 
în ajun de Bobotează, europarlamentarul i-a onorat pe campionii mondiali din 
Cehia, 2018, proba două rame fără cârmaci, membri ai Lotului Național 
Masculin de Juniori la Canotaj, Laurențiu Danciu și Florin Arteni, doi tineri 
extraordinari, în același timp vicecampioni olimpici de tineret, la Buenos Aires.  
     Cei doi se antrenează admirabil în cadrul Complexului Sportiv Orșova, pe 
care umanista îi promovează și susține în permanență. 

Europarlamentarul este umărul din umbră al echipei profesioniste de 
canotori, îi vizitează pe sportivi ori de câte ori îi permite agenda aglomerată, a 
fost și anul trecut, în baza de pe malul Dunării, când a asistat de pe o șalupă la 
întregul program. 
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Tot sâmbătă, 5 ianuarie, umanista l-a premiat pe unul dintre cei mai buni 
tineri gimnaști lugojeni, format în ultimii ani la CSȘ Lugoj, Norbert Marcu. 
Acesta a reușit în debutul Campionatului Național Individual al juniorilor I și II 
să urce pe prima treaptă a podiumului la individual compus. 

Cei doi tineri canotori au fost prezenți la festivitatea de premiere, gimnastul 
Norbert Marcu fiind reprezentat de bunici, pentru că este deja în cantonament 
cu lotul național. 

Cabinetul europarlamentar a fost plin de ziariști, sportivi, familii, emoție și 
căldură. Maria Grapini a mulțumit presei prezente în număr mare pentru faptul 
că a ales să promoveze, la rându-i, valoarea autentică a României. 

Generația voastră ne poate salva: „Cu balanța dreaptă, să dăm Cezarului ce 
este al Cezarului! Prin voi, dragi tineri campioni, România are șanse foarte mari 
să se dezvolte frumos! E șansa voastră, e șansa noastră! Generația voastră ne 
poate salva, vă rog să rămâneți motivați! Când reușești singur, pe munca ta, prin 
efortul tău, este extraordinar! Mulțumesc pentru că ați acceptat să fiți premianții 
mei!”, le-a transmis Maria Grapini sportivilor și familiilor prezente, cu toții 
extrem de emoționați. 

Umanista le-a înmânat diplome, premii în bani și cartea lui Dan Puric, ,,Să 
fii român”. 

Canotorii Laurențiu Danciu și Florin Arteni, dar și bunicii lui Norbert Marcu 
(deținător al unui număr de 168 de medalii!), au vorbit scurt, cu emoții vizibile, 
modest și serios, declarându-și mulțumirea pentru gestul europarlamentarului 
umanist, pentru atenția acordată și premiile primite. 

Maria Grapini a făcut nenumărate poze cu oaspeții săi, într-o atmosferă de 
prietenie sinceră, recunoștință și certitudinea motto-ul personal „Se poate!”, 
reconfirmată și în acest început de 2019. 

DECEMBRIE 2018 
Maria Grapini pune tunurile pe Corina Crețu, după ce și-a criticat 

propriul guvern: 
,,A ieşit din limita mandatului de comisar” 

27.12.2018 
Publicat de stiripesurse.ro 
Europarlamentarul Maria Grapini a declarat, joi, într-o conferinţă de presă la 

Piatra-Neamţ, despre Corina Creţu, că ,,a ieşit din limita mandatului de comisar 
european” atunci când şi-a criticat propriul guvern pentru lipsa absorbţiei 
fondurilor europene.  
       Grapini a afirmat că niciun comisar european nu a criticat vreun guvern şi 
cu atât mai puţin guvernul propriei ţări.  

,,Eu am apreciat-o foarte mult pe Corina Creţu, o ştiu de foarte mult timp. 
Cred că a ieşit din limita mandatului de comisar, pentru că nu intri în detalii cu 
un anumit guvern, mai ales cu guvernul ţării tale. Comisarul este pentru toate 
cele 28 de state, trebuie să facă o apreciere colectivă, dacă poate să ajute cu  
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informaţii, foarte bine. Şi este interzis unui comisar să intre foarte aproape de un 
guvern sau de guvernul ţării sale. Nu o să vedeţi un alt comisar că se duce şi îşi 
critică propria ţară. Nu, niciodată. Dacă poate, o ajută cu informaţii, evident că 
nu poţi cu altceva”, a spus Maria Grapini, răspunzând unor întrebări, 
conform agerpres.ro. 

Europarlamentarul a adăugat că este de criticat schimbarea frecventă a 
miniştrilor din actualul Guvern al României.  

,,Ceea ce este însă de criticat şi care a şi dus poate la un ritm mai lent de 
atragere a fondurilor europene este faptul că noi am avut schimbări frecvente de 
miniştri. Vă spun foarte clar că eu am încercat să intervin la comisarul pe 
transporturi, căruia i-am spus: sunteţi dintr-o ţară din est, ştiţi care este situaţia 
aici, haideţi să vedem cum putem face pe pachetul de mobilitate, pe al patrulea 
pachet feroviar, pe conectivitate, să dăm bani spre ţările din est. Doamna 
comisar mi-a atras atenţia că a discutat până acum cu patru miniştri ai 
transportului din România. Sunt lucruri care sunt reale, însă eu cred că 
comisarul nostru aici ar fi trebuit să se abţină. Lucrurile astea le putea discuta cu 
propriul guvern, are dreptul să se întâlnească cu toate guvernele”, a mai spus 
europarlamentarul. 

https://www.stiripesurse.ro/maria-grapini-pune-tunurile-pe-corina-cre-u-dupa-ce-i-a-criticat-propriul-
guvern-a-iesit-din-limita-mandatului-de-comisar_1314087.html 

Ediție Specială de Crăciun! 
21.12.2018 
Publicat de Romania VIP Press 
20 decembrie 2018 romaniavippress Romani de succes, la ei acasa și în 

lume!, ULTIMA ORA RomâniaVipPress își încheie misiunea pe anul acesta! 
Ediție Specială de Crăciun cu toate gândurile colaboratorilor și prietenilor 

mei dragi! 
 Vă rog să citiți ce au răspuns o parte dintre colaboratorii mei, cum a fost 

pentru domniile lor anul 2018, cum își doresc să fie anul 2019 și ce înseamnă 
RomâniaVipPress pentru fiecare în parte! 

Vă mulțumesc tuturor pentru aprecieri și pentru că am avut un an frumos 
împreună! Sunt fericită pentru că am descoperit români atât de valoroși care se 
luptă să facă lucruri bune, oriunde-ar trăi în această lume! 

Îmi doresc ca și anul viitor să vă am alături și să îmi bucurați sufletul cu 
activitățile dvs frumoase care ajută România! 

Să fiți sănătoși și fericiți de aceste sfinte sărbători de iarnă! Bucurați-vă de 
viață! La mulți ani! 

Maria Grapini-europarlamentar 
Anul 2018 a fost un an greu, cu o activitate intensă, dar a fost un an bun. 
Pe plan personal nu pot să nu spun că a fost excelent atâta timp cât sunt 

sanatoasă, toată familia este sănătoasă, nepoțelul a început cu bine școala, 
nepoțica a împlinit doi ani și ne umplu sufletele de bucurie amândoi. 

https://www.agerpres.ro/
https://www.stiripesurse.ro/maria-grapini-pune-tunurile-pe-corina-cre-u-dupa-ce-i-a-criticat-propriul-guvern-a-iesit-din-limita-mandatului-de-comisar_1314087.html
https://www.stiripesurse.ro/maria-grapini-pune-tunurile-pe-corina-cre-u-dupa-ce-i-a-criticat-propriul-guvern-a-iesit-din-limita-mandatului-de-comisar_1314087.html
http://romaniavippress.com/editie-speciala-de-craciun/
http://romaniavippress.com/author/romaniavippress/
http://romaniavippress.com/category/romani-de-succes-la-ei-acasa-si-in-lume/
http://romaniavippress.com/category/romani-de-succes-la-ei-acasa-si-in-lume/
http://romaniavippress.com/category/ultima-ora/
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Pe plan profesional cred că am avut un an cu multe rezultate în activitatea 
mea de europarlamentar dar și în calitatea mea de președintă de onoare și 
fondatoare a mai multor asociații și fundații. 

Închei și acest an cu numarul cel mai mare de amendamente (peste 2300) cu 
cele mai multe acțiuni de promovare a României, practic am avut cel puțin o 
acțiune pe lună în Parlamentul European, dedicate Centenarului și foarte multe 
în țară. 

Daca anul trecut am fost  premiată la Gala Bursa, pentru că am fost  votată 
de români ca fiind europarlamentarul care i-am reprezentat cel mai bine, în 
acest an sunt  europarlamentarul care a înregistrat cel mai mare număr de 
vizualizări a unei intervenții în Parlamentul European (cca un milion) – 
intervenția legată de Rezoluția nedreaptă adresată Romaniei. 

Voi oferi, ca în fiecare an, un raport al activității mele pe patru ani, 
cetățenilor, românilor care doresc să știe ce-am facut. 

Ce-mi doresc în 2019? Sincer, imi doresc cel mai mult să fie liniște și pace 
în țară. Doar așa putem construi, imbunătăți și alege binele de rău. Sunt vremuri 
tulburi în lume și nu trebuie să cădem în capcanele din diferite alte state și să 
distrugem ce avem frumos și bun: spiritul românesc, dragostea de țară, 
respectarea valorilor, credința! 

Nu am decizia finală dacă candidez sau nu, dar dacă voi candida pentru un 
nou mandat mi-aș dori să fie propuși candidați valoroși, iubitori de neam, 
profesioniști, cu caracter, curajoși și cu disponibilitate la muncă. Mi-aș dori ca 
România să aibă 33 de eurodeputați mai buni și mai uniți decât cei 32 din acest 
mandat. Mi-aș dori ca în țară lucrurile să meargă mai bine, să se ințeleagă 
democrația corect, sa se respecte rezultatul alegerilor și odată aleși, indiferent că 
este Președinte, Parlament, Guvern, să lucreze în interesul Romaniei și pentru 
români. Și aș mai dori ca românii-cei care au făcut-o, să nu mai facă 
compromisuri privind criteriul valorii în alegerile locale, parlamentare sau 
europarlamentare. Binele sau Răul vor fi mai mari sau mai mici în funcție de cui 
încredințăm puterea de a decide în locul nostru. 

Personal, imi doresc să  fiu sănătoasă și eu și familia. 
RomaniaVipPress a fost o mare surpriză pentru mine incă din prima zi de 

când am descoperit-o și ramane o surpriză plăcută! În tot hățișul 
media,  RomaniaVipPress și-a păstrat calitatea mesajului, deontologia focusată 
pe știri pozitive - de care avem atâta nevoie! Când citesc RomaniaVipPress 
devin mai optimistă, mai încrezătoare. 
     Te felicit pentru ca esti fondatorul acestei reviste si pentru ca faci sa existe 
aceasta excelenta publicație! 

La mulți ani, RomaniaVipPress, La mulți ani, România, La mulți ani, dragi 
români! 

Și să nu uităm: viața este ce lăsam în urmă! 
http://romaniavippress.com/editie-speciala-de-

craciun/?fbclid=IwAR1hTL6JDvcQbPX3jsz6k9WBDcTnGZweTKcsYc78rhafIjgNRNE6Thd7V7Y 

http://romaniavippress.com/editie-speciala-de-craciun/?fbclid=IwAR1hTL6JDvcQbPX3jsz6k9WBDcTnGZweTKcsYc78rhafIjgNRNE6Thd7V7Y
http://romaniavippress.com/editie-speciala-de-craciun/?fbclid=IwAR1hTL6JDvcQbPX3jsz6k9WBDcTnGZweTKcsYc78rhafIjgNRNE6Thd7V7Y
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Și în prag de Crăciun, Maria Grapini luptă cu Europa 
pentru România 

20.12.2018 
Publicat de Cronica Română 
Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, și-a făcut o țintă precisă și 

permanentă din a-și apăra țara, astfel că, în prag de Sărbători, a transmis o nouă 
întrebarea scrisă Comisiei Europene pe tema nedreptăților majore la adresa 
României în privința MCV, dar și în cele ale dublei măsuri folosite public de 
către decidenții UE. 

Intitulată ,,Recentele scandaluri de corupție din cele nouă state ale Uniunii 
Europene”, solicitarea pune accent pe evaziunea fiscală de 55,2 miliarde de 
euro, în care au fost implicate bănci germane, franceze, britanice, dar și bănci 
globale, dezvăluire care creează mari și evidente îngrijorări respectiv 
nemulțumiri printre cetățenii europeni. 

,,Deși aceste state sunt preocupate de cazurile de corupție din alte state 
membre, se pare că nu au capacitatea necesară de a le gestiona pe cele proprii. 
Tocmai de aceea statele și cetățenii Uniunii Europene nu trebuie să mai fie 
împărțiți pe principiul de mâna întâi și mâna a doua de către unii lideri europeni. 

1) Aș dori să știu ce își propune Comisia și dacă va condamna aceste fapte,
așa cum a făcut-o în cazul României, deși nu au existat dovezi clare în acest 
sens? 

2) Nu consideră Comisia că MCV-ul pentru România și Bulgaria reprezintă
un mecanism perimat și că ar trebui să existe un mecanism de supraveghere 
unic pentru toate statele membre privind evaziunea fiscală?”, a scris umanista 
Comisiei Europene. 

Maria Grapini a primit un răspuns prompt dinspre CE, într-o formulare 
diplomată: ,,Respectarea egalității statelor membre este un principiu 
fundamental al Uniunii. Comisia promovează activ impozitarea echitabilă și 
cooperarea între statele membre. Ea se opune oricărei forme de evaziune fiscală, 
de evitare a obligațiilor fiscale, de fraudă fiscală și de corupție, indiferent de 
țările implicate. Comisia monitorizează activ politicile fiscale ale statelor 
membre, inclusiv eforturile lor de combatere a evaziunii fiscale, ca parte a 
semestrului european. Ea raportează anual cu privire la deficitul de încasare a 
taxei pe valoarea adăugată din toate statele membre”, i-a scris Comisia 
europarlamentarului umanist. 
     Cât despre MCV, Maria Grapini este informată că ,,la 13 noiembrie 2018, 
Comisia a adoptat rapoartele MCV din 2018 pentru România și Bulgaria, 
rapoarte care evaluează măsurile luate de cele două țări pentru a îndeplini 
fiecare dintre principalele recomandări rămase, stabilite în ianuarie 2017, dar și 
eventualele evoluții negative care ar putea pune sub semnul întrebării sau anula 
progresele realizate în trecut în ceea ce privește obiectivele de referință ale 
MCV. Comisia va evalua din nou progresele înregistrate înainte de încheierea  
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acestui mandat”, se arată în finalul răspunsului transmis umanistei Maria 
Grapini. 

https://cronicaromana.net/2018/12/20/si-in-prag-de-craciun-maria-grapini-lupta-cu-europa-pentru-
romania/ 

17 Decembrie, zi de doliu național!  
Europarlamentarul Maria Grapini: ,,N-avem voie să uităm vreodată!” 

17.12.2018 
Publicat de Cronica Română 
Cea mai tristă zi a României, 17 decembrie, declarată de 29 de ani, Zi de 

doliu național, îi găsește pe români într-o iarnă grea și neprietenoasă, ca un 
semn de peste timpuri, dinspre oamenii care și-au dat viața pentru lumină și 
democrație, dinspre eroii care ne-au făcut liberi. 

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a transmis, în această dimineață, 
un mesaj emoționant. 

,,N-avem voie să uităm vreodată! Jertfa eroilor Timișoarei este neprețuită, 
moștenirea aceasta este o cruce grea pe care trebuie s-o purtăm demni! N-am fi 
vorbit acum despre o Românie liberă, dacă, în Decembrie 1989, Timișoara nu s-
ar fi ridicat în picioare, în fața gloanțelor, sătulă de comunism și de întuneric! 
Eroii noștri ne-au izbăvit, suntem datori să prețuim și onorăm ceea ce ne-au 
oferit ei: o lume fără lanțuri! Nimic nu este mai de preț ca libertatea, o afirm cu 
tărie! Sunt și comisar al drepturilor omului (OADOR) și cunosc în amănunt ce 
înseamnă să fii îngrădit și privat de drepturi fundamentale. Dacă libertate nu e… 
nimic nu e! 

Îmi pare rău că nu sunt, astăzi, alături de timișoreni, conduc o delegație a 
Parlamentului European în Grecia, pentru a discuta problemele grele ale 
Europei contemporane în care cu toții ne regăsim. 

Dragi timișoreni, dragi români, 
Vă invit să ținem împreună un moment de reculegere național, să cinstim 

memoria eroilor Revoluției, să nu permitem nimănui și vreodată să ne ia 
libertatea, demnitatea, onoarea și mândria de-a fi români, să prețuim ceea ce 
avem, să ne iubim țara,  s-o facem mândră de noi! 

Dumnezeu să-i ierte și să-i odihnească pe eroii Revoluției din Decembrie 
1989!”, a spus europarlamentarul umanist, Maria Grapini. 

Între 17 și 19 decembrie, Grapini se va afla în capitala Greciei ca și 
conducător al delegației Comisiei IMCO - protecția consumatorilor și a pieței 
interne - din cadrul PE, într-o misiune oficială și deopotrivă importantă, cu 
implicații economice majore. 

Maria Grapini si colegii ei din Parlamentul European vor fi primiți la Biroul 
de Informare al PE din Grecia, vor purta discuții la sediul Parlamentului Elen, 
vor participa chiar și la Reuniunea parlamentară comună a Comisiei permanente 
speciale pentru afaceri europene, împreună cu Comisia permanentă pentru 
producție și comerț respectiv Comisia permanentă pentru administrație publică, 
ordine publică și justiție a Parlamentului elen, cu delegația deputaților comisiei  

https://cronicaromana.net/2018/12/20/si-in-prag-de-craciun-maria-grapini-lupta-cu-europa-pentru-romania/
https://cronicaromana.net/2018/12/20/si-in-prag-de-craciun-maria-grapini-lupta-cu-europa-pentru-romania/
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IMCO pe tema „Stadiul pieței unice și a cadrului european al drepturilor 
consumatorilor”. Delegația se va întâlni și cu membri ai guvernului grec. 

https://cronicaromana.net/2018/12/17/17-decembrie-zi-de-doliu-national-europarlamentarul-maria-
grapini-n-avem-voie-sa-uitam-vreodata/ 

Maria Grapini conduce delegația Comisiei IMCO la Atena. 
Umanista va avea întâlniri cu toți decidenții Greciei 

17.12.2018 
Publicat de Banatul Meu 
Între 17 și 19 decembrie, europarlamentarul PURsl Timiș, Maria Grapini, se 

va afla în capitala Greciei ca și conducător al delegației Comisiei IMCO - 
protecția consumatorilor și a pieței interne - din cadrul PE, într-o misiune 
oficială și deopotrivă importantă, cu implicații economice majore. 

Maria Grapini si colegii ei din Parlamentul European vor fi primiți la Biroul 
de Informare al PE din Grecia, vor purta discuții la sediul Parlamentului Elen, 
vor participa chiar și la Reuniunea parlamentară comună a Comisiei permanente 
speciale pentru afaceri europene, împreună cu Comisia permanentă pentru 
producție și comerț respectiv Comisia permanentă pentru administrație publică, 
ordine publică și justiție a Parlamentului elen, cu delegația deputaților comisiei 
IMCO pe tema „Stadiul pieței unice și a cadrului european al drepturilor 
consumatorilor”. Delegația se va întâlni și cu membri ai guvernului grec. 

Românca, lider al misiunii oficiale europene, va gira discuții despre subiecte 
actuale și importante: piața unică digitală, reglementarea geoblocării, noua 
reglementare CPC, directiva privind anumite aspecte referitoare la contractele 
de furnizare de date cu conținut digital, directiva privind testul de 
proporționalitate înainte de adoptarea unei noi reglementări a profesiilor. 

Maria Grapini va sta la masă cu ministrul adjunct al Economiei și 
Dezvoltării, Stergios Pitsiorlas, precum și cu secretarul general al comerțului și 
protecției consumatorilor, Dimitris Avlonitis 

Reuniunea va reuni trei comisii permanente ale Parlamentului elen. Ea a fost 
gândită special, cu scopul de a saluta sosirea delegației IMCO în Parlamentul 
grec și de a face schimb de opinii în domeniul protecției pieței unice și al 
protecției consumatorilor. 

În cadru oficial, umanista Maria Grapini îi va prezenta pe membrii delegației 
PE, va vorbi despre Comisia IMCO și rolul acesteia în statuarea unor directive 
importante pentru întreaga Europă, din perspectiva pieței interne și a protecției 
consumatorilor. 

Misiunea IMCO în Atena mai cuprinde vizitarea Portului Piraeus, un necesar 
schimb de opinii privind punerea în aplicare a programului vamal 2020 și 
stabilirea programului vamal pentru cooperarea în domeniul vamal pentru 
perioada 2021-2027, privind controlul vamal al importului de bunuri culturale 
respectiv punerea în aplicare a Codului vamal al Uniunii. Maria Grapini este 
raportor pe Regulamentul Vamă, acesta votându-se recent în Comisia IMCO. 
Discuțiile și votul final se vor relua în plenara din luna ianuarie a anului viitor. 

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-conduce-delegatia-comisiei-imco-la-atena-umanista-va-avea-
intalniri-cu-toti-decidentii-greciei/? 

https://cronicaromana.net/2018/12/17/17-decembrie-zi-de-doliu-national-europarlamentarul-maria-grapini-n-avem-voie-sa-uitam-vreodata/
https://cronicaromana.net/2018/12/17/17-decembrie-zi-de-doliu-national-europarlamentarul-maria-grapini-n-avem-voie-sa-uitam-vreodata/
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Maria Grapini a punctat, în plenul PE, 
problema gravă a momentului! 

13.12.2018 
Publicat de Cronica Română 
Plenul de la Strasbourg a luat în discuție, joi, 13 decembrie, subiectul 

referitor la situația migranților la frontiera Uniunii Europene cu Bosnia și 
Herțegovina. 

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a avut o intervenție spontană, în 
contextul sensibil în care se află Europa, odată cu cel mai recent atac terorist de 
la Strasbourg, și a solicitat ca problema aceasta să fie repusă și discutată foarte 
serios în ședințele viitoare ale Consiliului și ale Comisiei Europene. Grapini a 
cerut decizii ferme, rapide și concertate ale Europei, în condițiile în care starea 
de alertă generală este una majoră. 

,,Voi pleca de la ce ați spus dumneavoastră, situația dificilă pentru populația 
locală. Cred că nu trebuie să ne grăbim să acuzăm nici Bosnia-Herțegovina, nici 
Croația. Trebuie să ne gândim că instituțiile europene nu au reglementări 
complete, sau nu se aplică foarte bine, mă refer la proceduri de migrație si azil. 
Nu trebuie să uităm că aproape zilnic se întâmplă atacuri teroriste. Iată, am trăit 
recent acest lucru. Sunt oare statele pregătite? De ce, după atâtea zile, nu au 
reușit să îl prindă pe atacator? Cred că este foarte important ca subiectul să se 
regăsească pe agenda Consiliului si a Comisiei, pentru o analiză foarte 
riguroasă! Cum se aplică în practică migrația, azilul, pentru a proteja populația 
europeană și pentru a respecta drepturile omului? Sigur, aici nu vorbim despre 
migrația legală, în care oamenii  fug din zona de război, ci vorbim despre 
migrația economică care este total nesupravegheată!”, a declarat 
europarlamenatrul umanist, Maria Grapini, în plenul PE de la Strasbourg. 

https://cronicaromana.net/2018/12/13/maria-grapini-a-punctat-in-plenul-pe-problema-grava-a-
momentului/ 

Maria Grapini, apel de ultimă oră către Klaus Iohannis după decizia 
PE: Îl provoc public să ceară în Consiliul European 

11.12.2018 
Publicat de stiripesurse.ro 
Parlamentul European a aprobat marți o rezoluție prin care se cere admiterea 

fără întârziere a României și Bulgariei în zona Schengen, raportul fiind aprobat 
cu o largă majoritate de către europarlamentari. Rezoluţia a fost aprobată cu 514 
de voturi pentru, 107 împotrivă şi 38 de abţineri. 

,,Am votat azi pentru intrarea Romaniei si Bulgariei in Schengen! 514 
voturi, pentru; 104, impotriva si 38 abtineri! Acum, din nou problema este in 
curtea Consiliului! Îl provoc public pe domnul Presedinte al Romaniei să ceară 
în Consiliul european, vot pentru această rezoluție!”, a scris Maria Grapini pe 
Facebook. 

https://www.stiripesurse.ro/maria-grapini_1310214.html 

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-conduce-delegatia-comisiei-imco-la-atena-umanista-va-avea-intalniri-cu-toti-decidentii-greciei/?fbclid=IwAR2uplO3v72tLUucuasZyv6h96nGeomw1FlGDjW9xALJ87N01BxMpfqLegs
http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-conduce-delegatia-comisiei-imco-la-atena-umanista-va-avea-intalniri-cu-toti-decidentii-greciei/?fbclid=IwAR2uplO3v72tLUucuasZyv6h96nGeomw1FlGDjW9xALJ87N01BxMpfqLegs
https://cronicaromana.net/2018/12/13/maria-grapini-a-punctat-in-plenul-pe-problema-grava-a-momentului/
https://cronicaromana.net/2018/12/13/maria-grapini-a-punctat-in-plenul-pe-problema-grava-a-momentului/
https://www.stiripesurse.ro/maria-grapini_1310214.html
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Maria Grapini, dezlănțuită în Parlamentul European: 
Ce dorește de fapt Consiliul? Elevul indisciplinat nu este aici! 

11.12.2018 
Publicat de B1 TV 
Europarlamentarul Maria Grapini a susținut, marți, în Parlamentul European, 

un discurs critic la adresa oficialilor UE. 
Grapini s-a arătat dezamăgită de cum se iau deciziile la Bruxelles și 

consideră că bucureștiul este defavorizat. 
,,Le mulțumesc tuturor colegilor, indiferent de grupul politic care, astăzi, 

iată, încă o dată, subliniază, alături de raportor, că România și Bulgaria 
întrunesc toate condițiile pentru a fi în Spațiul Schengen! De altfel, însuși 
Consiliul, în 2011, a fost de acord cu verificarea și evaluarea făcută de 
specialiști care au constatat că nu doar că și-au făcut lecția, România și Bulgaria 
au cheltuit, au făcut investiții ca să răspundă Regulamentului Schengen! Din 
păcate, elevul indisciplinat nu este aici! Consiliul nu este aici! 

Ce dorește de fapt Consiliul? De ce mai suntem 750 de eurodeputați, dacă 27 
de state, de fapt nu 27 de state, ci unul, doi, trei șefi de stat decid să încalce un 
regulament care este foarte clar și pe care cele două state îl îndeplinesc?! 
Vorbim despre libertatea de mișcare a cetățenilor, vorbim despre pierderi 
economice și despre faptul că există o discriminare clară între state și între 
cetățenii statelor membre! O să fac o scrisoare Consiliului – am făcut multe 
scrisori până acum, am luat de multe ori cuvântul pe această temă – să propun 
desființarea Parlamentului European, dacă democrația este cu capul în jos iar un 
parlament care are cea mai mare reprezentativitate, o rezoluție și un punct de 
vedere legat de acest subiect, o Comisie la rându-i are un punct de vedere, 
evaluatorii, specialiștii spun că îndeplinim aceste condiții, de ce se inventează 
motive politice, pentru că sunt pur și simplu motive politice!!!”, a conchis 
europarlamentarul umanist, Maria Grapini, în plenul PE de la Strasbourg. 

https://www.b1.ro/stiri/politica/maria-grapini-dezlantuita-in-parlamentul-european-ce-doreste-de-fapt-
consiliul-elevul-indisciplinat-nu-este-aici-253254.html?fbclid=IwAR1BnCfvu_XqSFEOIBsCa_t4N-d6-
mAD09GBxl7RKJJVv8QvCbn3EeamAJw 

Mesajul Mariei Grapini, europarlamentar,  
de Ziua internațională a drepturilor omului 

10.12.2018 
Publicat de Ziua de Vest 
În data 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a ONU a adoptat și 

proclamat Declarația universală a drepturilor omului. După acest act istoric, 
Adunarea Generală a recomandat statelor membre să nu precupețească nici unul 
din mijloacele care le stau la dispoziție pentru a publica în mod solemn textul 
declarației și “pentru a face astfel ca el să fie distribuit, afișat, citit și comentat, 
în principal în școli și în alte instituții de învățămînt, indiferent de statutul 
politic al țărilor sau teritoriilor”. Astfel, cu prilejul Zilei internaționale a Dreptu- 

https://www.b1.ro/tag/maria-grapini-277461.html
https://www.b1.ro/tag/maria-grapini-277461.html
https://www.b1.ro/stiri/politica/maria-grapini-dezlantuita-in-parlamentul-european-ce-doreste-de-fapt-consiliul-elevul-indisciplinat-nu-este-aici-253254.html?fbclid=IwAR1BnCfvu_XqSFEOIBsCa_t4N-d6-mAD09GBxl7RKJJVv8QvCbn3EeamAJw
https://www.b1.ro/stiri/politica/maria-grapini-dezlantuita-in-parlamentul-european-ce-doreste-de-fapt-consiliul-elevul-indisciplinat-nu-este-aici-253254.html?fbclid=IwAR1BnCfvu_XqSFEOIBsCa_t4N-d6-mAD09GBxl7RKJJVv8QvCbn3EeamAJw
https://www.b1.ro/stiri/politica/maria-grapini-dezlantuita-in-parlamentul-european-ce-doreste-de-fapt-consiliul-elevul-indisciplinat-nu-este-aici-253254.html?fbclid=IwAR1BnCfvu_XqSFEOIBsCa_t4N-d6-mAD09GBxl7RKJJVv8QvCbn3EeamAJw
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rilor Omului care este marcată în fiecare an, din 1948, în 10 decembrie, Maria 
Grapini, europarlamentar PURsl Timiș, a transmis următorul mesaj: 

,,Suntem liberi și egali drepturi! Toți ne naștem la fel, cu toții trebuie să ne 
bucurăm de viață la fel! Familia europeană are nevoie, mai mult decât oricând, 
de unitate, rațiune și demers empatic. Uniunea Europeană a fost creată cu și în 
acest scop, n-avem voie să ne abatem, nici milimetric, de la acesta. Trăim într-o 
Europă greu încercată de presiuni sociale majore și tensiuni politice, într-un 
timp care se dovedește a fi mai degrabă neprieten decât prieten cu statele est-
europene. În această idee, mă implic zi de zi și voi continua demersurile 
oficiale, de la tribuna Parlamentului European, pentru ca drepturile cetățenilor 
români să fie respectate, conform Tratatului, în ton cu Declaratia Universală a 
Drepturilor Omului, pentru ca țara noastră să se bucure de aceleași libertăți pe 
care le au toți cei din familia europeană. În egală măsură,  în țară, lupt pentru o 
justiție dreaptă și pentru respectarea drepturilor omului în raport cu orice 
institutie. Drepturile omului nu sunt negociabile, nici nu vor fi vreodată! Îi 
felicit pe toți cei care muncesc în Asociația Drepturilor Omului, mă mândresc, 
la rându-mi, că sunt comisar în cadrul ei, le transmit românilor de aici și de 
pretutindeni un sincer La mulți ani, de Ziua Internațională a Drepturilor 
Omului! ”, este mesajul Mariei Grapini. 

https://www.ziuadevest.ro/mesajul-mariei-grapini-europarlamentar-de-ziua-internationala-a-drepturilor-
omului/?fbclid=IwAR0KwqWgB69cWo9W_4BJe3PUjTjrsJTBbJtGaSVD1_feGzipz0NE7pokgGI 

Maria Grapini, solicitare către Comisia Europeană 
05.12.2018 
Publicat de DC News 
Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a adresat recent o întrebare scrisă 

Comisiei Europene, pe tema standardelor unitare pentru protejarea anticorozivă 
a tirfoanelor (șuruburi care susțin șinele căilor ferate), în condițiile în care acest 
subiect este unul intens discutat în domeniul căilor ferate, iar disparitățile 
europene sunt evidente. 

Grapini a avut numeroase discuții cu reprezentanți români din domeniu, 
astfel că întrebarea adresată CE este una serios documentată. ,,Între statele 
membre există diferențe de standarde în ceea ce privește protejarea anticorozivă 
a tirfoanelor (șuruburi care susțin șinele căilor ferate). Aceste elemente de 
siguranță ale căilor ferate pot fi produse prin zincare termică sau prin simpla 
acoperire cu un strat de gudron. Având în vedere principiile pieței interne și 
protecției consumatorilor, cât și nevoia de standarde comune pentru a asigura 
calitatea și siguranța în transportul pe căile ferate, consideră Comisia necesară 
introducerea unor norme pentru stabilirea unor standarde comune în ceea ce 
privește protejarea anticorozivă a elementelor de fixare a liniilor de cale ferată 
(tirfoane)?”, a scris Maria Grapini Comisiei Europene. 

Răspunsul Comisiei Europene: CE i-a răspuns umanistei, asigurând-o că 
infrastructura feroviară trebuie să respecte cerințele prevăzute în Directiva 
privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană  și în legis- 

https://www.ziuadevest.ro/mesajul-mariei-grapini-europarlamentar-de-ziua-internationala-a-drepturilor-omului/?fbclid=IwAR0KwqWgB69cWo9W_4BJe3PUjTjrsJTBbJtGaSVD1_feGzipz0NE7pokgGI
https://www.ziuadevest.ro/mesajul-mariei-grapini-europarlamentar-de-ziua-internationala-a-drepturilor-omului/?fbclid=IwAR0KwqWgB69cWo9W_4BJe3PUjTjrsJTBbJtGaSVD1_feGzipz0NE7pokgGI
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lația secundară aferentă, în care se precizează cerințele funcționale și de 
performanță (inclusiv de siguranță) pentru rețeaua feroviară și sistemele de 
fixare a șinelor. ,,O tehnologie considerată eficientă din punct de vedere al 
costurilor într-un stat membru se poate dovedi a fi mai puțin eficace în alte state 
membre, în care condițiile de umiditate sau de salinitate, de exemplu, sunt 
diferite. Administratorul de infrastructură are responsabilitatea de a asigura 
întreținerea căii ferate și de a gestiona riscurile, luând în considerare ciclul de 
viață al tirfoanelor, inclusiv riscul de disfuncționalitate al acestora. Trebuie 
remarcat faptul că diferențele în ceea ce privește specificațiile pentru tirfoane nu 
au niciun impact asupra interoperabilității”, se arată în răspunsul Comisiei 
Europene, transmis umanistei Maria Grapini. 

https://www.dcnews.ro/maria-grapini-solicitare-catre-comisia-europeana_626852.html 

Maria Grapini – invitatul special la dezbaterea 
,,Dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități - încotro?” 

03.12.2018 
Publicat de Banatul Meu 
Luni 3 decembrie, europarlamentar PURsl Timiș, Maria Grapini, a fost 

invitatul special la dezbaterea ,,Dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități 
- încotro?”, organizată la Timișoara, cu prilejul Zilei internaționale a 
persoanelor cu dizabilități. Europarlamentarul i-a avut, deseori, oaspeți la 
Bruxelles pe acești tineri deosebiți, fie că vorbim despre reprezentanți ai 
diverselor asociații de profil, fie despre persoane pe care le-a întâlnit 
întâmplător în țară, s-a întâlnit și vorbit cu acești oameni de o sensibilitate 
aparte, a găzduit delegațiile lor, în inima Europei, s-a luptat pentru drepturi 
sporite, în pozițiile publice luate în Parlamentul European. 

La acest eveniment s-au întâlnit mai multe organizaţii la nivel naţional şi 
autorităţile locale pentru a propune împreună soluţii pentru dezinstituţionalizare. 
Este vorba de Centrul de Resurse Juridice (CRJ), Protecția Persoanelor Adulte 
DGASPC Timiș, Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități 
(CEDCD), Pro ACT. Responsabile de  proiectul UnLoc este Roxana 
Damaschin-Ţecu şi Eli (Elisabeta Moldovan- Asociaţia Ceva de Spus), susţinute 
de Fundația de Abilitare Speranța. Cu acest prilej a fost lansat un serviciu 
special de locuire în comunitate replicabil la nivel național - sub titulatura:  Un 
Loc. 

Deși se vorbește de mai mulți ani despre dezinstituționalizarea persoanelor 
cu dizabilități, cifrele arată că, de fapt, numărul lor a crescut. În acest moment 
este vorba de peste 30.000 de cetățeni care încă se află în aceste instituții. Cine 
ar trebuie să rezolve problema și să ajute ca acești oameni, care vor și care pot, 
să trăiească normal în societate? Maria Grapini i-a îndeamnat pe cei prezenți să 
își prezinte ideile și propunerile, iar concluziile să fie trecute pe un document 
final care să îi fie înmânat. ,,Eu mă angajaz ca acest document să ajungă la 
insituțiile autorizate să rezolve problemele persoanelor cu dizabilități 
instituționalizate”, a spus Grapini. ,,Mă bucur să pot fi alături de persoanele cu  

https://www.dcnews.ro/maria-grapini-solicitare-catre-comisia-europeana_626852.html
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dizabilități, chiar de ziua lor, mă onorează invitația și aprecierea organizatorilor 
pentru ceea ce am făcut și fac, în Parlamentul European, pentru acești oameni 
care merită tot efortul nostru! El trebuie să fie unul conjugat, unitar, puternic și 
serios, pentru a putea reuși să le obținem drepturile pe care le merită 
necondiționat! Este nevoie de o regândire și reorganizare a centrelor rezidențiale 
pentru persoanele adulte cu dizabilități, dar și de un impuls profesionist de 
reintegrare a lor în societate, de dezinstituționalizare treptată, de redarea 
încrederii! La mulți ani oamenilor speciali de lângă noi, putere și curaj să-și 
poată trăi viața, așa cum o facem noi! Suntem cu ei, alături de ei, întotdeauna!”, 
a mai spus europarlamentarul umanist, Maria Grapini. 

Un Loc este o inițiativă de dezinstituționalizare și prevenire a 
instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități. Fundația de Abilitare 
Speranța lansează, sub brandul Un Loc, un serviciu de locuire în comunitate la 
Timișoara, replicabil la nivel național. Va furniza servicii de locuire, sociale și 
sprijin individualizat pentru un numar de 25-30 de persoane dezinsituționalizate 
în următorii cinci ani, va documenta modul de replicare a serviciului, va 
promova locuirea în comunitate că un drept fundamental. 

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-invitatul-special-la-dezbaterea-dezinstitutionalizarea-
persoanelor-cu-dizabilitati-incotro/I 

România – Schengen. Grapini, scrisoare către Donald Tusk 
03.12.2018 
Publicat de DC News 
Maria Grapini cere tratament egal și accesul României în Schengen. 
Maria Grapini a inițiat elaborarea unei scrisori adresate președintelui 

Consiliului European, Donald Tusk, prin care cere ca, la următoarea reuniune a 
forului, problema aderării României la spațiul Schengen să se regăsească pe 
ordinea de zi. Până în prezent, scrisoarea umanistei a fost semnată de 15 
eurodeputați români. 

„Am dorit să aflu dacă cei care au votat Rezoluția împotriva României vor fi 
de acord sa facem, în mod solidar, un astfel de demers - această scrisoare 
oficială - prin care cerem Consiliului să țină cont de propunerea PE, a Comisiei 
Europene și de faptul că, din 2011, România respectă Regulamentul Schengen. 
Vă pot spune că nu se află printre semnatari...”, a declarat Maria Grapini. În 
scrisoarea inițiată de europarlamentarul umanist se regăsesc toate argumentele 
logice în favoarea României, la fel și precizarea, extrem de importantă, că 
proiectul european este unul pe care românii îl acceptă și încurajează. 

,,Aceasta urmează numeroasele rezoluții ale Parlamentului European în 
această privință, prima care a avut loc la 8 iunie 2011. De fapt, după cum știți, 
atât Comisia Europeană, cât și Parlamentul European au solicitat Consiliului 
acordarea accesului României și Bulgariei la spațiul Schengen, având în vedere 
că acestea au îndeplinit timp de șapte ani toate cerințele tehnice stabilite în 
regulament. Cu toate acestea, Consiliul nu a luat o decizie favorabilă până în 
prezent. 

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-invitatul-special-la-dezbaterea-dezinstitutionalizarea-persoanelor-cu-dizabilitati-incotro/?fbclid=IwAR0CspCNLi6_JW0JNt9z3bHsSZxhGklCxl5nb6umIvV1JTOUrey-m0PJZDI
http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-invitatul-special-la-dezbaterea-dezinstitutionalizarea-persoanelor-cu-dizabilitati-incotro/?fbclid=IwAR0CspCNLi6_JW0JNt9z3bHsSZxhGklCxl5nb6umIvV1JTOUrey-m0PJZDI
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Credem cu tărie în proiectul european și în viitorul său, dar credem că 
egalitatea și solidaritatea între statele membre și cetățenii lor și respectarea 
regulilor și a intereselor fiecăruia sunt elemente esențiale pentru succes”, se 
precizează în scrisoarea Mariei Grapini. 

Ce se mai precizează în același document adresat președintelui Consiliului 
European, europarlamentarul umanist insistă asupra faptului că țara noastră a 
avut o conduită dreaptă și sinceră în raport cu Uniunea Europeană, reciproca 
nefiind, din păcate, până în prezent, valabilă... În condițiile în care proiectul 
european este, acum, realmente amenințat de tensiuni majore, iar România s-a 
remarcat drept un stat proeuropean - umanista insistă asupra acestui aspect, căci 
este unul capital - Maria Grapini cere egalitate și justețe în deciziile Consiliului. 

„România este membru al Uniunii Europene de 11 ani și și-a respectat 
întotdeauna obligațiile. A fost una dintre țările cu cea mai mare creștere 
economică și a susținut întotdeauna toate proiectele europene legate de 
securitate și solidaritate. Din nefericire, însă, când vine vorba de Schengen, 
cetățenii români nu se bucură de aceleași drepturi ca și ceilalți cetățeni europeni. 
Transportatorii români trebuie să petreacă nenumărate ore la vamă, ceea ce 
compromite în mod semnificativ interesele economice ale companiilor 
românești. Firmele românești sunt astfel discriminate în comparație cu alte 
întreprinderi europene. 

Prin urmare, solicităm înscrierea acestui punct pe ordinea de zi a următoarei 
reuniuni a Consiliului European, pentru a recunoaște în cele din urmă pregătirea 
României de a adera la spațiul Schengen. Înainte de alegerile semnificative din 
2019 ale Parlamentului European, acest lucru va da mesajul că UE se bazează 
pe egalitate, transparență, nediscriminare și acces nelimitat la piața internă”, se 
mai arată în documentul oficial, inițiat de către umanista Maria Grapini, care va 
ajunge pe masa președintelui Consiliului European. 

Europarlamentarul a decis să transmită public lista celor care s-au alăturat 
demersului propriu, ca atare au semnat scrisoarea către Donald Tusk, din 
dorința de informare a cetățenilor. 

„Cred că este important ca românii să știe cine sunt europarlamentarii care 
doresc dreptate și luptă deschis pentru susținerea intereselor României!”, a 
conchis Maria Grapini. 

https://www.dcnews.ro/romania-schengen-grapini-scrisoare-catre-tusk_626345.html 

NOIEMBRIE 2018 
Maria Grapini s-a dezlănțuit în Parlamentul European. 

Atac furibund la adresa Comisiei Europene: ,,Se folosește dubla 
măsură” 

29.11.2018 
Publicat de stiripesurse.ro 
Europarlamentarul Maria Grapini a cerut explicaţii Comisiei Europene 

pentru existenţa în continuare a mecanismului de cooperare şi verificare pentru 
ţara noastră, informează Antena3.ro. 

https://www.dcnews.ro/romania-schengen-grapini-scrisoare-catre-tusk_626345.html
https://www.stiripesurse.ro/personalitati/maria-grapini_1801.html
https://www.antena3.ro/actualitate/maria-grapini-cere-explicatii-comisiei-europene-497193.html
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Grapini susţine că autorităţile de la Bruxelles aplică un dublu standard: 
„Statul de drept, așa cum îl definește Comisia, este total diferit de ceea ce 
înțelegem noi, parlamentele naționale și statele membre. Statul de drept nu 
înseamnă că trebuie să legifereze Comisia, nu înseamnă că trebuie să schimbe 
șefi de instituții Comisia, așa cum recent în rezoluția pentru țara mea au fost 
scrise aceste măsuri absolut care țin de subsidiaritate, care n-au legătură cu 
atribuțiile Comisiei Europene. 

Și vreau să vă spun domnule comisar, îmi pare rău că nu este și Consiliul, că 
se folosește dubla măsură. România îndeplinește, și chiar Parlamentul a 
constatat acest lucru încă din 8 iunie 2011, toate condițiile regulamentului 
Schengen și nu se află în  Schengen. Cetățenii noștri sunt tratați ca cetățeni de 
mâna a doua. Țara este discriminată. Companiile stau mii de ore și plătesc 
pentru acest lucru la controalele valame. De ce nu se ia decizia ca România să 
intre în spațiul Schengen? De ce avem un sistem MCV pentru două state? ”, a 
spus în discursul ei Maria Grapini. 

https://www.stiripesurse.ro/europarlamentarul-maria-grapini-atac-la-adresa-comisiei-europene-aduce-
acuza-ii-de-discriminare_1307345.html 

Mesajul europarlamentarului Maria Grapini de 1 Decembrie: 
„La mulți ani, România noastră unită, la mulți ani, români minunați!” 

29.11.2018 
Publicat de Cronica Română 
„Dragi români, suntem la câteva zile de ceea ce trebuie să reprezinte pentru 

noi toți momentul zero al unității și înțelegerii sociale, al conviețuirii fericite și 
al solidarității unui neam greu încercat și totuși de neînvins! 

Au încercat mulți, de-a lungul istoriei noastre neliniștite, să ne rupă, să ne 
împartă, să ne întoarcă unul împotriva celuilalt, să semene dezbinare și spaimă. 
N-au reușit, atunci, nu le dați terenul s-o facă acum! 

Liderii României sunt mai dezbinați ca niciodată, însă voi trebuie să le 
arătați că sunteți mai inteligenți, mai vigilenți, mai atenți! Interesele pe care unii 
dintre ei le reprezintă nu sunt din și pentru țara asta și voi știți prea bine, 
discordia transmisă în popor nu face bine nimănui, spărturile majore din 
societate sunt aplaudate frenetic de către cei care ne vor dezbinați, pentru a ne 
putea conduce mai ușor! Ce e mai trist este că reușesc să-și pună planurile 
întunecate în practică, tocmai cu mâna unor români, însă de noi depinde dacă 
mai tolerăm asta! Doar de noi! Răspunsul românilor se scrie într-un singur sens: 
unitate! 

Vă invit pe toți să înscriem Centenarul în istoria modernă a României drept 
ziua iubirii de țară, a bunei înțelegeri și a rațiunii! 

Știți că mă lupt în Europa, zi de zi, de la preluarea mandatului de 
europarlamentar, să demonstrez că merităm să fim cetățeni de mâna întâi, 
precum germanii, italienii, francezii, olandezii, că nu suntem cu NIMIC diferiți 
de cei care fac legea în Uniunea Europeană, că merităm respect și atenție. Am  

https://www.stiripesurse.ro/europarlamentarul-maria-grapini-atac-la-adresa-comisiei-europene-aduce-acuza-ii-de-discriminare_1307345.html
https://www.stiripesurse.ro/europarlamentarul-maria-grapini-atac-la-adresa-comisiei-europene-aduce-acuza-ii-de-discriminare_1307345.html
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pus Centenarul în centrul acțiunilor mele, de la Bruxelles sau Strasbourg, de la 
începutul acestui an, pentru a-mi lăuda țara și pentru a-mi slăvi neamul. 

Parlamentul European a răsunat, în aceste zile, de cântece populare 
românești, portul și tricolorul au colorat holurile celei mai importante instituții 
europene, s-a vorbit românește, s-a râs și plâns de bucurie, într-o atmosferă de 
unire autentică! Ia și opinca românească au impresionat o Europă întreagă! 
Suntem atât de frumoși și autentici, haideți să fim și uniți în patriotismul celor o 
sută de ani de Românie sfântă! 

E momentul să dăm mână cu mână, avem de sărbătorit un Centenar! Avem 
de unit o țară și de mângâiat o inimă imensă, colorată în roșu, galben și albastru! 

La mulți ani, România noastră unită, la mulți ani, români minunați!”, se arată 
în mesajul europarlamentarului Maria Grapini, transmis românilor cu ocazia 
Zilei Naționale. 

https://cronicaromana.net/2018/11/29/mesajul-europarlamentarului-maria-grapini-de-1-decembrie-la-
multi-ani-romania-noastra-unita-la-multi-ani-romani-minunati/ 

Prin umanista Maria Grapini, România a impresionat Europa! 
28.11.2018 
Publicat de Cronica Română 
Marți seara, Parlamentul European a fost, la propriu, colorat în roșu, galben 

și albastru, în cadrul spectacolului dedicat României, organizat de grupul a 11 
europarlamentari români. S-a cântat și jucat românește, emoția a fost imensă, 
interesul pe măsură! Doamnele au fost îmbrăcate în costum popular, oferind 
asistenței o imagine încărcată de simbolistică națională. Oaspeții au vizionat și o 
expoziție de fotografie cu documente de la 1918 și personalități române din 
istorie, cu rol major în Unire, oferită cu drag de către cei care au așezat 
România pe piedestalul european, marți seara, la Bruxelles. 

„Am îmbrăcat, cu emoție și fericire, un costum popular întreg, pentru a arăta, 
din nou, Europei ce avem noi mai sfânt, cum știm să ne purtăm tradiția și să 
transmitem căldura neamului românesc! Am fost copleșiți de interesul arătat de 
oaspeții evenimentului pe care l-am organizat, colegi din Germania, Italia și alte 
state s-au prins în hora românească, au jucat Brașoveanca, au cântat imnul 
nostru! Sunt bucuroasă pentru că, aseară, în Parlamentul European, cu câteva 
zile înainte de Centenar, România a primit atenția cuvenită! A fost, vă asigur, 
emoționant!”, a declarat europarlamentarul umanist, Maria Grapini. 

Umanista a organizat, și miercuri, 28 noiembrie, un eveniment extraordinar, 
tot la Bruxelles, dedicat evident marii sărbători naționale a României, cu invitați 
din zone importante ale Europei. 

Grapini a oferit Europei prilejul de-a descoperi România, de data aceasta în 
cele mai frumoase și importante coordonate: lansarea volumul ,,România 
Unită”, autor Charles Upson Clark! 

Charles Upson Clark a fost un istoric american, profesor la Columbia 
University, doctor în limba latină la Universitatea Yale (1897), cu studii la 
München, Roma și Paris. În anul 1919, a acceptat o invitație a Guvernului  

https://cronicaromana.net/2018/11/29/mesajul-europarlamentarului-maria-grapini-de-1-decembrie-la-multi-ani-romania-noastra-unita-la-multi-ani-romani-minunati/
https://cronicaromana.net/2018/11/29/mesajul-europarlamentarului-maria-grapini-de-1-decembrie-la-multi-ani-romania-noastra-unita-la-multi-ani-romani-minunati/
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României și a venit pentru prima dată în România. A mai vizitat România de 
opt ori, între anii 1921 și 1940. A susținut cursuri și conferințe la universitățile 
din Chișinău, Timișoara și Cluj. S-a documentat în ceea ce privește geografia, 
istoria, cultura și arta românească, învățând limba română. A fost ales ca 
membru de onoare al Academiei Române. 

Alături de Maria Grapini, pentru a-și arăta respectul față de țara noastră, au 
fost reprezentanți ai Ambasadei și Reprezentanței României la UE, ai 
Institutului Cultural Român de la Bruxelles, ai Bisericii Ortodoxe Române din 
Bruxelles, europarlamentari din Germania, Cehia, Grecia. Surpriza mare pentru 
umanistă a venit dinspre noul ministru al Economiei, Niculae Bădălău, care i-a 
fost alături la eveniment. Maria Grapini a transmis un mesaj emoționant, în 
cadrul lansării, primit cu aplauze de toți cei prezenți: 

,,Pentru mine, România este orice român, oriunde ar trăi! Cred că trebuie să 
fim uniți, să facem România bogată, frumoasă ne-a dat-o deja Dumnezeu! 
Putem avea păreri diferite, competențe diferite, profesii diferite, dar cu toții 
avem o singură Românie! De noi depinde cum o păstrăm pentru generațiile 
viitoare! Cu Demnitate, Onoare si Curaj trebuie să susținem interesele naționale 
în raport cu Uniunea Europeană și cu ale instituții internaționale! 

La mulți ani România, La mulți ani români! Mă bucur mult că și astăzi am 
avut ocazia să promovez România în Parlamentul European, prin imagini, 
cântec și documente ale unei istorii extraordinare!”, a spus europarlamentarul 
umanist, în inima Europei. 

https://cronicaromana.net/2018/11/28/prin-umanista-maria-grapini-romania-a-impresionat-europa/ 

Maria Grapini vrea solidaritatea celor 31 de eurodeputați români 
pentru a cere C.E. acceptarea României în Schengen 

28.11.2018 
Publicat de Banatul Meu 
Europarlamentarul Maria Grapini, PURsl Timiș, solicită colegilor 

eurodeputați să fie uniți și toți să semneze, alături de ea, un document comun 
care să fie trimis Consiliului European, prin care să ceară acceptarea României 
în Schengen. 

„Am trimis o scrisoare celor 31 de colegi eurodeputați români prin care le 
propun să semneze o scrisoare comună către Consiliul European prin care să 
cerem acceptatea României în Schengen, având în vedere că, încă din 2011, 
România întrunește toate condițiile tehnice.Voi vedea care este solidaritatea pe 
o problema de interes național! Cred că este momentul să fim uniți și solidari!
România are nevoie de unitate!”, a declarat Maria Grapini. 

„Așa după cum știți 2018 este anul marii Sărbători naționale -100 ani de la 
Marea Unire. În acest context istoric unic, vă adresez propunerea de a semna o 
scrisoare comună către Consiliul European, în care să solicităm accesul 
României în zona Schengen…!”, se arată în scrisoarea Mariei Grapini. 

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-vrea-solidaritatea-celor-31-de-eurodeputati-romani-pentru-a-
cere-c-e-acceptarea-romaniei-in-schengen/ 

https://cronicaromana.net/2018/11/28/prin-umanista-maria-grapini-romania-a-impresionat-europa/
http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-vrea-solidaritatea-celor-31-de-eurodeputati-romani-pentru-a-cere-c-e-acceptarea-romaniei-in-schengen/
http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-vrea-solidaritatea-celor-31-de-eurodeputati-romani-pentru-a-cere-c-e-acceptarea-romaniei-in-schengen/
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Maria Grapini, scrisoare incendiară pentru liderii UE: 
Să condamne violenţele din Franţa, pe modelul rezoluţiei pentru 

România 
27.11.2018 
Publicat de stiripesurse.ro 
Europarlamentarul Maria Grapini reacţionează dur la violenţele înregistrate 

în Franţa între protestatari şi jandarmi. Grapini a transmis o scrisoare oficială 
Comisiei Europene, prin intermediul căreia solicită o luare de poziţie imediată, 
referitoare la evenimentele din Franţa, pe modelul Rezoluţiei împotriva 
României. Grapini a subliniat similitudinea situaţiilor şi a cerut tratament egal. 

,,Săptămâna trecută am trimis prima scrisoare către Comisie. Titul l-am pus 
Aveţi ocazia să arătaţi că nu folosiţi dubla măsură. Am făcut paralela între ce 
s-a întâmplat în România, cuprins în rezoluţie, şi ce s-a întâmplat în Franţa. Am 
trimis Comisiei, după care m-am gândit că este foarte bine să-i scriu şi 
preşedintelui Tajani şi preşedinţilor grupurilor politice. Le-am scris foarte clar şi 
imperativ: 'Vă solicit să analizaţi şi să iniţiaţi o rezoluţie privind Franţa, aşa cum 
aţi susţinut şi votat rezoluţia pentru România. Am spus că fac publice scrisorile 
şi le-am solicitat un răspuns public”, a afirmat Maria Grapini la Antena 3. 

,,Ruşine autorilor violenţelor” - este mesajul transmis de preşedintele 
Emmanuel Macron după manifestaţiile ,,vestelor galbene” de sâmbătă din 
Franţa. ,,Mulţumiri forţelor noastre de ordine pentru curajul şi profesionalismul 
lor. Ruşine celor care le-au agresat. Ruşine celor care s-au manifestat violent 
faţă de alţi cetăţeni şi jurnalişti. Ruşine celor care au încercat să intimideze 
parlamentari. Nu există loc pentru aceste violenţe în Republică”, a scris pe 
Twitter şeful statului francez.  Înaintea acestei reacţii, notează AFP, preşedinţia 
şi guvernul nu făcuseră niciun comentariu legat de noile manifestaţii ale 
,,vestelor galbene” care cer în special anularea creşterii taxelor la carburanţi şi 
măsuri privind puterea de cumpărare. 

https://www.stiripesurse.ro/maria-grapini-scrisoare-incendiara-pentru-liderii-ue-sa-condamne-
violentele-din-franta-pe-modelul-rezolutiei-pentru-romania_1306692.html 

Maria Grapini cere protecție sporită pentru persoanele 
cu dizabilități sub tutelă 

26.11.2018 
Publicat de Banatul Meu 
Umanista a scris Comisiei Europene. Respectarea drepturilor persoanelor cu 

dizabilități aflate sub tutelă este o temă grea și sensibilă în care 
europarlamentarul, Maria Grapini, Partidul Umanist Român social liberal 
(PURsl) Timiș, s-a implicat foarte serios, de la începutul mandatului. Recent, 
Grapini a scris Comisiei Europene și a cerut informații clare dar și protecție 
sporită pentru persoanele cu dizabilități, aflate în această situație. 

,,Conform articolului 12 al Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor 
cu Dizabilități, persoanele cu dizabilități au dreptul să fie recunoscute oriunde 
ca persoane cu drepturi în fața legii și beneficiază de aceeași capacitate juridică  

https://www.stiripesurse.ro/maria-grapini-scrisoare-incendiara-pentru-liderii-ue-sa-condamne-violentele-din-franta-pe-modelul-rezolutiei-pentru-romania_1306692.html
https://www.stiripesurse.ro/maria-grapini-scrisoare-incendiara-pentru-liderii-ue-sa-condamne-violentele-din-franta-pe-modelul-rezolutiei-pentru-romania_1306692.html
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ca și alte persoane în toate aspectele vieții. Pe de altă parte, prevederile 
naționale, care reglementează domeniul capacității juridice, sunt contradictorii 
cu prevederile articolului 12 al Convenției. În prezent, în unele state membre, 
persoanele cu dizabilități sunt lipsite de capacitatea lor juridică, prin declararea 
incapacității de către instanța de judecată și stabilirea tutorelui. Tutorele este cel 
care ia decizia, inclusiv decizii juridice în locul tutelatului. Persoana declarată 
incapabilă suportă toate consecințele și toate efectele deciziilor luate de către 
tutore. Prin urmare, persoanele sub tutelă sunt lipsite de posibilitatea de a-și 
apăra drepturile. Legea care ar trebui să le ajute este chiar cea care le ia această 
capacitate. Odată declarate incapabile, aceste persoane pot fi supuse abuzurilor 
din partea tutorilor”, se arată în preambulul întrebării adresate de Maria Grapini 
Comisiei Europene. 

,,Are de gând Comisia să elaboreze o definiție unitară a tutelei și a 
condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească tutorele, în vederea combaterii 
abuzurilor asupra tutelaților? Cum protejează Comisia persoanele tutelate față 
de posibilele abuzuri ale tutorilor de rea-credință?”, a solicitat umanista. 

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-cere-protectie-sporita-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-sub-
tutela/?fbclid=IwAR1VTvdrGSIGVJmsogwm8-RpsV8O7PnlR52teFPu-q-6cqW2VjrFpFWeRWg 

„În ciuda disputelor de acasă, Bruxelles-ul așteaptă ca 
România să preia președinția Consiliului European!” 

26.11.2018 
Publicat de Romania VIP Press 

Ana Moroșanu Magdin la o cafea cu europarlamentarul Maria Grapini: „Ceea 
ce mă sperie cel mai mult la oamenii politici din aceste vremuri, este lipsa de 
caracter, la unii dintre ei, și lipsa de viziune! Fără viziune și caracter nu poți 
construi viitorul bun al unei națiuni!” 

Ana Magdin: Doamna Maria Grapini, ce noutăți mai avem de la Bruxelles, 
pentru România? 

 Maria Grapini: În ciuda disputelor de-acasă, Bruxelles-ul așteaptă ca 
România să preia președinția Consiliului European. Nu există vreo ezitare, așa 
cum s-a încercat să se acrediteze de către unii politicieni. Cred că România este 
pregătită și poate să facă un mandat bun pe perioada Președinției. Sunt 
bucuroasă să închei acest an istoric pentru România -100 de ani de la Marea 
Unire, cu acțiuni în domeniul legislativ, importante pentru noi. Câteva Rapoarte 
pe care le-am primit, le-am negociat și am reușit să le votăm în comisiile de 
specialitate, pot aduce beneficii pentru români. De exemplu: Punerea în aplicare 
a Directivei privind serviciile medicale transfrontaliere, Uniunea Vamală, 
Regulamentul privind Deșeurile maritime sau Aplicarea Directivei privind 
plățile întârziate. Probabil, în ianuarie voi negocia, în calitate de Raportor al 
Parlamentului European cu Consiliul European reprezentat de România, 
Regulamentul privind Uniunea Vamală. Va fi o onoare și istoric va rămâne 
acest Regulament cu numele Grapini și negociat de România ca și Președinte al 
Consiliului European. 

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-cere-protectie-sporita-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-sub-tutela/?fbclid=IwAR1VTvdrGSIGVJmsogwm8-RpsV8O7PnlR52teFPu-q-6cqW2VjrFpFWeRWg
http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-cere-protectie-sporita-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-sub-tutela/?fbclid=IwAR1VTvdrGSIGVJmsogwm8-RpsV8O7PnlR52teFPu-q-6cqW2VjrFpFWeRWg
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Ana Magdin: Ați avut foarte multe acțiuni, întâlniri cu românii prin țară și 
prin străinătate, care este nemulțumirea lor, ce considerați că îi supără cel mai 
tare? 

Maria Grapini: Obișnuiesc ca la fiecare sfârșit de săptămână să merg în țară 
sau în alte țări, să mă întâlnesc cu români. Am fost recent în Italia, la Roma, 
unde m-am întâlnit cu Federația Asociațiilor românilor din Italia. 

Românii, cu foarte mici excepții, au cerințe pertinente. Cei care sunt deciși 
să rămână în țara în care au plecat, doresc să fie sprijiniți în respectarea 
drepturilor lor în acea comunitate dar și să desfășoare acțiuni sociale, culturale, 
educaționale pentru românii din acea țară. Ei doresc să nu fie uitați de România 
și să fie tratați mai departe ca români. 

Cei care doresc să se întoarcă-și sunt mulți, doresc siguranța locului de 
muncă și pentru cei care doresc să investească în România, o stabilitate și 
predictibilitate a cadrului legislativ. După cum putem vedea , dorințele 
românilor de pretutindeni coincid cu cele ale românilor de-acasă! 

Cel mai tare îi supără imaginea falsă despre ei, care îi plasează ca fiind 
cetățenii care nu respectă legile, înșeală, fură, tâlhăresc etc. 

Și îi mai supără atunci când sunt uitați sau se încearcă manipularea lor. 
Ana Magdin: Care sunt cele mai importante evenimente la care ați participat 

în ultimele luni? 
Maria Grapini: În ultimele luni, pe lângă activitatea legislativă intensă la 

care am lucrat, am organizat câteva acțiuni de promovare a României la 
Bruxelles. Am organizat în Parlamentul European cu Agenția de dezvoltare 
București-Ilfov și am fost gazda unei Conferințe pe tema ,,Infrastructura  și 
dezvoltarea regională”, la care au participat eurodeputați din mai multe țări, 
Comisia Europeană, Consiliul European, oameni de afaceri, asociații 
profesionale europene. 

Pe data de 6 Noiembrie, am organizat împreună cu doamna Ambasador 
Luminița Odobescu și Guvernul României, o Conferință pe tema ,,Importanța 
brandurilor europene și naționale”, urmată de o prezentare de modă intitulată 
,,Albastru de Voroneț”, a Lizei Panait, pe muzica interpretată de Petre Naidin. 
Sala a fost neîncăpătoare, au fost prezenți eurodeputați, reprezentanți ai 
Comisiei Europene, Președinta Asociației Europene de Branduri, reprezentanți 
ai Ambasadelor, oameni de afaceri. 

Și pe data de 28 Noiembrie, în Parlamentul European, se lansează cartea 
România Unită, a scriitorului Charles Upsan Clark, membru de onoare al 
Academiei Române. 

Ana Magdin: Cum evaluați politica din România? 
Maria Grapini: Din păcate, în anul Centenarului, politica românească nu a 

fost deloc la înălțimea evenimentului. Nu a fost constructivă și cu dorință de 
unitate. 

Nu s-a reușit să se depășească orgoliile de partid și să se distingă între 
interesul național și cel de partid. 



Europarlamentar Maria GRAPINI 
Activitatea în Parlamentul European 2014-2019 

284 

Sunt tristă pentru că s-a ajuns la un limbaj violent, trivial câte o dată, care 
induce violență și agresivitate în societate. Nu s-a ajuns la disputa pe idei și 
acceptarea variantei cele mai bune! 

Ana Magdin: Ce vă sperie cel mai mult la oamenii politici din aceste 
vremuri? 

Maria Grapini: Ceea ce mă sperie cel mai mult la oamenii politici din 
aceste vremuri, este lipsa de caracter, la unii dintre ei, și lipsa de viziune! 

Fără viziune și caracter nu poți construi viitorul bun al unei națiuni. 
Ana Magdin: Anul viitor, avem alegeri pentru Parlamentul European, mai 

doriți să candidați? 
Maria Grapini: Este cea mai grea întrebare, dar, răspund! 
Tristețea si de multe ori dezamăgirile legate de calitatea actului politic mă 

motivează să nu mai candidez. Pe de altă parte, abandonul nu este o soluție. Am 
sentimentul confirmat și de mulți români ( anul trecut am fost votată on-line, la 
Gala Bursa, ca fiind europarlamentarul care îi reprezintă cel mai bine), că am 
făcut ce trebuie pentru țara noastră! Și cred că trebuie să plece din politică cei 
care nu fac ce trebuie, sau, mai grav, trădează interesele naționale! 

Cu mult curaj, demnitate și onoare, am onorat interesele naționale în cele cca 
600 de luări de cuvânt și peste 2300 de amendamente. 

Umaniștii (Partidul Umanist), mi-au propus să candidez și am acceptat. Va 
depinde de români dacă voi mai continua activitatea în Parlamentul European. 

Ana Magdin:  Așadar… veți candida, ce doriți să le spuneți celor care vor 
merge la vot, anul viitor? 

Maria Grapini: Da, voi candida și doresc să le spun românilor că este foarte 
important să se intereseze, să se informeze ce au făcut acei candidați, indiferent 
de la ce partid sunt. Ca să avem o mai bună reprezentare trebuie să alegem 
,,omul potrivit la locul potrivit”. Îmi asum să spun că la alegeri trebuie să ținem 
cont de calitatea oamenilor de pe listă și mai apoi de sigla de partid. În acest fel, 
societatea va determina partidele să folosească mult mai mult criteriul calității și 
competenței oamenilor în întocmirea listelor de vot. 

Ana Magdin: Din calitatea dvs de europarlamentar, care sunt cele mai de 
suflet lucruri pe care le-ați făcut pentru oameni? 

Maria Grapini: Ca europarlamentar, atribuțiile mele principale sunt de 
legiferare. Am lucrat multe Rapoarte și am depus cele mai multe amendamente 
dintre cei 32 de eurodeputați români. 

Pe de altă parte, am încercat să ajut cetățenii din țară și străinătate cu 
informațiile de care aveau nevoie sau să rezolve anumite probleme blocate 
instituțional. Am preluat mii de petiții pe care le-am rezolvat. Au fost și multe 
care nu s-au putut rezolva dar oamenii au nevoie să-i asculte cei aleși și să le 
răspundă. 

Am continuat acțiunile caritabile pe care le fac mult înainte de a fi în 
politică: să ajut punctual copiii și tinerii inteligenți, oamenii în vârstă, familii 
care au probleme. 
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Ana Magdin: Un gând pentru românii de pretutindeni! 
Maria Grapini: Pentru românii de pretutindeni dar și pentru cei de acasă, 

am aceleași urări: iubiți România, luptați pentru a fi mai frumoasă și mai bună! 
Uniți, putem fi puternici în lume. 

La mulți ani tuturor și multă sănătate! 
http://romaniavippress.com/in-ciuda-disputelor-de-acasa-bruxelles-ul-asteapta-ca-romania-sa-preia-

presedintia-consiliului-european/?

Grapini cere P.E. rezoluţie împotriva Franţei 
26.11.2018 
Publicat de Antena 1 
Europarlamentarul Maria Grapini reacţionează ferm după violenţele 

înregistrate în Franţa. Grapini a transmis o scrisoare oficiala Comisiei Europene, 
prin intermediul careia solicita o luare de pozitie imediata, referitoare la 
evenimentele din Franta, pe modelul Rezolutiei impotriva Romaniei. Grapini a 
subliniat similitudinea situatiilor si a cerut tratament egal. A vorbit despre 
iniţiativa sa la Antena 3. 

Maria Grapini, răspuns de la Comisia Europeană 
23.11.2018 
Publicat de DC News 
Maria Grapini a adresat o întrebare Comisiei Europene, în care a punctat 

problemele momentului. ,,În centrul politicii bazate pe tratate, coeziunea și 
agricultura sunt importante și esențiale pentru continuarea procesului de 
convergență în UE. Structura propusă pentru politica de coeziune ridică o serie 
de probleme semnificative. Din acest punct de vedere întreb Comisia cum 
justifică faptul că politica de coeziune nu se mai regăsește într-un subcapitol 
separat? Nu credeți că o astfel de abordare ar putea transmite un mesaj periculos 
de diminuare a importanței politicii de coeziune ca principal instrument de 
investiții la nivelul UE?”, a scris umanista CE. 

Răspuns: În răspunsul transmis Mariei Grapini, Comisia Europeană își 
justifică decizia, susținând că a propus o arhitectură mai clară și mai simplă 
pentru cadrul financiar multianual (CFM), care permite o prezentare mai 
transparentă a bugetului UE, în conformitate cu prioritățile Uniunii. 

Comisia a propus două capitole legate de politica de coeziune: „Dezvoltare 
regională și coeziune", care încorporează Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDR), Fondul de coeziune (FC) și sprijinul pentru comunitatea 
cipriotă turcă și „Investiții în oameni, în coeziunea socială și în valori”, pentru a 
prezenta în mod coerent investițiile din bugetul UE care contribuie la 
obiectivele de coeziune socială, inclusiv investițiile în capitalul uman, în 
competențele și în tineretul Europei. Acest capitol include Fondul social 
european+ (FSE+), dar și programe-cheie precum Erasmus+. Comisia a propus 
un subplafon specific pentru „coeziunea economică, socială și teritorială”, care  

http://romaniavippress.com/in-ciuda-disputelor-de-acasa-bruxelles-ul-asteapta-ca-romania-sa-preia-presedintia-consiliului-european/?fbclid=IwAR2gx0kXtSlb0hCTtLNI81jW7RaFPlPx31G4wKeVFytqzxjIUTist0UlG1k
http://romaniavippress.com/in-ciuda-disputelor-de-acasa-bruxelles-ul-asteapta-ca-romania-sa-preia-presedintia-consiliului-european/?fbclid=IwAR2gx0kXtSlb0hCTtLNI81jW7RaFPlPx31G4wKeVFytqzxjIUTist0UlG1k
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permite o identificare clară a resurselor politicii de coeziune în ansamblu. 
FEDR, Fondul de coeziune (FC) și componenta de gestiune partajată a FSE+ 
vor sprijini în comun obiectivele politicii de coeziune definite la articolul 103 
din Propunerea de regulament de stabilire a unor dispoziții comune și vor 
contribui în continuare la acțiunile care vizează consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale a UE. Mai mult, aceste fonduri, inclusiv 
componenta de gestiune partajată a FSE+, vor continua să ia forma unor pachete 
financiare naționale prealocate”, se arată în răspunsul transmis Mariei Grapini. 

Astfel că, CE o asigură pe umanistă și implicit pe românii care așteptau vești 
în acest sens că abordarea propusă asigură o structură a CFM conformă cu 
prioritățile Uniunii, menținând în același timp o identificare clară a resurselor 
politicii de coeziune. 

https://www.dcnews.ro/maria-grapini-raspuns-de-la-comisia-europeana_624981.html 

Scrisoare incendiară, adresată președintelui și liderilor de 
grupuri politice S&D, PPE, ALDE din Parlamentul European 

23.11.2018 
Publicat de Banatul Meu 
Maria Grapini cere o Rezoluție și pentru Franța. Europarlamentarul umanist, 

Maria Grapini, a transmis, recent, o scrisoare oficială Comisiei Europene, prin 
intermediul căreia solicită o luare de poziție imediată, referitoare la 
evenimentele din Franța, pe modelul Rezoluției împotriva României. Grapini a 
subliniat similitudinea situațiilor și a cerut tratament egal. Dacă România a  fost 
sancționată public, prin emiterea Rezoluției europene, atunci, într-o logică 
evidentă, și Franța trebuie să suporte aceleași consecințe. 

Miercuri, 21 noiembrie, umanista a continuat demersurile oficiale de forțare 
a unei reacții europene și a transmis patru scrisori tranșante președintelui 
Parlamentului European, Antonio Tajani, respectiv liderilor grupurilor politice 
din PE. Maria Grapini a prezentat, pe pași, similitudinile româno-franceze și a 
cerut, ferm, asumarea răspunderii europene, odată ce situațiile sunt în oglindă, 
iar precedentul Rezoluțiilor a fost creat, cu mare pompă, în văzul lumii, în cel 
mai înalt for al Europei. 

,,Uniunea Europeană se află la o răscruce de drumuri, unitatea si 
solidaritatea fiind grav afectate de deciziile disproporționate, neunitare și 
discriminatorii care s-au luat în ultimii ani. Recent, Parlamentul European a 
votat o rezoluție, acuzând România de lucruri ce țin de subsidiaritate si de 
altele, neadevărate, legate de funcționarea statului de drept. Una dintre 
acuzațiile cuprinse în Rezoluție este cea legată de intervenția forțelor de ordine 
la un protest neautorizat care a avut loc în 10 august 2018, în București, 
România. În 17 noiembrie 2018, în Franța, a avut loc un protest în care forțele 
de ordine au acționat identic, din nefericire în Franța, spre deosebire de 
România, există doi decedați si aproximativ 530 de persoane rănite, dar niciun 
jandarm rănit, așa cum s-a întâmplat în România”, a scris umanista liderilor 
Parlamentului European. 

https://www.dcnews.ro/maria-grapini-raspuns-de-la-comisia-europeana_624981.html
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Maria Grapini le reamintește liderilor din PE că locul în care cu toții 
muncesc este o instituție aleasă de cetățeni, care nu trebuie să utilizeze dubla 
măsură în ceea ce privește tratamentul statelor membre sau al cetățenilor lor. 

,,Vă solicit, domnule președinte, să inițiați o Rezoluție privind Franța, așa 
cum ați susținut și votat Rezoluția pentru România! Franța este și unul dintre 
cele 9 state afectate de cea mai mare fraudă fiscală de aproximativ 50 miliarde 
de euro iar recent directorul general al  grupului Renault-Nissan-Mitsubishi, 
cetățean francez, a fost reținut pentru probleme fiscale grave. Nu se poate pune 
eticheta de țară coruptă doar României, când Marea Corupție se regăsește 
transfrontalier, cu pondere în țările din vestul Europei!”, i-a scris Maria Grapini 
lui Tajani. 

Toate scrisorile oficiale, adresate de umanistă liderilor din PE, se încheie cu 
o solicitare la fel de fermă, odată ce, declarativ, transparența și echitatea se
constituie în legi nescrise ale UE: ,,Aștept răspunsul dumneavoastră, pe care îl 
doresc a fi public”. 

https://www.banatulmeu.ro/scrisoare-incendiara-adresata-presedintelui-si-liderilor-de-grupuri-politice-
sd-ppe-alde-din-parlamentul-european/? 

Grapini: Ofer ocazia Comisiei să demonstreze că nu folosește dubla 
măsură 

19.11.2018 
Publicat de QMagazine 
Europarlamentarul Maria Grapini a transmis Comisiei Europene o scrisoare 

prin care solicită o luare de poziție imediată față de evenimentele din Franța. 
Reacția lui Grapini vine în contextul în care săptămâna trecută a fost 

adoptată Rezoluția împotriva României. Documentul respectiv 
condamna „intervenţia violentă şi disproporţionată a forţelor de poliţie în timpul 
protestelor de la Bucureşti” din luna august. 

În fapt, Maria Grapini cere tratament egal și reacții oficiale similare: „Solicit 
Comisiei Europene o luare de poziție imediată, față de evenimentele din Franța! 
Doar așa a procedat și în cazul României! Au fost protestatari violenți și acolo, 
s-au folosit gaze lacrimogene, a murit un om și au fost rănite numeroase 
persoane.Ofer, astfel, ocazia Comisiei să demonstreze că nu folosește dubla 
măsură! Așadar, pe când o Rezoluție pe tema Franței? Citită în plenul PE? 
Întoarsă pe toate fețele, comentată de-o Europă întreagă! Faceți-o, dați-o 
publicității, puneți Franța la zid! Nu vă interesează România? Faceți-o pentru 
viitorul Europei! 

Arătați-vă imparțialitatea și judecata dreaptă!România așteaptă reacția 
voastră, stimați membri ai CE, românii sunt nerăbdători să vă urmărească într-o 
conferință de presă extraordinară pe tema violențelor din Paris, pentru a nu se 
simți, așa cum ați încercați să induceți în opinia publică europeană, niște 
europeni de mâna a doua! Emiteți Rezoluția franceză… pentru a o respinge 
vehement, dar emiteți-o! ”, a declarat umanista Maria Grapini. 

https://www.qmagazine.ro/grapini-ofer-ocazia-comisiei-sa-demonstreze-ca-nu-foloseste-dubla-masura/ 

https://www.banatulmeu.ro/scrisoare-incendiara-adresata-presedintelui-si-liderilor-de-grupuri-politice-sd-ppe-alde-din-parlamentul-european/?
https://www.banatulmeu.ro/scrisoare-incendiara-adresata-presedintelui-si-liderilor-de-grupuri-politice-sd-ppe-alde-din-parlamentul-european/?
https://www.qmagazine.ro/grapini-ofer-ocazia-comisiei-sa-demonstreze-ca-nu-foloseste-dubla-masura/


Europarlamentar Maria GRAPINI 
Activitatea în Parlamentul European 2014-2019 

288 

O nouă intervenție a Mariei Grapini pentru românca noastră 
din Finlanda! 

15.11.2018 
Publicat de Cronica Română 
Joi, 15 noiembrie, în plenul PE de la Strasbourg, s-a discutat raportul privind 

serviciile de îngrijire în Uniunea Europeană pentru îmbunătățirea egalității de 
gen. Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a luat cuvântul, militând pentru 
un tratament echitabil în ceea ce privește femeile care îngrijesc copii sau 
persoane în dificultate, din punct de vedere social și financiar. În cadrul 
aceleiași intervenții, Grapini a repus, din nou, în atenția europarlamentarilor 
cazul dramatic al Cameliei Smicală, mama româncă, despărțită brutal de cei doi 
copii ai săi. Umanista folosește la maxim orice ocazie publică pentru a puncta, 
vocal, pertinent și apăsat, nedreptatea majoră petrecută în Finlanda, la adresa 
unui cetățean român. 

„Mulțumesc doamna președinte, doamna comisar, analiza arată că, la nivel 
de UE, în cazul a 32 milioane de copii cu vârsta preșcolară, dar și a persoanelor 
în vârstă, situația îngrijirii lor nu arată bine. Este un eșec, sigur al statelor 
membre, dar și al UE, pentru că avem foarte multe directive, foarte multe 
reglementări care de fapt nu își ating scopul! Avem nevoie de infrastructură, 
trebuie să alocăm fonduri în zona rurală, unde sunt cei mai mulți copii și nu 
putem asigura o îngrijire eficientă și corectă. Trebuie să garantăm o remunerație 
bună, corectă si echitabilă a femeilor, pentru că de cele mai multe ori femeile 
fac aceste îngrijiri. Trebuie să vedem cum putem sa îmbunătățim 
instituțional  situația pentru că, iată, nu se face referire la Finlanda unde copiii 
sunt luați de la mamă și sunt ținuți, cu forța, în instituții! Deci, avem foarte 
multe lucruri de făcut și echitabil ar fi să îmbunătățim remunerația femeilor și 
legislația privind drepturile copilului și îngrijirii persoanelor în vârstă!”, a 
declarat umanista Maria Grapini, în plenul PE de la Strasbourg. 

https://cronicaromana.net/2018/11/15/o-noua-interventie-a-mariei-grapini-pentru-romanca-noastra-din-
finlanda/ 

Maria Grapini, europarlamenrtar PURsl Timiș, i-a adresat o declarație 
scrisă cancelarului Germaniei, Angela Merkel 

15.11.2018 
Publicat de Banatul Meu 
,,Nu credeți că exact tratamentul diferențiat, aroganța unor state membre mai 

mari și mai vechi - așa cum este Germania - au condus la euroscepticism?”. 
Ziua grea pentru România, din 13 noiembrie, a cuprins și o dezbatere în plen, în 
prezența cancelarului Germaniei, Angela Merkel, cu discuții despre viitorul unei 
Europe tot mai fragile și tensionate, în care țara noastră și alte state est-europene 
se văd aruncate, pe nedrept, într-o categorie inferioară de către mai marii 
familiei. 

https://cronicaromana.net/2018/11/15/o-noua-interventie-a-mariei-grapini-pentru-romanca-noastra-din-finlanda/
https://cronicaromana.net/2018/11/15/o-noua-interventie-a-mariei-grapini-pentru-romanca-noastra-din-finlanda/
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După prestația impresionantă de ieri, umanista Maria Grapini a ținut să-i 
transmită o declarație scrisă și Angelei Merkel, pentru ca apărarea României să 
fie una completă. 

Europarlamentarul umanist i-a amintit cancelarului Germaniei că noțiuni ca 
solidaritate, toleranță și respect au fost, sunt și trebuie să rămână înscrise în 
cartea de căpătâi a Europei și a Uniunii Europene. 

,,Doamnă cancelar, ați prezentat cum ar trebui să fie Europa. Ați vorbit de 
solidaritate, responsabilitate, respectul față de dreptul celuilalt, toleranță, dreptul 
să se aplice peste tot la fel. Cine ar putea să nu fie de acord cu aceste lucruri? 
Aveți o carieră politică lungă, acum ați declarat că vă retrageți, de aceea fac apel 
la sinceritatea dumneavoastră. Credeți că tot ce ați spus s-a și aplicat și se 
aplică? Sunteți principalul lider în Consiliul European și știți câte decizii  
nedrepte s-au luat care încalcă exact ce ați spus! Cum puteți explica faptul că 
există două Europe, deși avem un singur tratat? De ce se încalcă Regulamentul 
Schengen în ceea ce privește România și Bulgaria? Nu credeți că exact 
tratamentul diferențiat, aroganța unor state membre mai mari și mai vechi -așa 
cum este Germania, au condus la euroscepticism?”, i-a scris Maria Grapini 
cancelarului german. 

Umanista n-a omis nici tema care a decimat politic Europa - migrația - 
solicitându-i Angelei Merkel rațiune, chiar și la final de mandat. 

,,Vorbeați de migrație și de nevoia unei proceduri comune de azil, dar nu 
credeți că acest lucru trebuia gândit înainte de a se permite accesul fără niciun 
control al migranților? Sper doamnă cancelar, că măcar acum la final de mandat 
să propuneți soluții care să țină Europa Unită, nu să o destrame. Pierderea 
încrederii se recuperează greu și câteodată, niciodată”, a conchis umanista 
Maria Grapni. 

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-europarlamenrtar-pursl-timis-i-a-adresat-o-declaratie-scrisa-
cancelarului-germaniei-angela-merkel/ 

Maria Grapini a luat foc după ce Parlamentul European a adoptat 
rezoluția împotriva României: ,,Pentru mine este o zi neagră” 

12.11.2018 
Publicat de stiripesurse.ro 
Europarlamentarul Maria Grapini a catalogat rezoluția împotriva României 

adoptată în Parlamentul European ca „o rezoluție a ipocriziei”. 
„Această rezoluția nu are legătură cu lucrurile din România. Dacă luăm 

oricare din punctele votate din rezoluție, toate aceste lucruri se regăsesc într-o 
măsură mai mare sau mai mică în toate statele membre. De asemenea, avem 
puncte în care s-a intrat în picioarele, de exemplu acel paragraf în care se 
declară îngrijorați că am schimbat noi un șef de instituție. Este atributul 
consituțional al statului membru. Așadar, este încă o dovadă că suntem pe un 
drum greșit cu UE. Le-am spus-o liderilor la toate intervențiile mele. Rezoluția  

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-europarlamenrtar-pursl-timis-i-a-adresat-o-declaratie-scrisa-cancelarului-germaniei-angela-merkel/
http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-europarlamenrtar-pursl-timis-i-a-adresat-o-declaratie-scrisa-cancelarului-germaniei-angela-merkel/
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de astăzi întărește faptul că nu ne vrea acolo și se dorește o Europă cu două 
viteze, cum o dorește dl Macron și dna Merkel, chiar dacă pleacă. Lucrurile care 
nu sunt bune trebuie să le corectăm acasă, iar aici noi trebuie facem front comun 
pentru a nu mai fi tratați ca o țară de mâna a doua. Pentru mine este o zi 
neagră”, a spus Maria Grapini, la Antena3. 

https://www.stiripesurse.ro/maria-grapini-a-luat-foc-dupa-ce-parlamentul-european-a-adoptat-rezolu-ia-
impotriva-romaniei-pentr_1303654.html 

Maria Grapini, în PE: „Trebuie să ținem Europa împreună, 
să nu avem cetățeni de mâna întâi și de mâna a doua!” 

12.11.2018 
Publicat de Cronica Română 
Presiunea imensă a zilei de 13 noiembrie, generată de o nouă execuție a 

României în fața Europei, s-a făcut simțită și la discuțiile de azi dimineață, din 
plenul PE de la Strasbourg, privitoare la Raportul interimar privind Cadrul 
Financiar Multianual 2021-2027 - Poziția Parlamentului în vederea încheierii 
unui acord. Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, nu a pierdut ocazia să le 
atragă atenția celor care omit din calcul aspecte esențiale ale unei conviețuiri 
europene echitabile că politica de coeziune, prin definiție, nu permite judecăți 
părtinitoare. 

„Cum explicați că domnul comisar a spus DA, este de acord să taie Comisia 
din politica de coeziune, din politica agricolă comună, din banii dați pentru 
zonele mai sărace? Despre ce coeziune socială si solidaritate europeană vorbim? 
Despre ce UE în care avem un nivel de viață asemănător vorbim?  Cum vom 
putea atinge obiectivele din Tratat?”, a punctat Grapini. 

Umanista a avut și o a doua intervenție în plenul Parlamentului European de 
la Strasbourg, continuând ideea, solicitând echitate și etică, pentru ca proiectul 
european să fie unul viabil în continuare. 

,,Stabilirea unui Nou Cadru Financiar Multianual trebuie să se bazeze pe 
situația actuală, pornind de la situația existentă. Ce s-a întâmplat cu Europa? 
Avem mai multă coeziune, avem mai bună conectivitate, avem mai multe locuri 
de muncă, avem cercetare - inovare în piața globală?! Cred că așa își stabilește 
fiecare un buget, fie că vorbim de familie, companie, de țară și de Europa. 
Trebuie ca și acest CFM să fie echitabil și etic!”, a spus europarlamentarul 
umanist. 

Maria Grapini a atras atenția Consiliului sa învețe odată pentru totdeauna să 
țină cont de Rezoluție, de propunerea Parlamentului European, și să crească 
bugetele. Altfel, Europa unită e într-un iminent pericol. 

,,Europa este la o răscruce si va depinde foarte mult de acest CFM, cum îl 
putem eficientiza, astfel încât sa putem ține Europa împreună, să nu avem 
cetățeni de mâna întâi și mâna a doua, să  vorbim despre subvenții egale la 
fermieri, iar toate bugetele să fie croite pe baza echității sociale”, a conchis 
europarlamentarul umanist, Maria Grapini. 

https://cronicaromana.net/2018/11/13/maria-grapini-in-pe-trebuie-sa-tinem-europa-impreuna-sa-nu-
avem-cetateni-de-mana-intai-si-de-mana-a-doua/ 

https://www.stiripesurse.ro/maria-grapini-a-luat-foc-dupa-ce-parlamentul-european-a-adoptat-rezolu-ia-impotriva-romaniei-pentr_1303654.html
https://www.stiripesurse.ro/maria-grapini-a-luat-foc-dupa-ce-parlamentul-european-a-adoptat-rezolu-ia-impotriva-romaniei-pentr_1303654.html
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Maria Grapini, marți, în PE: „Să ținem Europa împreună, să nu 
discriminăm, să nu avem țări de mâna a doua”! 

13.11.2018 
Publicat de Banatul Meu 
Presiunea imensă a zilei de 13 noiembrie, generată de o nouă execuție a 

României în fața Europei, s-a făcut simțită și la discuțiile de marți dimineață, 
din plenul PE de la Strasbourg, privitoare la Raportul interimar privind Cadrul 
Financiar Multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii 
unui acord. Europarlamentarul Maria Grapini, nu a pierdut ocazia să le atragă 
atenția celor care omit din calcul aspecte esențiale ale unei conviețuiri europene  
echitabile că politica de coeziune, prin definiție, nu permite judecăți 
părtinitoare. 

„Cum explicați că domnul comisar a spus DA, este de acord să taie Comisia 
din politica de coeziune, din politica agricolă comună, din banii dați pentru 
zonele mai sărace? Despre ce coeziune socială si solidaritate europeană vorbim? 
Despre ce UE în care avem un nivel de viață asemănător vorbim?  Cum vom 
putea atinge obiectivele din Tratat?”, a punctat Grapini. 

Umanista a avut și o a doua intervenție în plenul Parlamentului European de 
la Strasbourg, continuând ideea, solicitând echitate și etică, pentru ca proiectul 
european să fie unul viabil în continuare. 

„Stabilirea unui nou cadru financiar trebuie să se bazeze pe situația actuală, 
pornind de la cea existentă. Ce s-a întâmplat cu Europa? Avem mai multă 
coeziune, avem o mai bună conectivitate, avem mai multe locuri de muncă, 
avem cercetare inovare în piața globală? Eu cred că fiecare își stabilește un 
buget, fie că vorbim  de familie, de companie, de țară sau de Europa. Trebuie să 
ținem cont ca acest cadru să fie și echitabil și etic și de aceea consiliul trebuie să 
învețe odată pentru totdeauna să țină cont de rezoluție de propunerea 
parlamentului, fiindcă reprezentăm cetățenii. Dacă consiliul nu va ține cont de 
propunerea pe care noi am făcut-o aici, în acest raport, de a crește bugetele în 
aceste direcții pe care le-am enumerat, nu vom ajunge la o Europă unită, o 
Europă care oricum se află la o răscruce și va depinde foarte mult și de acest 
cadru financiar multianual, cum îl putem face inteligent, să ținem Europa 
împreună, să nu discriminăm, să nu avem țări de mâna a doua, să nu avem 
cetețeni de mâna a doua, să avem subvenții egale la fermieri, astfel, toate 
bugetele să fie întocmite pe baza echității sociale”, a fost a doua intervenție a 
europarlamentarului PURsl Timiș, Maria Grapini, marți 13 noiembrie 2018, în 
Plenul Parlamentului European de la Strasbourg, despre ,,Raportul interimar 
privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în 
vederea încheierii unui acord”. 

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-marti-in-pe-sa-tinem-europa-impreuna-sa-nu-discriminam-sa-
nu-avem-tari-de-mana-a-doua/ 

https://cronicaromana.net/2018/11/13/maria-grapini-in-pe-trebuie-sa-tinem-europa-impreuna-sa-nu-avem-cetateni-de-mana-intai-si-de-mana-a-doua/
https://cronicaromana.net/2018/11/13/maria-grapini-in-pe-trebuie-sa-tinem-europa-impreuna-sa-nu-avem-cetateni-de-mana-intai-si-de-mana-a-doua/
http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-marti-in-pe-sa-tinem-europa-impreuna-sa-nu-discriminam-sa-nu-avem-tari-de-mana-a-doua/
http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-marti-in-pe-sa-tinem-europa-impreuna-sa-nu-discriminam-sa-nu-avem-tari-de-mana-a-doua/
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Maria Grapini, răspuns de la Comisia Europeană: 
,,Să judecăm cu realism!” 

12.11.2018 
Publicat de DC News 
Europarlamentarul Maria Grapini, recent, a adresat o întrebare scrisă 

Comisiei Europene, pe tema sistării asistenței macrofinanciare pentru Republica 
Moldova de către UE. 

,,În data de 5 iulie 2018, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg, membrii 
Parlamentului European au votat rezoluția privind sistarea asistenței 
macrofinanciare pentru Republica Moldova. Ținând cont de decizia luată, de 
faptul că prin votarea rezoluției întoarcem Republica Moldova dinspre Europa 
spre Rusia și de pericolul existent pentru cetățeni în perspectiva noilor alegeri 
din Republica Moldova, care este viziunea Comisiei Europene referitor la aceste 
aspecte și dacă nu consideră că, decât să se suspende fondurile ce trebuiau 
acordate, ar fi mai eficient să se supravegheze cum se aplică statul de drept?”, a 
scris Maria Grapini Comisiei Europene. 

Răspunsul primit: CE a informat-o pe umanistă că o condiție prealabilă 
pentru plata asistenței macrofinanciare este ca țara beneficiară să respecte 
mecanismele democratice reale și statul de drept și să garanteze respectarea 
drepturilor omului. ,,Ca urmare a invalidării netransparente a alegerilor pentru 
primăria Chișinăului din iunie 2018, Comisia și Înaltul Reprezentant au 
considerat că această condiție politică prealabilă nu a fost îndeplinită. Așadar, 
plata primei tranșe a fost suspendată. Respectarea valorilor democratice și a 
statului de drept se află în centrul relațiilor dintre Uniunea Europeană și 
Republica Moldova, așa cum atestă acordul de asociere UE-Republica 
Moldova. Uniunea Europeană va continua să insiste pe lângă autoritățile 
moldovene să ia măsuri menite să protejeze standardele democratice, în special 
în perspectiva viitoarelor alegeri parlamentare, și să pună din nou accent pe 
reformele legate de Acordul de asociere. Uniunea Europeană va continua să 
aplice o condiționalitate strictă în ceea ce privește asistența sa, inclusiv prin 
monitorizarea condițiilor politice prealabile și a punerii în aplicare a acordului 
dintre Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional”, se arată în 
răspunsul transmis europarlamentarului român, Maria Grapini. 

Umanista s-a declarat, însă, nemulțumită de răspuns. ,,Nu putem pedepsi 
cetățenii moldoveni pentru anularea alegerilor la Primăria Chișinăului, făcută cu 
avizul Curții Constituționale, trebuie să judecăm drept și cu realism! Cetățenii 
moldoveni doresc și merită să obțină parcursul european râvnit și asumat de 
ei!”, a conchis Maria Grapini. 

https://www.dcnews.ro/maria-grapini-raspuns-de-la-comisia-europeana-sa-judecam-cu-
realism_622992.html 

https://www.dcnews.ro/maria-grapini-raspuns-de-la-comisia-europeana-sa-judecam-cu-realism_622992.html
https://www.dcnews.ro/maria-grapini-raspuns-de-la-comisia-europeana-sa-judecam-cu-realism_622992.html
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Rezoluție stat de drept - documentul 
Recomandări pentru România 

08.11.2018 
Publicat de DC News 
Maria Grapini a dezvăluit, pentru DCNews, cele mai mari acuzații aduse 

României în rezoluția ,,Nefuncționarea statului de drept în România” care va fi 
votată pe 13 noiembrie în Parlametul European.  

Maria Grapini a dezvăluit ce s-a întâmplat la ultima ședință de la Bruxelles 
pe tema rezoluției privind statul de drept din România. Europarlamentarul a 
enumerat cele mai grave acuzații și a declarat că în text existau referiri cu nume 
și prenume. Laura Codruța Kovesi și Liviu Dragnea apăreau în rezoluție.  

Mitingul din 10 august, unul din punctele importante. 
,,Am avut ultima discuție în comisie în această dimineață și au fost multe, 

multe discuții. Rezoluția a ieșit, dacă putem spune, puțin mai bună decât era 
inițial. Numai că sunt acolo lucruri cu care eu nu am fost de acord, am depus 
amendamente pentru plenară acum, pentru că așa este procedura. Eu cred că, 
așa cum am spus în dezbatere, nu își avea rost rezoluția, dacă ne gândim și la 
titlul ei, dar și la conținut, pentru că acuzațiile cele mai mari sunt legate de 
mitingul din 10 august, ori intervenția forțelor de ordine au fost și în alte state 
chiar la proteste autorizate și mai ales că nu s-a finalizat ancheta. Și am spus că 
nu are rost să cuprinzi în rezoluție ceva dacă nu ai un rezultat al anchetei”, a 
declarat Maria Grapini pentru DCNews. 

,,Jurnaliștii fără frontiere” au furnizat informații: 
,,Un alt punct, care m-a surprins și mai tare, a cuprins libertatea presei, ori 

noi nu suntem nici în situația să avem jurnaliști omorâți ca în Malta și nici 
posturi închise ca în Ungaria. Nu vin cu exemple, tocmai asta am spus și noi. 
Au spus că jurnaliștii fără frontiere le-au furnizat date, dar nu avem nicio dată 
concretă”, a mai spus europarlamentarul.  

Situația de la DNA: ,,Un punct pe care eu am spus să îl scoată, dar a rămas 
în rezoluție, este punctul S din rezoluție care este strict legat de schimbarea 
doamnei Kovesi. Ori eu am spus foarte clar că atât timp cât traseul de schimbare 
este constituțional și există avizul Curții Constituționale, ați intrat în 
subsidiaritate. Este un punct special. Ce am reușit să scoatem era chiar numele 
domniei sale. Acum a scos numele, așa cum a fost scos, la un punct, și numele 
domnului Dragnea și au lăsat la general schimbarea procurorului-șef al DNA, 
dar nu a mai lăsat și numele”, a mai declarat Grapini.  

O directivă neasimilată: ,,Punctele care sunt nevralgice pentru România, și 
din păcate asta este, nu s-a asimilat în legislația din România directiva care 
prevedea confiscarea averilor și lichiditățile. Era termen în iulie și acolo nu 
avem ce să spunem", a explicat politicianul. 

Un punct despre corupție: ,,Mai este un punct legat de corupție și am spus că 
România nu se află între cele nouă state pe care recent le-am analizat pe marea 
evaziune de peste 50 de miliarde. Nu există, nu e acolo cuprinsă România.  
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Și atunci ce facem, declanșăm rezoluții pentru toate statele?”, a declarat 
Maria Grapini. 

,,Mă interesează mai puțin supărarea grupului”: Europarlamentarul a declarat 
că dacă nu vor trece amendamentele pe care le-a depus, va refuza să voteze 
rezoluția. ,,Am spus că rezoluția asta nu are de ce să fie pentru că nici nu am pus 
garduri cum a făcut Ungaria și a încălcat regulamentul Schengen pentru 
migranți, nici nu am închis presă cum a făcut Ungaria, nici nu am trecut legi, 
cum a făcut Polonia, care să nu aibă avizul Curții Constituționale sau să nu 
aplicăm ce spune Curtea Constituțională. Dacă nu vor trece amendamentele 
mele, nu o să votez rezoluția, cu toată supărarea grupului politic. Pe mine mă 
interesează mai puțin supărarea grupului, mă interesează să apăr România”, a 
conchis Maria Grapini. 

https://www.dcnews.ro/rezolutie-romania-avem-documentul-grapini-schimbarea-codrutei-kovesi-in-
text_622371.html 

Albastru de Voroneţ, promovat la Bruxelles printr-o colecţie 
de modă 

07.11.2018 
Publicat de Antena 3 
,,Albastru de Voroneţ” a fost promovat în faţa oficialilor de la Bruxelles 

printr-o colecţie de modă cu influenţe tradiţionale. Organizatorul a fost 
europarlamentarul Maria Grapini, iar gazda a fost chiar reprezentanţa României 
la Uniunea Europeană. Fondul sonor a fost asigurat de muzică tradiţională 
interpretată de violoncelistul Adrian Naidin. 

,,Am adus un designer de marcă, un adevărat ambasador. O colecţie 
extraordinară în Anul Centenarului, albastrul de Voroneţ. O prezentare 
profesionistă cu muzică românească, cu peisajele de România”, a spus Maria 
Grapini, cea care a invitat-o la Bruxelles pe creatoarea de modă, Liza Panait. 

https://www.antena3.ro/actualitate/inedit/albastrul-de-voronet-promovat-la-bruxelles-printr-o-colectie-
de-moda-494120.html 

Maria Grapini sancționează public protecționismul 
din sectorul alimentar! 

06.11.2018 
publicat de Cronica Română 
În opinia europarlamentarului umanist, Maria Grapini, confirmată frecvent 

de piață, numărul de bariere netarifare nejustificate pentru exportatorii de 
produse alimentare pe piața internă este îngrijorător. 

,,Aceste bariere contravin legislației UE, inclusiv principiului liberei 
circulații a bunurilor și a serviciilor. Activitățile protecționiste afectează 
producătorii de alimente și toți consumatorii care suportă costurile acestor 
obstacole”, a scris, în această idee, umanista Comisiei Europene. 

Grapini a reamintit CE și faptul că au fost organizate dezbateri publice, în 
urma cărora au fost prezentate măsuri pentru a elimina barierele netarifare în 
vederea îmbunătățirii comerțului în sectorul alimentar. 

https://www.dcnews.ro/rezolutie-romania-avem-documentul-grapini-schimbarea-codrutei-kovesi-in-text_622371.html
https://www.dcnews.ro/rezolutie-romania-avem-documentul-grapini-schimbarea-codrutei-kovesi-in-text_622371.html
https://www.antena3.ro/actualitate/inedit/albastrul-de-voronet-promovat-la-bruxelles-printr-o-colectie-de-moda-494120.html
https://www.antena3.ro/actualitate/inedit/albastrul-de-voronet-promovat-la-bruxelles-printr-o-colectie-de-moda-494120.html
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În interpelarea scrisă, adresată Comisiei Europene, europarlamentarul român 
solicită răspunsuri ferme: ,,Ce măsuri ia Comisia cu privire la statele membre 
care aplică discriminări față de produsele alimentare care provin din alte state 
membre? Când ne putem aștepta la soluții juridice specifice care vor elimina 
protecționismul pe piața unică europeană?”. 

Executivul european a asigurat-o pe Maria Grapini că „în calitate de gardian 
al tratatului, Comisia garantează respectarea acquis-ului privind piața unică și ia 
măsuri, atunci când este necesar, pentru a se asigura că statele membre respectă 
legislația UE”, mai ales în condițiile în care Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene interzice protecționismul pe piața unică europeană, 
împiedicând statele membre să discrimineze mărfurile în funcție de originea lor. 

,,În special în ceea ce privește sectorul alimentar, Comisia monitorizează 
îndeaproape situația și este angajată în dialoguri constructive cu mai multe state 
membre pentru a se asigura că legislațiile lor sunt compatibile cu dreptul UE și  
nu conduc la măsuri protecționiste”, se mai arată în răspunsul transmis Mariei 
Grapini. 

https://cronicaromana.net/2018/11/06/maria-grapini-sanctioneaza-public-protectionismul-din-sectorul-
alimentar/ 

Balul Speranței sau 20 de ani de mângâiere sufletească, 
la Timișoara 

05.11.2018 
Publicat de Banatul Meu 
Maria Grapini: „Să  facem din lumea asta tulbure un loc mai bun!” 

Atmosferă ca într-o poveste caldă de toamnă, oameni care n-au uitat de unde au 
pornit, generozitate, empatie, prietenie, recunoștință și emoție pură, vineri, 2 
noiembrie, la Balul Speranței, gală-eveniment, la 20 de ani de caritate bine 
direcționată și la fel de bine primită. Femeile Mariei Grapini, din AFAR - 
asociație al cărei președinte fondator este umanista Grapini – au oferit oaspeților 
de vază, prieteni ai Balului de ani și ani, un „Mulțumesc” aparte, pentru 
contribuțiile generoase oferite de-a lungul vremii, în sprijinul celor mai puțin 
norocoși, din Timișoara și județ. Ajutată de artiștii Adriana Trandafir și Silviu 
Biriș, Maria Grapini a demonstrat din nou că se poate! 

La gală au sosit ÎPS, Mitropolitul Ioan al Banatului - primit cu aplauze și 
emoție sinceră, reprezentanții administrațiilor locală și județeană, cei ai 
Cluburilor Lions și Rotary - o premieră remarcabilă, antreprenori de succes din 
România, Germania, Italia, Austria - cei care au susținut, timp de 20 de ani, 
cauza Balului Speranței, mass-media locală și națională - căreia Maria Grapini 
i-a adus o mulțumire specială, români din diaspora, artiști de pretutindeni. 

Emoționată vizibil de interesul acordat ediției-eveniment, cea care a 
transformat în realitate o idee ce a prins contur acum 20 de ani, Maria Grapini 
și-a declarat, public, recunoștința, dar și speranța că… Speranța va rămâne la 
aceleași cote și în 2019. 

https://cronicaromana.net/2018/11/06/maria-grapini-sanctioneaza-public-protectionismul-din-sectorul-alimentar/
https://cronicaromana.net/2018/11/06/maria-grapini-sanctioneaza-public-protectionismul-din-sectorul-alimentar/
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„La mulți ani tuturor, în An Centenar, la mulți ani balului nostru, la mulți ani 
prietenilor noștri! Traiul este ce primim, viața este ceea ce dăm, spunea un mare 
om care, la rându-i, credea în nevoia de speranță a românilor! Sper să „vă 
îmbolnăviți” de Balul Speranței și să credeți întotdeauna în frumoasa noastră 
vorbă românească „dar din dar se face Rai!”. E atât de bine să știi că lupți 
pentru cauze nobile, că poți ajuta, că-i poți face pe semenii tăi fericiți! Haideți 
să facem din lumea asta tulbure un loc mai bun! Gala noastră este dedicată, de 
această dată, celor darnici, viitorul nostru depinde de voi toți!”, a declarat 
umanista Maria Grapini. 

Inițiativele femeilor din AFAR ghidate în toți acești ani de umanista Maria 
Grapini au vizat realizări importante: Policlinica de copii - secția ATI, școală la 
Murani, bibliotecă pentru copii la Lugoj, bani pentru Oncohelp, destinați 
copiilor bolnavi de cancer și multe altele. Acum, obiectivul imediat este 
demararea construcției Căminului de Bătrâni la Giroc. 

Discursul ÎPS, Mitropolitul Ioan al Banatului, a fost, la rându-i, unul 
emoționant și dătător de speranță, fiind centrat pe binele imens ce rezultă în 
urma unor asemenea inițiative. Ca întotdeauna, Mitropolitul Banatului a dăruit o 
icoană sfințită pentru licitația, de data aceasta fără strigare, organizată la 20 de 
ani: „Binecuvântați să fiți pentru că ați rămas sacerdoți la altarul credinței și 
recunoștinței! Dumnezeu să binecuvânteze Țara Banatului și țara noastră!”. 

Sub semnul lui ,,Fă bine când se poate și întotdeauna se poate!”, gala-
eveniment a rescris speranța în generozitate și a demonstrat că puterea femeilor 
este una reală. Maria Grapini și membrele AFAR au fost la înălțimea 
așteptărilor unor oameni care și-au pus viața în mâinile lor și bine au 
făcut.  Balul Speranței a fost un spectacol firesc al omeniei și un nou pas spre 
sensibilizarea celor care încă n-au decis câte pot face și pentru câți, odată ce 
înțeleg că poți da înapoi societății măcar puțin din ce ți-a oferit ea ție. 

Cu acest prilej au fost aleși și Regele Regilor și Regina Reginelor. Regina a 
fost Carmen Macaragiu care a oferit 2.000 euro. Rege a fost Cristea Opria care a 
licitat 10.000 lei pentru Icoana oferită de ÎPS Ioan, Mitropolitul Banatului,  și a 
mai oferit 1.000 euro. 

http://www.banatulmeu.ro/balul-sperantei-sau-20-de-ani-de-mangaiere-sufleteasca-la-timisoara-
foto/?fbclid=IwAR2YShg63-Y4m0-uiEoUyZXKJoaSP1BBMQWUGSaAS0weGixtAW2oOyIOvZI 

Dan Puric la Timișoara, într-un spectacol emoționant 
05.11.2018 
Publicat de Banatul Meu 
„Soiul acesta al unui neam care a simțit nemurirea s-a transmis de secole!”. 

Exact ca-n prezentarea făcută invitaților la spectacolul extraordinar de la 
Timișoara, de sâmbătă seara, făcută de cea care are meritul de a ni-l fi oferit - 
europarlamentarul umanist, Maria Grapini, maestrul Dan Puric e greu de… 
definit, pentru că e imens. Cu o Filarmonică arhiplină de timișoreni și nu numai, 
avizi de speranța (confirmată de maestru)) că nu-i încă totul pierdut, Dan Puric a 
fost, din nou, magistral. A transmis emoție majoră, a întărit-o prin exemple din  

http://www.banatulmeu.ro/balul-sperantei-sau-20-de-ani-de-mangaiere-sufleteasca-la-timisoara-foto/?fbclid=IwAR2YShg63-Y4m0-uiEoUyZXKJoaSP1BBMQWUGSaAS0weGixtAW2oOyIOvZI
http://www.banatulmeu.ro/balul-sperantei-sau-20-de-ani-de-mangaiere-sufleteasca-la-timisoara-foto/?fbclid=IwAR2YShg63-Y4m0-uiEoUyZXKJoaSP1BBMQWUGSaAS0weGixtAW2oOyIOvZI
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istoria acestei Românii, odată dârze, a conservat-o în conștiința celor prezenți, 
prin apel la rațiune și rezistență. Cu o cultură desăvârșită, Dan Puric a ținut un 
curs consistent de istorie și creștinism, în stilu-i inconfundabil, de one-man 
show de rampă și faimă mondială. 

Europarlamentarul Maria Grapini și-a respectat promisiunea făcută orașului 
ei și l-a readus pe cel care crede în valorile sfinte mai mult decât oricine, pentru 
a vorbi despre Jertfa Unirii Noastre, în coordonate asimilabile indiferent de 
vârstă, pentru că au venit să-l vadă și audă elevi, studenți, părinți, bunici, atenți 
cu toții, timp de aproape două ore, ca la facultate. Starea de bine a fost ireală, 
emoția a plutit în aer ca un drapel de țară, arborat la ceas de seară, în orașul care 
a schimbat definitiv cursul istoriei naționale. 

Dan Puric s-a declarat convins că „există un fond sufletesc românesc 
neîntinat, că te poți reîndrăgosti de poporul român”, că e nevoie de iubire și… 
atât pentru a-ți recăpăta ființa, conștiința și reperele, că „soiul acesta, al unui 
neam care a simțit nemurirea, s-a transmis de secole!”. 

Singurul Puric cu câine din lume, după cum s-a autodefinit, a invocat, totuși, 
,,abjecțiile la adresa Unirii”, inimaginabile tocmai în An Centenar, dar exact în 
ideea de a explica invitaților că, odată combătute ferm, devin informație 
neglijabilă. Condiția e să crezi în tine și în țara ta, să lupți pentru valorile de care 
nimeni nu are voie să se atingă, vreodată. 

A felicitat-o cald pe Maria Grapini pentru ceea ce face, în țară și la 
Parlamentul European, i-a urat „să-și păstreze românismul și încăpățânarea și să 
mai spună din când în când câte una! De ce? Iac-așa!”. 

Dan Puric s-a declarat convins că nu poți trăi pe pământul acesta fără 
semnificații și a dat un sfat minunat: „când e prea greu, privirea sus, dincolo, 
așa, ca Brâncoveanu când asista la decapitarea fiilor săi! Dincolo e… 
Dumnezeu, deci totul!”. 

Umanista Maria Grapini i-a acordat, la finalul spectacolului, Diploma de 
Excelență și un tablou al pictorului Mihai Olteanu, în aplauzele unui public 
extraordinar, fericit că a asistat la un nou exercițiu de sinceritate, marca Dan 
Puric. 

http://www.banatulmeu.ro/dan-puric-la-timisoara-intr-un-spectacol-
emotionant/?fbclid=IwAR3hR_A17ml7U8w7gWA0_nn0C1sDPCEmpnHKmpvGClpFE1XOWF8TR7uuNNw 

Maria Grapini, la Balul Speranței: „Să facem din lumea asta tulbure 
un loc mai bun!” 

05.11.2018 
Publicat de Cronica Română 
Atmosferă ca într-o poveste caldă de toamnă, oameni care n-au uitat de unde 

au pornit, generozitate, empatie, prietenie, recunoștință și emoție pură, vineri, 2 
noiembrie, la Balul Speranței, gală-eveniment, la 20 de ani de caritate bine 
direcționată și la fel de bine primită. 

Femeile Mariei Grapini, din AFAR - asociație al cărei președinte fondator 
este umanista - au oferit oaspeților de vază, prieteni ai Balului de ani și ani, un  

http://www.banatulmeu.ro/dan-puric-la-timisoara-intr-un-spectacol-emotionant/?fbclid=IwAR3hR_A17ml7U8w7gWA0_nn0C1sDPCEmpnHKmpvGClpFE1XOWF8TR7uuNNw
http://www.banatulmeu.ro/dan-puric-la-timisoara-intr-un-spectacol-emotionant/?fbclid=IwAR3hR_A17ml7U8w7gWA0_nn0C1sDPCEmpnHKmpvGClpFE1XOWF8TR7uuNNw
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„Mulțumesc” aparte, pentru contribuțiile generoase oferite de-a lungul vremii, 
în sprijinul celor mai puțin norocoși, din Timișoara și județ. Ajutată de artiștii 
Adriana Trandafir și Silviu Biriș, Maria Grapini a demonstrat din nou că se 
poate! 

La gală au sosit ÎPS, Mitropolitul Ioan al Banatului - primit cu aplauze și 
emoție sinceră, reprezentanții administrațiilor locală și județeană, cei ai 
Cluburilor Lions și Rotary - o premieră remarcabilă, antreprenori de succes din 
România, Germania, Italia, Austria - cei care au susținut, timp de 20 de ani, 
cauza Balului Speranței, mass-media locală și națională - căreia Maria Grapini 
i-a adus o mulțumire specială, români din diaspora, artiști de pretutindeni. 

Emoționată vizibil de interesul acordat ediției-eveniment, cea care a 
transformat în realitate o idee ce a prins contur acum 20 de ani, Maria Grapini 
și-a declarat, public, recunoștința, dar și speranța că… Speranța va rămâne la 
aceleași cote și în 2019. 

„La mulți ani tuturor, în An Centenar, la mulți ani balului nostru, la mulți ani 
prietenilor noștri! Traiul este ce primim, viața este ceea ce dăm, spunea un mare 
om care, la rându-i, credea în nevoia de speranță a românilor! Sper să „vă 
îmbolnăviți” de Balul Speranței și să credeți întotdeauna în frumoasa noastră 
vorbă românească „dar din dar se face Rai!”. E atât de bine să știi că lupți 
pentru cauze nobile, că poți ajuta, că-i poți face pe semenii tăi fericiți! Haideți 
să facem din lumea asta tulbure un loc mai bun! Gala noastră este dedicată, de 
această dată, celor darnici, viitorul nostru depinde de voi toți!”, a declarat 
umanista Maria Grapini. 

Inițiativele femeilor din AFAR ghidate în toți acești ani de umanista Maria 
Grapini au vizat realizări importante: Policlinica de copii - secția ATI, școală la 
Murani, bibliotecă pentru copii la Lugoj, bani pentru Oncohelp, destinați 
copiilor bolnavi de cancer și multe altele. Acum, obiectivul imediat este 
demararea construcției Căminului de Bătrâni la Giroc. 

Discursul ÎPS Mitropolitul Ioan al Banatului, a fost, la rându-i, unul 
emoționant și dătător de speranță, fiind centrat pe binele imens ce rezultă în 
urma unor asemenea inițiative. Ca întotdeauna, Mitropolitul Banatului a dăruit o 
icoană sfințită pentru licitația, de data aceasta fără strigare, organizată la 20 de 
ani: „Binecuvântați să fiți pentru că ați rămas sacerdoți la altarul credinței și 
recunoștinței! Dumnezeu să binecuvânteze Țara Banatului și țara noastră!”. 

Sub semnul lui ,,Fă bine când se poate și întotdeauna se poate!”, gala-
eveniment a rescris speranța în generozitate și a demonstrat că puterea femeilor 
este una reală. Maria Grapini și membrele AFAR au fost la înălțimea 
așteptărilor unor oameni care și-au pus viața în mâinile lor și bine au făcut. 

Balul Speranței a fost un spectacol decent al omeniei și un nou pas spre 
sensibilizarea celor care încă n-au decis câte pot face și pentru câți, odată ce 
înțeleg că poți da înapoi societății măcar puțin din ce ți-a oferit ea ție! 

https://cronicaromana.net/2018/11/03/maria-grapini-la-balul-sperantei-sa-facem-din-lumea-asta-
tulbure-un-loc-mai-bun/ 

https://cronicaromana.net/2018/11/03/maria-grapini-la-balul-sperantei-sa-facem-din-lumea-asta-tulbure-un-loc-mai-bun/
https://cronicaromana.net/2018/11/03/maria-grapini-la-balul-sperantei-sa-facem-din-lumea-asta-tulbure-un-loc-mai-bun/
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Maria Grapini prezintă, la Bruxelles, Europei, valorile României! 
05.11.2018 
Publicat de Cronica Română 
Marți, 6 noiembrie, la sediul Reprezentanței Permanente a României pe 

lângă Uniunea Europeană de la Bruxelles, va avea loc un eveniment dedicat 
industriilor creative și culturale, domenii de succes ale țării noastre, 
recunoscute, admirate, licitate și adjudecate internațional, de ani buni. 

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, duce în inima Europei, o 
Românie extraordinară, marca Liza Panait, brand care se încăpățânează să 
păstreze, în tot ceea ce propune lumii, în ciuda modernismului adeseori agresiv, 
elemente tradiționale românești unice. Rețeta s-a dovedit a fi una de mare 
succes, hainele Lizei Panait trecând rapid granițele fizice și estetice. Grapini a 
avut inițiativa invitării creatoarei la Bruxelles, iar aceasta va onora evenimentul 
românesc. 

Marți, la Bruxelles, europarlamentarul umanist va vorbi despre ,,Utilizarea 
cât mai bună a filonului patrimoniului național în industria modei - exemplul 
românesc” și va oferi, ulterior, oaspeților prezentarea colecției Lizei Panait. 

„Mă bucur că doamna ambasador Luminița Odobescu a acceptat propunerea 
mea, sunt foarte fericită să aduc acest brand extraordinar, aici, la Bruxelles, 
avem, evident, cu ce ne mândri! La mai puțin de o lună de Sărbătoarea 
Centenarului, mă încăpățânez să arăt Europei că România are valori, căci are! 
Sunt încă sub amprenta puternică a vorbelor maestrului Dan Puric și mă țin de 
convingerile domniei sale în ceea ce mă privește, astfel că susțin, apăr, 
promovez România, ori de câte ori am ocazia și-o voi face întotdeauna!”, a 
declarat Maria Grapini. 

Bucuria europarlamentarului umanist este cu atât mai mare cu cât inițiativei 
sale  se vor alătura reprezentanții FEPAIUS  - aflați în misiune economică la 
Bruxelles, pentru care Maria Grapini a organizat și o vizită în Parlamentul 
European, dar și cei ai Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și 
Antreprenoriat, minister care susține misiunea economică. 

,,Este demonstrația faptului că, atunci când ideile sunt serioase și susținute, 
ele se transformă în fapte! Va fi o seară dedicată României, un eveniment 
elegant la care îi așteptăm pe toți românii care doresc să ne fie alături!”, a mai 
spus Maria Grapini. 

Seara românească va avea oaspeți importanți din partea Comisiei Europene, 
a Parlamentului European și a diverselor instituții din Bruxelles, astfel că 
vizibilitatea va fi majoră. 

La inițiativa Mariei Grapini, Liza Panait va prezenta colecția Albastru de 
Voroneț, pe fundalul muzicii interpretate de violoncelistul Adrian Naidin. 

https://cronicaromana.net/2018/11/05/maria-grapini-prezinta-la-bruxelles-europei-valorile-romaniei/ 

https://cronicaromana.net/2018/11/05/maria-grapini-prezinta-la-bruxelles-europei-valorile-romaniei/
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Balul Speranței și-a aniversat cu fast cei 20 de ani de existență 
05.11.2018 
Publicat de Renașterea 

Balul Speranței, eveniment caritabil de tradiție la Timișoara, a bifat vineri 
cea de-a douăzecea sa ediție. 

Una de gală, în care organizatoarele, adică membrele Asociației Femeilor de 
Afaceri din România (AFAR), au dorit să le ofere distincții tuturor celor care, 
de-a lungul anilor, au contribuit financiar consistent la sprijinirea a diferite 
cauze filantropice pentru care s-au colectat fonduri în cadrul balului. 

Desfășurat la restaurantul Tresor, balul a reunit o parte a mediului de afaceri 
local, alături de reprezentanți ai lumii culturale și artistice din Timișoara și nu 
numai. Printre personalitățile prezente la gală și care au ținut să felicite de la 
microfon inițiativa s-a numărat ÎPS Ioan Mitropolitul Banatului. 

,,Traiul este ceea ce primim, viața este ceea ce dăm, spunea un mare om 
care, la rândul lui, credea în nevoia de speranță a românilor. De la bun început, 
scopul nostru a fost să facem din lumea asta tulbure un loc mai bun!”, a spus în 
deschiderea evenimentului Maria Grapini. 

Prezentatori ai programului artistic, în cadrul căruia un recital special a fost 
asigurat de grupul folcloric ,,Dor călător” - format în principal din bănățeni 
emigrați în Austria, în orașul Graz și împrejurimi - au fost actorii Adriana 
Trandafir și Silviu Biriș. 

Regina balului de gală a fost Carmen Mataragiu, iar Rege a devenit Cristea 
Opria, cei doi fiind cei mai generoși dintre donatorii participanți la eveniment. 

https://renasterea.ro/balul-sperantei-si-a-aniversat-cu-fast-cei-20-de-ani-de-existenta/ 

OCTOMBRIE 2018 
CE despre banii pentru pesta porcină din România: se vor acorda 

în funcţie de bugetul disponibil şi dacă s-au luat măsuri  
de control al bolii 

29.10.2018 
Publicat de economica.net 
Într-un răspuns acordat unui europarlamentar român, Comisia Europeană 

susţine că, în lupta cu pesta porcină africană, România poate beneficia de 
fonduri UE prin mai multe măsuri din cadrul politicii agricole comune, ,,cu 
condiția să fi fost adoptate măsurile veterinare pentru controlul bolii”. Mai mult, 
finanţarea va depinde şi de disponibilităţile financiare ale Comisiei. 

Comisia Europeană va oferi României sprijin financiar pentru focarele de 
pestă porcină existente prin intermediul unei decizii de grant specifice pentru 
finanțarea măsurilor de urgență, în conformitate cu legislația relevantă a UE, în 
funcție de disponibilitățile bugetare, se arată într-un răspuns oficial acordat de 
Comisarul pentru Agricultură Phil Hogan europarlamentarului Maria Grapini. 
Costurile eligibile pentru aceste măsuri includ, printre altele, despăgubirea 
proprietarilor  pentru  valoarea  animalelor  sacrificate sau  reformate,  în  limita 

https://renasterea.ro/balul-sperantei-si-a-aniversat-cu-fast-cei-20-de-ani-de-existenta/
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valorii de piață a respectivelor animale, pentru sacrificarea sau reformarea
animalelor și costurile de transport aferente, pentru curățarea, dezinfestarea și 
dezinfectarea exploatațiilor și a echipamentelor și pentru transportul și 
distrugerea furajelor contaminate. 

Mai mult, conform răspunsului citat, în cadrul politicii agricole comune sunt 
disponibile mai multe măsuri prin care se pot acorda ajutoare financiare, ,,cu 
condiția să fi fost adoptate măsurile veterinare pentru controlul bolii”. 

,,Pe de o parte, în cadrul programului său de dezvoltare rurală, România are 
posibilitatea de a sprijini activități de transfer de cunoștințe și servicii de 
consiliere pentru a informa producătorii, precum și posibilitatea de a sprijini 
fermierii care doresc să treacă la alt tip de producție sau activitate agricolă sau 
non-agricolă. Pe de altă parte, există alte posibilități de sprijin în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 privind organizarea comună a piețelor (2), 
inclusiv cele prevăzute la articolul 220, în temeiul căruia statele membre pot 
solicita măsuri excepționale de sprijinire a pieței, în special în contextul bolilor 
animalelor”, se mai arată în documentul citat. 

Potrivit acestuia, începând din 2015, României i s-au alocat 1.192.000 euro 
(Prin Regulamentul 652/2014) pentru luarea de măsuri veterinare preventive 
care vizează depistarea timpurie, supravegherea și eradicarea pestei porcine 
africane. Amintim că, potrivit unor răspunsuri acordate de către Autoritatea 
Naţională Sanitar Veterinară ECONOMICA.NET, România a cerut Bruxelles-
ului bani în contul Regulamentului 652/2014, dar nu şi în temeiul 
Regulamentului 1308/2013.  

De asemenea, pe 25 octombrie, tocmai s-a încheiat un audit al Comisiei 
Europene privind PPA, a patra din ultimul an si jumătate. Misiunea a vizat 
evaluarea modului în care au fost aplicate prevederile legale pentru detectarea 
rapidă a focarelor de PPA prin supraveghere activă și pasivă, precum și 
prevemirea răspândirii viruslui PPA și eficacitatea controalelor oficiale privind 
mișcarea și trasabilitatea animalelor. Auditul va avea ca rezultat un raport care 
va fi publicat cel mai probabil în câteva săptămâni. 

Potrivit ultimelor date ale ANSVSA, în data de 25 octombrie, Pesta Porcină 
Africană (PPA) evolua în 266 de localități din 15 județe, cu un număr de 1.042 
de focare (dintre care 15 în exploatații comerciale). De asemenea, au fost 
înregistrate 136 cazuri la mistreți. În total au fost eliminați 354.604 de porci 
afectați de boală şi au fost despăgubiți 7.741 de proprietari, valoarea totală a 
plăților fiind de 99.605.420 de lei. 

http://www.economica.net/ce-despre-banii-acordati-romaniei-pentru-pesta-porcina_160302.html#n 

Săcălazul a primit-o pe Maria Grapini ca acasă! 
Festivalul Dovleacului, un nou succes umanist! 

29.10.2018 
Cronica Română 

http://www.economica.net/ce-despre-banii-acordati-romaniei-pentru-pesta-porcina_160302.html#n
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Duminică, 28 octombrie, Căminul Cultural din Săcălaz a serbat toamna ca-n 
poveștile de odinioară: cu roade bogate, copii fericiți, căldură sufletească, 
muzică și oaspeți calzi. Organizația PUR, condusă de cel mai activ lider din 
județ, Cornel Mureșan, i-a invitat pe toți cei dornici să-și ofere câteva ore de 
relaxare la Festivalul Dovleacului. Invitatul zilei a fost liderul umanist, 
europarlamentarul Maria Grapini. Primită ca întotdeauna, cu interes, Grapini a 
cântat cu copiii prezenți, a admirat dovlecii pictați cu talent și a oferit premii 
constând în cărți și dulciuri celor care s-au remarcat prin lucrările aduse în 
colțul amenajat special, ca la orice festival care se respectă! 

,,M-am dus cu drag la Săcălaz, pentru ca apreciez acțiunile dedicate copiilor, 
întâlnirile cu oamenii și schimburile de opinii. Sunt atât de importante astfel de 
evenimente! Felicitări organizației umaniste Săcălaz, felicitări lui Cornel 
Mureșan! E o comunitate frumoasă, care merită și trebuie ajutată. Noi, 
umaniștii, asta facem, de ani, și ne bucură reacția oamenilor, căldura cu care ne 
întâmpină, de fiecare dată!”, a declarat europarlamentarul Maria Grapini. 

Festivalul Dovleacului a stârnit interesul locuitorilor din Săcălaz, astfel că 
sala căminului cultural s-a umplut de copii costumați în diverse fructe și legume 
de toamnă, însoțiți de părinți și bunici. Colțul dedicat dovlecilor s-a umplut 
astfel de exemplare inedite care vor fi păstrate cu emoție până la ediția viitoare. 

„Trebuie să prețuim fiecare zi din viața noastră, să-i mulțumim lui 
Dumnezeu pentru ce avem, să încercăm să fim mai buni și să ne facem traiul 
frumos! Fiecare dintre noi poate face asta, poate încerca să aducă bunătate în tot 
ce face, să încerce să fie uman, umanist!”, a mai spus europarlamentarul Maria 
Grapini, la Săcălaz. 

Luni, umanista va zbura spre Roma, la invitația unei asociații importante a 
diasporei române, pentru discuții cu cei care, deși au ales străinătatea, tânjesc 
evident după țara lor. 

https://cronicaromana.net/2018/10/28/sacalazul-a-primit-o-pe-maria-grapini-ca-acasa-festivalul-
dovleacului-un-nou-succes-umanist/ 

Maria Grapini a înaintat patru întrebări președintelui Klaus Iohannis 
29.10.2018 
Publicat de Banatul Meu 
Maria Grapini a înaintat patru întrebări președintelui României, Klaus 

Iohannis. Grapini a fost interesată de poziția președintelui României în Consiliul 
European legat de subiecte foarte precise. Prima întrebare a fost dacă 
președintele Iohannis va susține ridicarea mecanismului mult discutat de 
verificare și control MCV, care s-a aplicat României la cerere și Bulgariei - mai 
ales că România va prelua președinția Consiliului European - și dacă va cere un 
mecanism care să se aplice tuturor statelor. A doua întrebare a fost în legătură 
cu condiționalitatea care încearcă să se impună pentru alocarea fondurilor 
europene -  fondurile vor fi date dacă funcționează statul de drept. 

,,Întrebarea mea către domnul președinte Klaus Iohannis a fost dacă va fi 
votată această măsură în Consiliul European. În tratat nu este prevăzută această  

https://cronicaromana.net/2018/10/28/sacalazul-a-primit-o-pe-maria-grapini-ca-acasa-festivalul-dovleacului-un-nou-succes-umanist/
https://cronicaromana.net/2018/10/28/sacalazul-a-primit-o-pe-maria-grapini-ca-acasa-festivalul-dovleacului-un-nou-succes-umanist/
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condiționalitate. L-am întrebat cine va răspunde dacă va fi de accord cu această 
nouă măsură. Vreau să subliniez că am combătut acest fapt pentru că în primul 
rând se încalcă tratatul, în al doilea rând nu avem o definiție a statului de drept 
unitară pentru toate statele membre UE. Statul de drept în explicația dată de 
Comisia de la Veneția înseamnă respectarea constituției statului respectiv, dar 
nu există o constituție unică pentru toate statele UE, în acest moment. A treia 
întrebare este legată de discuțiile privind intrarea României în Spațiul Schengen. 
E bine că parlamentul a dat o rezoluție anul trecut prin care a aprobat intrarea 
României și Bulgariei în Spațiul Schengen. Comisia Europeană a transmis o 
hotărâre a CE ca României și Bulgaria să intre în Spațiul Schengen fiindcă 
îndeplinsc condițiile din 2011. Singurul care se opune este Consiliul European. 
Întrebarea mea către domnul Yohannis a fost dacă în calitate de președinte al 
Consiliului European va putea să convingă consiliul să voteze intrarea României 
în Schengen. La capitolul viitorul Europei, l-am întrebat pe domnul președinte 
Iohannis dacă susține o lege a magistraților unitară în UE, fiindcă piața internă 
este una singură, afacerile se fac transfrontalier și există mobilitatea forței de 
muncă. Pe mine mă interesează dacă domnul președinte susține o lege a 
răspunderii magistraților unitară în România și unitară în UE. Având în vedere 
că România este compioană în ceea ce privește plățile pe care le face de la buget 
pentru procesele CEDO pe care le pierde. Acestea sunt cele patru întrebări pe 
care le-am pus domnului președinte Klaus Iohannis”, a explicat 
europarlamentarul Maria Grapini, vineri 26 octombrie, cu prilejul conferinței de 
presă. 

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-a-inaintat-patru-intrebari-presedintelui-klaus-iohannis/ 

Prin Maria Grapini, Parlamentul European a aplaudat 
Armata Română 

26.10.2018 
Publicat de Banatul Meu 
Zi de înaltă sărbătoare, astăzi, 25 octombrie, pentru noi, de Ziua Armatei 

Române, moment de evocare a celor care au slujit cu respect România, de-a 
lungul istoriei, și de felicitare a celor care apără și în prezent Tricolorul! 

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a transmis, în țară, un mesaj 
emoționant soldaților români, dar a decis că România merită aplaudată și 
felicitată și în cel mai înalt for al Europei, Parlamentul European. Astfel, în 
semn de respect pentru Armata Română, Grapini a cerut, în deschiderea 
plenarei de la Strasbourg, să i se dea cuvântul și să adreseze un ,,La mulți ani”, 
pentru ca întreaga Uniune să afle de sărbătoarea noastră națională. A fost 
singurul europarlamentar român care a decis să facă un asemenea demers. 

,,Doresc să urez La multi ani Armatei Române, de ziua ei, din respect față de 
o instituție care asigură stabilitatea și securitatea statului independent și suveran
român! Transmit salutul meu si armatelor din celelalte state europene!”, a spus 
Maria Grapini, în deschiderea plenarei europene. 

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-a-inaintat-patru-intrebari-presedintelui-klaus-iohannis/
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Reacția sălii a fost una pe măsură. ,,Mă bucur ca am putut invoca ziua 
Armatei Române în Parlamentul European și că Armata Română a fost 
aplaudată, iar președintele de sedință al PE a urat, la rândul lui, La multi ani 
Armatei Române!”, a transmis, de la Strasbourg, Maria Grapini. 

http://www.banatulmeu.ro/prin-maria-grapini-parlamentul-european-a-aplaudat-armata-romana/ 

Grapini, cerere către Comisia Europeană. 
Regulamente privind dispozitivele medicale 

25.10.2018 
Publicat de DC News 
Joi, 25 octombrie, Parlamentul European a dezbătut în plenul de la 

Strasbourg punerea în aplicare a regulamentelor privind dispozitivele medicale 
și dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro, temă europeană de 
importanță majoră pentru toți pacienții sau viitorii pacienți. 

Există, la nivel de UE, voci care susțin beneficiile diverselor implanturi, 
proteze etc, dar și contestatari ai unor astfel de proceduri, așadar subiectul 
dezbătut în plenul PE a suscitat un interes real. 

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, președinte de onoare al 
Asociației Pacienților din Timiș, are semnale pertinente din acest domeniu și un 
portofoliu de discuții, corespondențe, memorii, astfel că, joi, intervenția sa în 
plen a fost una documentată. Grapini a cerut Comisiei Europene studii 
actualizate și cifre clare, pentru că siguranța cetățenilor este vitală. 

Pacienți invalizi pe viață: ,,Avem încă multe de făcut în ceea ce privește 
siguranța și securitatea pacienților. Au intrat pe piață noi producători, companii 
care fac proteze, diverse implanturi, însă rezultatele în multe state sunt negative. 
Avem pacienți care rămân invalizi pe viață, după intervenția cu anumite 
dispozitive. Trebuie să ne gândim să reglementăm bine, nu repede! Vreau să vă 
întreb dacă acum, când suntem în faza de implementare a noilor regulamente, 
avem studii actualizate, legate de efectele implanturilor, ale protezelor, asupra 
organismului? Astfel puteți ajuta statele membre! Sigur, sănătatea este 
subsidiaritate, dar putem avea, aici, la nivel european, niște elemente care să 
ajute statele membre!”, a declarat umanista Maria Grapini, în plenul PE de la 
Strasbourg. 

https://www.dcnews.ro/grapini-cerere-catre-comisia-europeana-regulamente-privind-dispozitivele-
medicale_619975.html 

România, MCV. Grapini: Se cheamă discriminare! 
23.10.2018 
Publicat de DC News 
Recentele scandaluri ce scot la iveală corupția mare din statele pe măsură ale 

UE - emisii de CO2, fraude financiare internaționale - pun într-o lumină mai 
mult decât defavorabilă instituțiile europene și modul în care acestea emit 
judecăți categorice la adresa unor țări est-europene, cum ar fi România. 

http://www.banatulmeu.ro/prin-maria-grapini-parlamentul-european-a-aplaudat-armata-romana/
https://www.dcnews.ro/grapini-cerere-catre-comisia-europeana-regulamente-privind-dispozitivele-medicale_619975.html
https://www.dcnews.ro/grapini-cerere-catre-comisia-europeana-regulamente-privind-dispozitivele-medicale_619975.html
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Întreaga Europă a aflat, așadar, că giganții din industria automobilelor 
germane au falsificat, ani de-a rândul, testele de poluare, pagubele estimative 
fiind de aproape 100 de miliarde de euro. Reacțiile Comisiei Europene, în acest 
scandal major ce zguduie planeta până la urmă, sunt firave sau lipsesc în 
totalitate, în timp ce, spre exemplu, România e pusă la zid, săptămânal, apărând 
în ochii lumii drept un stat cel puțin îndoielnic din punct de vedere al 
democrației. Umanista Maria Grapini nu este la prima reacție oficială de apărare 
a României, dar mai ales de solicitare a unei analize obiective din partea 
instituțiilor europene. Acum, din nou, în cadrul demersurilor pe care le face 
sistematic, Grapini a adresat o întrebare CE, pe tema MCV, mecanism care 
afectează nedrept economia României, instrument care, în opinia umanistei, nu 
mai are nicio justificare și pe care îl consideră jignitor la adresa românilor.  

,,Am cerut Comisiei Europene să recunoască faptul că MCV este un 
instrument nedrept, ineficient și perimat si să găsească un instrument care să 
supravegheze toată piața internă și relația cu țările terțe în ceea ce privește 
evaziunea și frauda. Comisia Europeană a stigmatizat zece ani România iar 
corupția imensă este în cu totul altă parte! În termeni democratici, se cheamă 
discriminare! Nu doresc ca țara mea, cetățenii mei să fie de mâna a doua! Nu 
apăr vreun corupt din România, Justiția să-și facă datoria, dar imaginea de țară 
îl afectează și pe cetățeanul cinstit!”, a declarat, de la Strasbourg, 
europarlamentarul umanist Maria Grapini. 

https://www.dcnews.ro/romania--mcv--grapini--se-cheama-discriminare_619523.html 

Maria Grapini i-a cerut lui Klaus Iohannis să-și asume 
răspunsuri cheie! 

23.10.2018 
Publicat de Cronica Română 
În cadrul dezbaterilor de marți, 23 octombrie, de la Strasbourg, la care a 

participat președintele României, europarlamentarul umanist, Maria Grapini, i-a 
transmis în scris o listă de întrebări lui Klaus Iohannis, centrată pe cele mai 
acute subiecte ale țării noastre. Grapini s-a declarat dezamăgită de faptul că 
tema dezbaterii - Viitorul Europei - nu a fost respectată, ajungându-se la situația 
unor luări de cuvânt nepotrivite, cu atacuri directe asupra României. Umanista 
așteaptă răspunsurile președintelui Klaus Iohannis, acesta declarând în plenară 
că i le va transmite. 

,,Astăzi ar fi trebuit să dezbatem o temă importanta - Viitorul Europei. Din 
păcate am asistat la multe luări de cuvant cu atacuri directe asupra României în 
prezența președintelui României. Tema nu era România, chiar dacă este stat 
membru al Uniunii Europene. De aceea, eu doresc să-l întreb pe președintele 
României dacă, în calitate de reprezentant al Consiliului, va susține că România 
și cetățenii săi să fie tratați egal prin renunțarea la Mecanismul de Cooperare și 
Verificare și instituirea unui mecanism de supraveghere a tuturor statelor avand 
în vedere că, iată, se constată ca marea corupție este în alte state, așa cum arată 
recentul scandal de corupție din 9 state membre.  

https://www.dcnews.ro/romania--mcv--grapini--se-cheama-discriminare_619523.html
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De asemenea, aș dori să ne spună domnul președinte Iohannis dacă va fi de 
acord cu noua condiționalitate pentru alocarea fondurilor europene și anume 
funcționarea statului de drept. Nu în ultimul rând, pentru că vorbim de viitorul 
Europei, vă intreb, domnule președinte, dacă susțineti o lege a răspunderii 
magistratilor în România și Uniune, având în vedere sumele imense plătite din 
bugetele naționale cetățenilor nedreptățiți de procurori, capitol la care România 
este campioană?”, acesta este lista întrebărilor scrise, transmisă de către Maria 
Grapini președintelui României. 

https://cronicaromana.net/2018/10/23/maria-grapini-i-a-cerut-lui-klaus-iohannis-sa-si-asume-
raspunsuri-cheie/ 

Solicitare fermă a Mariei Grapini către CE 
22.10.2018 
Publicat de Banatul Meu 
Un subiect delicat al întregii Uniuni Europene vizează frauda transfrontalieră 

în domeniul TVA, generatoare de pagube financiare imense. Europarlamentarul 
umanist, Maria Grapini, a adresat recent o întrebare Comisiei Europene în acest 
sens, solicitând măsuri ferme. 

,,Deși s-au propus numeroase modificări legislative și există mai multe 
reforme în domeniul taxei pe valoarea adăugată, în Europa, sistemul nu ține 
pasul cu evoluția pieței interne. Unele estimări arată că fraudele transfrontaliere 
în domeniul TVA au provocat pierderi anuale de aproximativ 50 de miliarde de 
euro. Ce măsuri își propune Comisia să ia pentru a recupera prejudiciul și pentru 
a preveni comiterea unor astfel de infracțiuni?”, a scris umanista Comisiei 
Europene. 

CE i-a scris Mariei Grapini că a adoptat mai multe propuneri pentru a reduce 
vulnerabilitatea la fraudă a regimului de TVA, atât pe termen scurt, cât și pe 
termen lung. 

,,Propunerea privind consolidarea cooperării administrative, adoptată recent, 
îmbunătățește detectarea fraudelor și furnizează instrumente care să ajute 
autoritățile fiscale să detecteze mai ușor rețelele de fraudă, să verifice datele 
direct cu Oficiul European de Luptă Antifraudă și cu Europol. De asemenea, se 
vor pune în aplicare schimburi automate de date vamale și de date de 
înmatriculare ale autovehiculelor”, se arată în răspunsul oficial. 

Mai mult, CE o asigură pe umanistă că, pe termen lung, a propus o reformă 
ambițioasă a regimului de TVA al UE. ,,Această amplă reformă a sistemului 
privind TVA al UE are ca scop abordarea problemei fraudei pentru a asigura că 
domeniul comerțului transfrontalier, care este în prezent scutit de plata TVA în 
cadrul UE, nu mai poate fi exploatat de către întreprinderi lipsite de scrupule. 
Parlamentul European și Consiliul negociază în prezent aceste propuneri”, o 
mai informează CE pe Maria Grapini. 

http://www.banatulmeu.ro/solicitare-ferma-a-mariei-grapini-catre-ce/?fbclid=IwAR2IRHRQi5OG-
u8ct2utE3SA35zBgrDUoK_PyTjaZ6l-QZeB0CCReT8Kkpw 

https://cronicaromana.net/2018/10/23/maria-grapini-i-a-cerut-lui-klaus-iohannis-sa-si-asume-raspunsuri-cheie/
https://cronicaromana.net/2018/10/23/maria-grapini-i-a-cerut-lui-klaus-iohannis-sa-si-asume-raspunsuri-cheie/
http://www.banatulmeu.ro/solicitare-ferma-a-mariei-grapini-catre-ce/?fbclid=IwAR2IRHRQi5OG-u8ct2utE3SA35zBgrDUoK_PyTjaZ6l-QZeB0CCReT8Kkpw
http://www.banatulmeu.ro/solicitare-ferma-a-mariei-grapini-catre-ce/?fbclid=IwAR2IRHRQi5OG-u8ct2utE3SA35zBgrDUoK_PyTjaZ6l-QZeB0CCReT8Kkpw
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Reacţia Mariei Grapini după lansarea unui site controversat 
22.10.2018 
Publicat de Antena 3 
E scandal după ce UDMR a lansat un portal de prezentare a Transilvaniei, 

„Transylvania Now” - Transilvania acum - în limba engleză, în care Unirea de 
la 1918 este prezentată drept ,,o cutremurătoare experienţă”. Site-ul a fost creat 
cu bani de la o fundaţie din Ungaria. Europarlamentarul umanist Maria Grapini 
a reacţionat imediat. ,,Să cataloghezi Unirea de la 1918 drept o cutremurătoare 
experiență, în An Centenar, e o mojicie impardonabilă! Oameni buni, dragi 
români, îmi reafirm convingerea că fără unitate suntem pierduți!  

Am intervenit frecvent, aici, la Bruxelles, pentru a cere încetarea războiului 
dintre noi! Pe un astfel de fond tensionat și incoerent, UDMR are teren propice 
pentru a împroșca otrava unui naționalism bolnav și mincinos!” a transmis 
Maria Grapini. 

https://a1.ro/video/antena-3/stiri-ora-1600/reactia-mariei-grapini-dupa-lansarea-unui-site-controversat-
id812065.html 

Maria Grapini reacționează la noua palmă dată de UDMR României: 
,,Să cataloghezi Unirea de la 1918 drept o cutremurătoare experiență, în 

An Centenar, e o mojicie impardonabilă!” 
22.10.2018 
Publicat de Antena 3 
UDMR încinge din nou spiritele naționaliste, și așa inflamate de războiul 

româno-român, prin lansarea portalului de prezentare a Transilvaniei, numit 
„Transylvania Now” (Transilvania acum), în limba engleză, finanțat de o 
fundație din Ungaria. Într-un articol al noului site marca UDMR se vorbește 
despre tensiunile dintre minoritățile etnice și români și se afirmă că Unirea de la 
1918 este… „o cutremurătoare experiență”. 

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a reacționat imediat la știre, 
declarându-se revoltată de afirmațiile făcute în articol. Mai mult, Grapini cere 
măsuri imediate și sancțiuni ferme împotriva celor care au permis publicarea 
unor astfel de neadevăruri. 

,,Să cataloghezi Unirea de la 1918 drept o cutremurătoare experiență, în An 
Centenar, e o mojicie impardonabilă! Aud că președintele executiv al UDMR 
promovează senin acest portal, mai ales în fața străinilor, ferm convins că face 
un lucru firesc… Oameni buni, dragi români, îmi reafirm convingerea că fără 
unitate suntem pierduți! Am intervenit frecvent, aici, la Bruxelles, pentru a cere 
încetarea războiului dintre noi! Pe un astfel de fond tensionat și incoerent, 
UDMR are teren propice pentru a împroșca otrava unui naționalism bolnav și 
mincinos! Peste nici două luni, marcăm suta noastră de ani sfântă, ca țară și 
popor! Vă cer să facem scut împotriva unor astfel de jigniri, vă cer să ne unim, 
sub Tricolor, acum, pentru ca ieșirile UDMR să nu mai existe vreodată în 
România! Autorităților țării noastre le solicit măsuri imediate, împotriva acestei  

https://a1.ro/video/antena-3/stiri-ora-1600/reactia-mariei-grapini-dupa-lansarea-unui-site-controversat-id812065.html
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impertinențe oficiale a UDMR! ”, a transmis europarlamentarul umanist, Maria 
Grapini. 

Portalul Transylvania Now beneficiază de finanțare din partea Fundației 
Gábor Bethlen din Ungaria. 

https://www.antena3.ro/politica/maria-grapini-reactioneaza-la-noua-palma-data-de-udmr-romaniei-sa-
cataloghezi-unirea-de-la-1918-491969.html 

Turismul românesc, dezbatere la Bruxelles. Grapini: 
,,Avem nevoie de o strategie” 

16.10.2018 
Publicat de DC News 
Miercuri, 17 octombrie, în sediul Parlamentului European de la Bruxelles, va 

avea loc o dezbatere internațională, găzduită și moderată de către 
europarlamentarul umanist, Maria Grapini. 

Turismul și transportul vor fi subiectele cheie ale evenimentului european. 
Umanista este coorganizator, împreună cu Agenția de Dezvoltare Regională 
București-Ilfov, răspunzând inițiativei acesteia imediat, pentru că, așa cum a 
declarat, „înțeleg importanța temei pentru România și doresc să sprijin țara 
noastră în demersurile oficiale, pentru a putea beneficia de toate oportunitățile 
europene! ”, se arată într-un comunicat de presă primit la redacție. 

Tematica evenimentului vizează turismul și transportul - domenii cheie 
pentru dezvoltarea sustenabilă a României, evident și a Europei. Agenția de 
Dezvoltare Regională București-Ilfov și Maria Grapini, în calitate de membru al 
Comisiei de Transport și Turism, propun titulatura ,,Turismul și Transportul 
Inteligent pentru o Dezvoltare Durabilă”, conferința urmând să reunească 
persoane avizate, specialiști în aceste domenii. Vor fi prezenți europarlamentari 
din comisiile PE, precum Comisia pentru Dezvoltare Regională, Comisia pentru 
Transport și Turism, reprezentanți ai Comisiei Europene - DG REGIO, ai 
Ambasadei României în Regatul Belgiei, ai Reprezentanței Permanente a 
României la UE și asociații europene de transport. 

Instrument de coeziune economică și socială: Umanista a promovat, ani de-a 
rândul, ca ministru, specialist, om de afaceri, europarlamentar, faptul că 
turismul este unul dintre sectoarele cu cea mai rapidă dezvoltare din economia 
globală, luptând în paralel pentru nevoia recunoașterii eforturilor făcute de țările 
în curs de dezvoltare, pentru stimularea investițiilor și gândirea programelor 
realiste și aplicabile imediat. 

,,Turismul este considerat un instrument de coeziune economică și socială în 
cadrul UE, contribuind, printre altele, la dezvoltarea regiunilor mai puțin 
dezvoltate, de exemplu prin proiecte de turism finanțate de politica de coeziune 
care sprijină dezvoltarea locală și ocuparea forței de muncă. Când vorbim de 
turism sustenabil, nu putem să nu includem și transportul, care reprezintă un 
factor important în contextul dezvoltării durabile, datorită presiunii exercitate 
asupra mediului, impactului său economic și social și legăturilor sale cu alte  

https://www.antena3.ro/politica/maria-grapini-reactioneaza-la-noua-palma-data-de-udmr-romaniei-sa-cataloghezi-unirea-de-la-1918-491969.html
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sectoare. Domeniul s-a dezvoltat continuu în ultimii ani și se preconizează că 
această tendință va continua. Avem nevoie rapidă de o strategie pentru 
transportul durabil și de plasarea ei drept prioritate, la nivel local, național, 
european și global!”, a declarat coorganizatorul, gazda și moderatorul 
evenimentului European de la Bruxelles, Maria Grapini. 

https://www.dcnews.ro/turismul-romanesc-dezbatere-la-bruxelles-grapini-avem-nevoie-de-o-
strategie_618304.html 

AFAR a lansat, vineri, chemarea către timișoreni: 
,,Vă invităm la Balul Speranței 2018!” 

12.10.2018 
Publicat de Ziua de Vest 
Femeile de afaceri din Timișoara din cadrul Asociației Femeilor de 

Antreprenor din România (AFAR) au lansat, vineri 12 octombrie, invitația către 
cetățenii cu suflet mare să participe la manifestarea caritativă tradițională ,,Balul 
Speranței 2018”, ediția XX a, în data 2 noiembrie, de la ora 19.00. 

AFAR - președinte fondator europarlamentarul Maria Grapini - va organiza 
marele eveniment aniversar Balul Speranței - o acțiune caritabilă de suflet 
pentru suflet - la restaurantul Tresor, sala Le Grand Opera, str. Radu Tudoran 
nr. 18, Aleea Ghirodei Timișoara. Cu acest prilej, mesajul Mariei Grapini a fost 
următorul: ,,Noi, doamnele din AFAR, am inițiat această manifestare în urmă cu 
20 de ani și nu ne-am gândit că va rezista atât timp îndelungat. În acest an vom 
face o gală, să mulțumim participanților la această acțiune extraordinară, fiindcă 
datorită lor am avut soluții financiare pentru multe proiecte caritabile foarte 
importante. La gală le vom și trece în revistă, să arătăm ce am făcut. Dintre 
acestea amintim că am avut acțiuni caritabile pentru căminul de bătrâni de pe 
Inocențiu Mincu Klein, pentru Spitalul Județean, pentru Policlinica de Copii, 
pentru Școala din Murani, pentru OncoHelp, dar și pentru a ajuta copiii 
talentați. Am oferit burse speciale pentru elevi și studenți. Anul acesta vom face 
o gală aniversară, unde să nu fie pe primul loc colectarea de fonduri, ci să fie pe
primul loc celebrarea și mulțumirile noastre pe care le vom adresa celor care de-
a lungul anilor au fost regii și reginele balului și care au fost sponsori generoși. 
De data aceasta vrem să fim noi cele care dăruim lor. Unul dintre obiectivele 
noastre ca și femei de afaceri este și de a ajuta, de a ne implica în comunitate 
prin proiecte sociale. Avem lucruri extraordinare făcute și în fiecare an am 
accentuat încrederea în noi. Generozitatea a fost și din cauză că proiectele au 
fost necesare și s-au concretizat. Oamenii generoși au înțeles că, dacă dai, vei 
primi, și că solidaritatea și umanitatea sunt foarte importante. Vrem să fie o 
seară magnifică!”, a declarat Maria Grapini. 

„Sper ca această manifestare aniversară să fie un eveniment de suflet pentru 
suflet, în care noi, femeile din AFAR, să mulțumim celor care timp de 20 de ani 
ne-au fost alături. Fără aceste persoane generoase și cu suflet mare, proiectele 
noastre mai mari sau mai mici nu ar fi putut fi realizate. Vrem să fim gazde 
deosebite să onorăm prezența oaspeților și să le mulțumim. Această gală va des- 

https://www.dcnews.ro/turismul-romanesc-dezbatere-la-bruxelles-grapini-avem-nevoie-de-o-strategie_618304.html
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chide noi perspective pentru marele proiect de construcție a Căminului pentru 
persoane vârstnice Sf. Maria”, a spus prof. dr. Pușa Codruța Podariu, președinta 
AFAR. ,,Generozitatea și bunătatea participanților ne-au ajutat să oferim prin 
proiectele noastre sprijin unor oameni și instituții din comunitatea noastră timp 
de 20 de ani neîntrerupt. Balul Speranței vă invită să ne fiți din nou alături 
pentru a arăta gratitudinea și recunoștința noastră celor care ne-au oferit sprijin 
material și sufletesc pe tot acest parcurs. Vă așteptăm cu drag la a-XX-ea 
ediție!”, este mesajul AFAR. 

Invitația pentru o persoană costă 300 lei și poate fi ridicată de la secretariatul 
AFAR Timișoara, tel: 0724.971.588 Adina Popovici. 

https://www.ziuadevest.ro/afar-a-lansat-vineri-chemarea-catre-timisoreni-va-invitam-la-balul-sperantei-
2018/ 

La solicitarea Mariei Grapini, CE îi ghidează pe micii fermieri ai 
României! 

11.10.2018 
Publicat de Cronica Română 
Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a adresat recent o întrebare scrisă 

Comisiei Europene, în ideea obținerii unei poziții oficiale și edificatoare pentru 
o categorie importantă de întreprinzători, și-anume micii fermieri. Subiectul este
de interes imediat pentru fermierii români, în condițiile în care aceștia trebuie să 
știe cum își vor construi planul de afaceri și pe ce investiții vor merge. Vorbim 
despre plățile directe în agricultură, cuprinse în noul Cadru Financiar 
Multianual 2021-2027, privind sprijinul micii fermieri. 

,,Politica agricolă este menținută și în noul CFM ca pilon central, deși s-au 
redus fondurile față de exercițiul trecut. A crescut accentul pus pe mediu și 
climă și acest lucru devine dificil în contextul reducerii alocărilor pentru această 
politică. Importanța plăților directe și a dezvoltării rurale sunt esențiale, de 
aceea întreb Comisia cum se gândește să definească redistribuirea plăților 
directe? Se gândește Comisia la o plafonare obligatorie a fermelor mari pentru a 
putea sprijini micii fermieri?”, a scris umanista Comisiei Europene. 

În răspunsul transmis Mariei Grapini, CE insistă pe faptul că plățile directe 
către agricultori rămân o parte esențială a politicii agricole comune, cu 
precizarea importantă că ele vor fi simplificate și mult mai bine direcționate. 
Mai mult, Comisia indică obligativitatea statelor membre, deci și a României, 
să-și organizeze politica de plăți inteligent și performant. 

,,Propunerea legislativă înaintată de Comisie pentru politica agricolă comună 
se caracterizează printr-o repartizare mai echilibrată a sprijinului pentru venit. 
Printre altele, ea prevede că statele membre sunt obligate să conceapă intervenții 
în cadrul sprijinului pentru venit redistribuit care să fie complementare 
sprijinului pentru venitul de bază, direcționând sprijinul exclusiv către 
agricultorii veritabili. De asemenea, propunerea prevede reducerea obligatorie a 
plăților directe cu valoare mare, urmând să se aplice un plafon de 100.000 euro 
(după  luarea  în  considerare a  costurilor  cu forța  de  muncă). Dacă  un   stat  
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membru a economisit sume ca urmare a reducerii și decide să le refolosească în 
plăți directe, acestea vor fi redistribuite către exploatațiile mici și mijlocii”, se 
arată în răspunsul transmis europarlamentarului român. 

CE o mai informează pe Maria Grapini și despre un alt aspect extrem de 
important pentru micii fermieri români: ,,Propunerea include posibilitatea ca 
statele membre să plătească o „sumă rotundă” pentru fermierii mici, care să 
înlocuiască toate celelalte plăți directe. Scopul acestei intervenții este de a 
promova o distribuție mai echilibrată și de a reduce sarcina administrativă 
pentru beneficiarii care primesc ajutoare cu valoare redusă”. 

https://cronicaromana.net/2018/10/11/la-solicitarea-mariei-grapini-ce-ii-ghideaza-pe-micii-fermieri-ai-
romaniei/ 

Invitat special al Galei Tinerilor Surzi din România, Maria Grapini, 
alături, la Timișoara, de cei pe care-i ajută permanent! 

11.10.2018 
Cronica Română 
Sâmbătă, 13 octombrie, la Timișoara, are loc un eveniment național de o 

sensibilitate aparte, dedicat tinerilor cu deficiențe de auz, numit Gala Tinerilor 
Surzi din România. 

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, este invitat special al serii 
organizate și oferite acestor oameni extraordinari, în virtutea parteneriatelor 
încheiate de-a lungul vremii, a susținerii permanente acordate și a legăturilor 
sufletești create. 

Maria Grapini s-a implicat în transmiterea solicitărilor și petițiilor pe care 
surzii le-au avut, în probleme administrative sau legislative, în organizarea de 
acțiuni și vizite în Parlamentul European. Umanista a avut numeroase declarații 
oficiale în acest sens și a redactat, la rându-i, scrisori oficiale către autoritățile 
centrale, pentru soluționarea celor mai stringente probleme cu care se confruntă 
oamenii cu deficiențe de auz. 

„Sunt onorată de invitație, evident că voi fi, sâmbătă seara, alături de 
prietenii mei de suflet! Insist să spun că persoanele cu deficiențe de auz nu sunt 
cu nimic diferite de noi, au ambiții, planuri de viitor, dorința de a munci și 
învăța, talente și haruri! Nu le place să fie percepuți drept persoane cu 
dizabilități, pentru că nu e așa! Ei pot cânta și dansa, ca și noi, se pot bucura de 
viață, la fel cum o facem cu toții! Cei care veți veni la Gala Tinerilor Surzi din 
România vă veți convinge!”, a declarat umanista Maria Grapini. 

Gala va avea momente de cântat prin semne, dans modern, pantomimă, 
festivitate de premiere, dar va cuprinde și o discuție despre viitorul Filialei  de 
Tineret din România. 

Europarlamentarul Maria Grapini va ține un discurs, în deschiderea 
evenimentului național. 

https://cronicaromana.net/2018/10/11/invitat-special-al-galei-tinerilor-surzi-din-romania-maria-grapini-
alaturi-la-timisoara-de-cei-pe-care-i-ajuta-permanent/ 

https://cronicaromana.net/2018/10/11/la-solicitarea-mariei-grapini-ce-ii-ghideaza-pe-micii-fermieri-ai-romaniei/
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Invitat special al Galei Tinerilor Surzi din România. 
Maria Grapini, alături, la Timișoara, de cei pe care-i ajută permanent 

11.10.2018 

Publicat de Banatul Meu 
Sâmbătă, 13 octombrie, la Timișoara, are loc un eveniment național de o 

sensibilitate aparte, dedicat tinerilor cu deficiențe de auz, numit Gala Tinerilor 
Surzi din România. 

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, este invitat special al serii 
organizate și oferite acestor oameni extraordinari, în virtutea parteneriatelor 
încheiate de-a lungul vremii, a susținerii permanente acordate și a legăturilor 
sufletești create. Maria Grapini s-a implicat în transmiterea solicitărilor și 
petițiilor pe care surzii le-au avut, în probleme administrative sau legislative, în 
organizarea de acțiuni și vizite în Parlamentul European. Umanista a avut 
numeroase declarații oficiale în acest sens și a redactat, la rându-i, scrisori 
oficiale către autoritățile centrale, pentru soluționarea celor mai stringente 
probleme cu care se confruntă oamenii cu deficiențe de auz. 

„Sunt onorată de invitație, evident că voi fi, sâmbătă seara, alături de 
prietenii mei de suflet! Insist să spun că persoanele cu deficiențe de auz nu sunt 
cu nimic diferite de noi, au ambiții, planuri de viitor, dorința de a munci și 
învăța, talente și haruri! Nu le place să fie percepuți drept persoane cu 
dizabilități, pentru că nu e așa! Ei pot cânta și dansa, ca și noi, se pot bucura de 
viață, la fel cum o facem cu toții! Cei care veți veni la Gala Tinerilor Surzi din 
România vă veți convinge!”, a declarat umanista Maria Grapini. 

Gala va avea momente de cântat prin semne, dans modern, pantomimă, 
festivitate de premiere, dar va cuprinde și o discuție despre viitorul Filialei  de 
Tineret din România. Europarlamentarul Maria Grapini va ține un discurs, în 
deschiderea evenimentului național. 

http://www.banatulmeu.ro/invitat-special-al-galei-tinerilor-surzi-din-romania-maria-grapini-alaturi-la-
timisoara-de-cei-pe-care-i-ajuta-permanent/ 

O zi de marți cu ceasuri bune pentru românca Maria Grapini! 
Toate rapoartele umanistei au fost votate în Comisia TRAN! 

09.10.2018 
Publicat de Cronica Română 
Marți, 9 octombrie, la Bruxelles, trei documente importante în care s-a 

implicat europarlamentarul umanist, Maria Grapini, au fost votate, în comisia 
TRAN a Parlamentului European. Românca a fost raportor pe două rapoarte ce 
vizează instalațiile de preluare a deșeurilor rezultate din nave, respectiv 
mobilitatea militară, dar a contribuit foarte mult și la negocierile privind 
raportul pe Autoritatea Europeană a Muncii. 

În cazul primului raport, umanista și-a exprimat bucuria pentru faptul că a 
reusit să introducă amendamentele prin care a reflectat și pozitia României. Mai 
mult, în opinia europarlamentarului, era foarte important ca noile reglementări  
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să nu aducă prejudicii porturilor mici, dar și ca taxa indirectă ce se achită în 
porturi să se calculeze pe principiul „poluatorul plătește„. 

„Raportul votat astăzi este echilibrat și se îndreaptă în direcția cea bună 
pentru a atinge obiectivele economice circulare. Acesta introduce o serie de 
măsuri pentru nave, porturi și state membre, cu scopul de a limita și de a 
controla evacuările pe mare. În special, obligă navele să livreze deșeurile 
transportate înainte de a părăsi fiecare port și autoritățile portuare să suporte 
costurile de exploatare a instalațiilor portuare de preluare și de tratare a 
deșeurilor provenite de la nave. Pe lângă aceasta, raportul va actualiza normele 
UE existente - care nu mai sunt conforme cu cele internaționale - și se va 
asigura că acestea sunt interpretate în același mod în întreaga Uniune. 
Îndemnăm statele membre și întreprinderile să își asume responsabilitatea și să 
respecte pe deplin cerințele din directivă. Protecția mediului este datoria 
fiecăruia!”, a declarat Maria Grapini pentru mass-media internațională. Un al 
doilea succes al româncei s-a înregistrat la raportul privind mobilitatea militară. 
Grapini a fost a fost împuternicită de Parlamentul European să poarte negocieri 
cu celelalte grupări politice și s-a dovedit că alegerea a fost foarte bună. 

„Mă bucur că, în noul Cadru Financiar Multianual, se alocă o sumă 
suplimentară pentru investiții în infrastructură, cu utilizare atât pentru apărare și 
securitate cât și pentru transportul civil, dar și pentru că am reușit să conving 
Comisia ca, la vot, să fie excluse aeroporturile și porturile de la principiul dublei 
utilizări a infrastructurii!”, a mai declarat umanista. 

Al treilea raport de marți, 9 octombrie, a vizat Autoritatea Europeană a 
Muncii. Rolul europarlamentarului Maria Grapini a fost, și aici, important, 
pentru că, tot prin negocierile în care a fost parte românca, s-a reușit păstrarea 
subsidiarității. În plus, competențele autorităților naționale au rămas majore, 
asigurandu-se că atât cetățenii cât și autoritățile pot obține toate informațiile de 
care au nevoie, evident cu respectarea drepturilor sociale. 

https://cronicaromana.net/2018/10/09/o-zi-de-marti-cu-ceasuri-bune-pentru-romanca-maria-grapini-
toate-rapoartele-umanistei-au-fost-votate-in-comisia-tran/ 

Bruxelles: Eveniment cultural special, patronat de Maria Grapini! 
04.10.2018 
Publicat de Cronica Română 
Prin sprijinul europarlamentarului umanist, Maria Grapini, jurnalista și 

scriitoarea Veronica Balaj din Timișoara lansează, miercuri, 10 octombrie, în 
inima Europei, la Arthis - Casa de Cultură Belgo-Română din Bruxelles, cartea 
Stampe imaginare (română/franceză). Evenimentul este unul așteptat în lumea 
culturală românească, dat fiind talentul autoarei, recunoscut, de-a lungul vremii, 
prin numeroase premii. La evenimentul organizat de umanista Maria Grapini va 
fi prezentă și dna Emilia Țuțuianu, editor Editura Mușatinia, director revista 
Melidonium. 

Veronica Balaj a absolvit Facultatea de Filologie, Universitatea de Vest, 
Timișoara, este jurnalistă, poetă și prozatoare, membră a Uniunii Scriitorilor din  

https://cronicaromana.net/2018/10/09/o-zi-de-marti-cu-ceasuri-bune-pentru-romanca-maria-grapini-toate-rapoartele-umanistei-au-fost-votate-in-comisia-tran/
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România. Primele sale creaţii în proză au fost publicate în revista Orizont, în 
anul 1987. „Sunt fericită să-i ofer jurnalistei și scriitoarei Veronica Balaj această 
oportunitate, o lansare de carte bruxelleză, într-un loc iubit de români și 
important pentru întreaga zonă culturală europeană! Sper în prezența prietenilor 
Veronicăi, ai mei au deja locurile rezervate, garantez o seară culturală 
extraordinară, pentru că Arthis e un loc cu o istorie frumoasă și un prezent de 
răsunet în tot ceea ce înseamnă artă, cultură, poezie, frumos!” a declarat 
umanista Maria Grapini. 

https://cronicaromana.net/2018/10/04/bruxelles-eveniment-cultural-special-patronat-de-maria-grapini/ 

Intervenția scrisă a Mariei Grapini, în cadrul dezbaterii, din 3 
octombrie, privind situația din România 

04.10.2018 
Publicat de Banatul Meu 
Domnule Președinte, Domnule Comisar, 
În această dezbatere atipică-organizată doar pentru România, constat că cei 

care critică statul de drept și justiția din România, o fac pe principul ,,drobului 
de sare”- dacă nu veți avea legi ale justiției bune? Eu cer o analiză obiectivă și 
comparativă cu ceea ce se întâmplă în toate statele membre. Ați stârnit un val de 
reacții împotriva Europei! Asta doriți? 

România este un stat suveran și independent și respectă propria Constituție și 
voința cetățenilor români. Cum poate Comisia să justifice faptul că nici într-un 
raport MCV nu s-au menționat protocoalele între SRI și nici poziția Curții 
Constituționale și a Uniunii Naționale a Judecătorilor? Ce surse de informare 
folosește Comisia pentru a da verdicte despre România? 

Ca să crească credibilitatea UE trebuie să respectați toate statele și să nu 
folosiți dublul standard în aprecierea statelor membre. Solicit Comisiei să 
transmită în mod transparent, cum analizați funcționarea statului de drept și 
corupția în toate statele membre. Veți avea surpriza că exportul de corupție din 
vest în est, este consistent! Vrem o Românie curată, democratică dar și o 
Românie cu statut egal în UE cu celelalte state. Europarlamentar Maria Grapini. 

http://www.banatulmeu.ro/interventia-scrisa-a-mariei-grapini-in-cadrul-dezbaterii-din-3-octombrie-
privind-situatia-din-romania/ 

Maria Grapini, intervenții incendiare în comisia LIBE și 
plenul Parlamentului European 

02.10.2018 
Publicat de Cronica Română 
Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a avut două intervenții, pe cât de 

incisive, pe atât de pertinente, în comisia LIBE și în plenul Parlamentului 
European de la Strasbourg, pe marginea a două teme sensibile: dezbaterea 
privind situația statului de drept din România respectiv pregătirea reuniunii 
Consiliului European din 18-19 octombrie 2018. 

https://cronicaromana.net/2018/10/04/bruxelles-eveniment-cultural-special-patronat-de-maria-grapini/
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Vă prezentăm prima intervenția doamnei europarlamentar Maria Grapini din 
01.10.2018, în dezbaterea privind situația statului de drept din România, din 
cadrul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE). 

A doua intervenție a doamnei europarlamentar Maria Grapini, din data de 
02.10.2018, în vederea pregătirii reuniunii Consiliului European din 18-19 
octombrie 2018, în Plenul Parlamentului European de la Strasbourg. 

https://cronicaromana.net/2018/10/02/maria-grapini-interventii-incendiare-in-comisia-libe-si-plenul-
parlamentului-european/ 

Maria Grapini, către președintele României: 
„Vreau o Europă etică, echitabilă și nu o dublă măsură!” 

02.10.2018 
Publicat de Banatul Meu 
Premierul Viorica Dăncilă se va afla în Parlamentul European, miercuri, 3 

octombrie, pentru a participa la dezbaterea pe tema respectării statului de drept 
din România, într-o sesiune plenară care va avea loc la Strasbourg. 

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a făcut, luni, 1 octombrie, o 
declarație de presă pe această temă, în care a sancționat lipsa de etică a 
organizatorilor dezbaterii și a solicitat o atitudine fermă din partea președintelui 
României. 

,,Este o decizie absurdă! La dezbaterea de miercuri i s-au stabilit doar cinci 
minute premierului și vor vorbi doar liderii grupurilor politice. Niciunul dintre 
aceștia nu este român! Trei sunt din Germania, doi din Franța, unul din Italia si 
unul din Marea Britanie! Asta da democrație! Voi trimite în scris punctul meu 
de vedere, dar insist să precizez că nu este democratic așa ceva! Să nu accepți o 
dezbatere, când analizezi o țară, pare a fi ceva descalificant pentru liderii 
europeni! De ce să nu accepți argumente sau probe prin care se poate dovedi ca 
România nu este diferită de celelalte state, din perspectiva respectării propriei 
Constituții? România nu este membru supleant în UE, este membru cu drepturi 
depline și nu poți să faci reguli doar pentru România!”, a transmis Grapini, de la 
Strasbourg. 

Mai mult, europarlamentarul umanist cere președintelui României să-și apere 
țara și să ridice această problemă în ședința de Consiliu din luna octombrie. 

,,Vreau o Europă etică, echitabilă și nu o dublă măsură! Încercăm să scăpăm 
de dublul standard la produse și se introduce dublul standard la funcționarea 
statului de drept?”, a conchis Maria Grapini. 

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-catre-presedintele-romaniei-vreau-o-europa-etica-echitabila-
si-nu-o-dubla-masura/ 

Cazul Toni Greblă ajunge în Parlamentul European: 
întrebare cheie pentru Frans Timmermans 

01.10.2018 
Publicat de stiripesurse.ro 

https://cronicaromana.net/2018/10/02/maria-grapini-interventii-incendiare-in-comisia-libe-si-plenul-parlamentului-european/
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Comisia LIBE din Parlamentul European dezbate situația statului de drept 
din România, iar la intervenția europarlamentarului Maria Grapini au fost 
ridicate o serie de cazuri din România. 

Maria Grapini i-a spus lui prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans 
Timmermans, că în România prin intermediul protocoalelor secrete au fost 
comise o mulțime de abuzuri. Grapini a dat exemplul fostului judecător CCR, 
Toni Greblă, care a fost scos cu un dosar penal din Curte, iar apoi s-a dovedit că 
nevinovat. La finalul intervenției, Grapini l-a întrebat pe Timmermans dacă 
cunoaște vreo lege în România care să funcționeze în România fără a avea 
avizul Curții Constituționale. 

https://www.stiripesurse.ro/cazul-toni-grebla-ajunge-in-parlamentul-european-intrebare-cheie-pentru-
frans-timmermans_1293026.html 

Maria Grapini, mesaj de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice: 
,,O țară care nu-și respectă bătrânii, nu are perspective!” 

01.10.2018 
Publicat de Ziua de Vest 
Într-o ţară în care un pensionar de rând, nu „nesimţit”, abia îşi poate duce 

traiul sărac de azi pe mâine, oficialii se înghesuie să felicite bătrânii. Nu se 
gândeşte guvernul la ei, la faptul că la senectute apar problemele cele mai mari 
de sănătate, bolile care se pot ţine în frâu doar cu tratamente care depăşesc 
posibilităţile unui pensionar care încasează între 700 şi vreo 1.600 de lei lunar, 
pentru că nu toţi au studii superioare şi doctorate care să le mai salte puţin 
venitul. Eurodeputata Maria Grapini transmite, de Ziua Internaţională a 
Persoanelor Vârstnice, un mesaj emoţionant: ,,O țară care nu-și respectă 
bătrânii, nu are perspective!” 

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, 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 au certitudini, în timp ce noi avem dileme! România nu este 
tocmai cel mai fericit loc pentru bunicii noștri și o spun cu regret. 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”, 
spune Maria Grapini. 

„În ce mă privește, continuă eurodeputata, părinților și bunicilor le datorez 
ceea ce sunt! M-au învățat să-mi iubesc satul, țara, semenii, tradiția, cultura, va- 

https://www.stiripesurse.ro/cazul-toni-grebla-ajunge-in-parlamentul-european-intrebare-cheie-pentru-frans-timmermans_1293026.html
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lorile! 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 o soartă 
demnă! Merită să le oferim respect, să fim solidari cu ei, nu doar astăzi, de ziua 
lor, ci întotdeauna. Vârstnicii sunt bucuria și mândria noastră, nu datoria 
noastră! La mulți ani!”, încheie Maria Grapini. 

https://www.ziuadevest.ro/maria-grapini-mesaj-de-ziua-internationala-a-persoanelor-varstnice-o-tara-
care-nu-si-respecta-batranii-nu-are-perspective/ 

SEPTEMBRIE 2018 
Maria Grapini cooptată în SME CONECT - un reper al UE 

în sprjinul IMM-urilor 
27.09.2018 
Publicat de Banatul Meu 
Organizația europeană, umbrelă a Clubului European de Afaceri pentru 

IMM-uri și pentru Prietenii IMM-urilor, SME CONNECT, are, de acum, o 
româncă celebră în conducerea ei: umanista Maria Grapini.  Europarlamentarul 
a primit vestea cu bucurie și emoție, pentru că SME CONNECT este un reper al 
UE. 

„Sunt fericită și emoționată! Mă bucur că activitatea mea dusă în sprijinul 
IMM-urilor a fost recunoscută la nivel european, mă bucur că reprezint 
România într-un asemenea for, voi continua demersurile pentru IMM-urile din 
țara mea și din UE, în acest nou spațiu de exprimare publică! Le mulțumesc 
celor care au avut și au încredere în mine, le sunt recunoscătoare pentru această 
desemnare!” a declarat, de la Bruxelles, Maria Grapini. 

Obiectivul organizației umbrelă a Clubului European de Afaceri este de a 
reprezenta și de a proteja interesul IMM-urilor europene, de a oferi o platformă 
de comunicare pentru schimbul de informații între sferele politicii, economiei, 
cercetării și societății civile pentru a sprijini cooperarea membrilor săi, proiecte 
care sprijină cooperarea transfrontalieră și globală europeană. 

Comitetul consultativ al SME CONNECT reunește figuri de nivel înalt din 
politică, economie, cercetare, sectoare de voluntariat și cultură, personalități 
europene cu experiență și expertiză, înfrățite printr-un angajament față de IMM-
uri. De acum, românca Maria Grapini face parte din acest club select. 

Întâlnirile SME CONNECT se vor concentra pe discuții despre economia 
europeană, cu accent pe IMM-urile din Europa, pe găsirea de soluții pentru ca 
acest veritabil motor al economiei să funcționeze performant. 

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-cooptata-in-sme-conect-un-reper-al-ue-in-sprjinul-imm-urilor/ 

Maria Grapini, speaker într-o dezbatere europeană 
pe o temă fierbinte 

26.09.2018 
Publicat de Cronica Română 
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Miercuri, 26 septembrie, românca Maria Grapini a fost invitată să fie speaker 
în cadrul unui eveniment de importanță economică și socială majoră, pe tema  
Directivei privitoare la protejarea întreprinderilor, în special a IMM-urilor, 
împotriva întârzierii plăților în tranzacțiile comerciale. 

În invitația transmisă umanistei, organizatorii precizează că au apreciat 
intervențiile sale recente, avute în Comisia IMCO, cu privire la practicile de 
plată și la impactul plăților întârziate asupra IMM-urilor. Maria Grapini este 
raportor în IMCO exact pe un raport ce vizează acest subiect delicat. 

Tema este cât se poate de stringentă, dacă e să luăm în calcul faptul că, spre 
exemplu, aproximativ 50.000 de întreprinderi au falimentat, în fiecare an, numai 
în Regatul Unit, din această cauză. Dezbaterea în care Maria Grapini a fost 
speaker i-a mai reunit pe reprezentanții Federației Micilor Afaceri, pe cei ai 
Comisiei Europene, europarlamentari. 

,,Directiva în discuție vizează protejarea întreprinderilor, în special a 
întreprinderilor mici si mijlocii, împotriva întârzierii plăților în tranzacțiile 
comerciale, asigurând plata la timp a facturilor. În urma raportului de evaluare 
al Comisiei, s-a constatat că Directiva a sporit gradul de conștientizare a 
problemei întârzierii efectuării plăților, termenul mediu de plata la nivelul UE 
fiind în ușoară scădere, și în sectorul public, și în cel privat, aproximativ 
jumătate dintre creditori neexercitându-și  dreptul de a solicita dobânzi de 
întârziere, compensații si costuri de recuperare!”, a spus Grapini. 

Însă, umanista consideră că, deși directiva a adus îmbunătățiri certe, ,,există 
totusi un anumit grad de flexibilitate pe care aceasta îl oferă, care permite 
întreprinderilor mari să impună în continuare clauze abuzive, deci să amenințe 
solvența întreprinderilor mai mici”. 

Europarlamentarul umanist s-a referit și la neclaritățile prezente în directivă, 
din perspectiva terminologiei folosite, la ambiguitățile care lasă loc de 
interpretări, deci și de posibile abuzuri. 

,,Din păcate, aceste lacune sau scăpări sunt în primul rând în dezavantajul 
întreprinderilor mici si mijlocii care sunt amenințate mult mai repede de intrarea 
în insolvență, o plată neefectuată în termen putând opri toată activitatea 
acestora. Voi încerca să întăresc protecția pe care o poate oferi Directiva, prin 
viitoare amendamente, atât ca urmare a dezbaterii de astăzi, dar și pe baza 
experienței pe care o am în domeniul  antreprenoriatului. Voi susține 
modificarea actualei Directive, în calitate de Raportor, pentru a fi mai clară si 
precisă! Responsabilitatea statelor este majoră, atunci când asimilează în 
legislația națională directivele europene, pentru că trebuie să dea dovadă de 
etică și să facă ele însele  plata la 30 de zile către companii și cetățeni pentru a 
nu contribui la indisciplina financiară  și pentru a nu genera blocaje sau creanțe 
în mediul economic!”, a conchis speakerul evenimentului, europarlamentarul 
umanist, Maria Grapini. 

https://cronicaromana.net/2018/09/26/maria-grapini-speaker-intr-o-dezbatere-europeana-pe-o-tema-
fierbinte/ 
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La dezbaterea din PE cu premierul Viorica Dăncilă, Maria Grapini 
a făcut scut în jurul României! 

26.09.2018 
Publicat de Cronica Română 
Miercuri, 26 septembrie, în Grupul S&D din Parlamentul European, a avut 

loc dezbaterea cu primul ministru al României, Viorica Dăncilă, pe tema 
evenimentelor recente petrecute în țară, dar și discuții generale despre tensiunile  
politice și sociale care au reușit, din nefericire, să spargă granițele și să ajungă 
până la Bruxelles. Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a intervenit în 
dezbatere și a punctat esența, adresând întrebări cheie legate de atitudinea 
părtinitoare pe care unii încă o practică la adresa României. 

,,Dragi colegi, ce reproșați României? Doamnă prim ministru, vă felicit 
pentru sinteza pe care ați făcut-o și vreau să vă invit, dragi colegi, să verificați 
că fiecare punct spus de doamna prim-ministru este adevărat, pentru că 
înregistrarea rămâne! Este foarte ușor să blamăm și vreau să înțeleg dragi 
colegi, despre ce vorbim noi în acest grup? Despre solidaritate? Despre unitate? 
Despre faptul că trebuie să creștem familia social democrată? Precizez că vă 
vorbește un om care nu are carnet de partid, dar sunt fidelă principiilor social 
democrației. Vă întreb?  

Este corect ca unii colegi din acest grup să meargă și să folosească știri false, 
să le dea în țara mea, pentru a defăima guvernul și a discredita?”, a intervenit 
Grapini. Umanista a mers mai departe și a făcut acuze directe la adresa celor 
care au denigrat și o denigrează în continuare pe Viorica Dăncilă, sancționând 
lipsa de etică. 

,,Dragă Ana, în prima lună după ce doamna prim-ministru a fost numită - eu 
sunt mândră cu o femeie prim ministru! - ai defăimat-o în presă, când era foarte 
ușor să pui mâna pe un telefon, ca fostă colegă, și să o întrebi. Dragă Viorica, ce 
se întâmplă în țara ta?”, s-a adresat românca Maria Grapini unei colege de grup. 

Ca o concluzie, europarlamentarul umanist nu s-a ferit să emită o opinie 
fermă la adresa ministrului Justiției din România, cum nu a evitat să indice nici 
sursa răului făcut țării noastre, în accepțiunea sa. 

„În România, avem cel mai bun ministru al Justiției și o spun cu toată 
responsabilitatea și deranjăm pentru că vrem să destructurăm ce a creat Monica 
Macovei!”, a conchis umanista Maria Grapini. 

https://cronicaromana.net/2018/09/26/la-dezbaterea-din-pe-cu-premierul-viorica-dancila-maria-grapini-
a-facut-scut-in-jurul-romaniei/ 

Europarlamentarul Maria Grapini îi invită pe timișoreni la 
Cafeneaua culturală umanistă, în Iosefin 

26.09.2018 
Publicat de Banatul Meu 
Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, vă invită, vineri, 28 septembrie, 

orele 17, în sala de conferințe a Hotelului Iosefin, la o nouă ediție a Cafenelei 
culturale umaniste, eveniment artistic și literar, cu participarea scriitoarei și jur- 

https://cronicaromana.net/2018/09/26/la-dezbaterea-din-pe-cu-premierul-viorica-dancila-maria-grapini-a-facut-scut-in-jurul-romaniei/
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nalistei Veronica Balaj, a profesorului universitar Viorica Bălteanu, a pictorului 
Mihai Olteanu, a poetului amator de 90 de ani Gheorghe Jicărean, dar și 
seniorului Puiu Tudoran, cetățean româno-american, apropiat valorilor 
umaniste. Cafeneaua culturală va aborda, și de această dată, tematici legate de 
apartenența noastră la valori importante, repere artistice și culturale solide, va 
lua în discuție tema Centenarului, din perspectiva unicității naționale, în context 
european și internațional, va oferi spațiu de exprimare deschis poveștii de viață 
a unui om care a trăit peste 40 de ani în Statele Unite, dar care a ales să se 
întoarcă acasă. 

Europarlamentarul Maria Grapini le va vorbi oaspeților și prietenilor veniți, 
vineri, la cafeneaua culturală, despre UE, PE și provocările actuale 
internaționale, dar și despre necesitatea ca România să devină o țară unită și 
puternică, în An Centenar. ,,Vă așteptăm cu interes!”, îndeamnă Grapini. 

http://www.banatulmeu.ro/europarlamentarul-maria-grapini-ii-invita-pe-timisoreni-la-cafeneaua-
culturala-umanista-in-iosefin/ 

Mic dejun de lucru bruxellez, moderat de Maria Grapini! 
25.09.2018 
Publicat de Cronica Română 
Marți, 25 septembrie, în Parlamentul European de la Bruxelles, va avea loc o 

dezbatere importantă legată de piața internă, găzduită și moderată de către 
umanista Maria Grapini. 

Europarlamentarul român ocupă funcția de vice-președinte al Intergrupului 
pentru IMM-uri și, în cadrul micului dejun de lucru, propune spre analiză tema 
,,Corectitudinea și transparența pentru utilizatorii de servicii de intermediere 
online”. Dezbaterea va avea loc la Salonul Deputaților din Parlamentul 
European. Va fi prezentă Comisia Europeană prin DG Connect și organizațiile 
europene Eurocommerce (reprezintă federații naționale și companii din sectorul 
comerțului cu amănuntul, en gros și comerț internațional) respectiv UEAPME 
(Asociația Europeană a Meșteșugurilor, Întreprinderilor Mici si Mijlocii). 

Discuțiile se vor purta în acord cu nevoia evidentă de norme obligatorii 
pentru asigurarea unui mediu de afaceri viabil în viitor, în toate statele membre. 
Parlamentul European are în lucru un Raport pentru a reglementa platformele 
on-line, astfel că dezbaterea este mai mult decât așteptată. Concluziile micului 
dejun de lucru, de marți, se vor constitui în noi amendamente la raportul final. 

„În mediul de astăzi al platformelor online există o serie de dezechilibre 
importante între platforme, pe de o parte, și furnizorii prin servicii de 
intermediere online, pe de altă parte. Aceste dezechilibre sunt în ultimă instanță 
în detrimentul consumatorului, deoarece pot duce la reducerea concurenței, ceea 
ce, la rândul său, conduce la o varietate mai restrânsă de produse și servicii, 
precum și la creșterea prețurilor de consum”, susține gazda evenimentului, 
europarlamentarul umanist, Maria Grapini. 

Propunerea Comisiei Europene, ce va fi prezentă, marți, la discuții, 
abordează lipsa de transparență în ceea ce privește numeroase platforme online,  

http://www.banatulmeu.ro/europarlamentarul-maria-grapini-ii-invita-pe-timisoreni-la-cafeneaua-culturala-umanista-in-iosefin/
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dar nu tratează în suficientă măsură problemele legate de lipsa echității în cadrul 
aceluiași mediu al platformei online, după cum susțin reprezentanții PE. Va fi 
pus pe agendă și impactul propunerii asupra consumatorilor, vital în opinia 
Mariei Grapini, pentru că lipsa de transparență și incertitudinea juridică în 
cadrul economiei platformelor, inclusiv în relațiile dintre întreprinderi, poate 
diminua încrederea consumatorilor în economia online. Umanista va pleda, 
marți, pentru îmbunătățirea noului regulament european din domeniu, pentru 
echitate și transparență. 

https://cronicaromana.net/2018/09/24/mic-dejun-de-lucru-bruxellez-moderat-de-maria-grapini/ 

Solicitată de taximetriștii din Timișoara, în subiectul UBER, 
Maria Grapini a obținut răspunsul Comisiei Europene 

20.09.2018 
Publicat de Banatul Meu 
Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a adresat recent o întrebare 

Comisiei Europene, pe tema reglementărilor existente în UE cu privire la 
serviciul UBER, la solicitarea reprezentanților taximetriștilor din Timișoara. 
Aceștia au avut discuții și i-au scris umanistei în repetate rânduri, cerându-i 
sprijinul. Maria Grapini a reacționat imediat. 

,,În data de 20.12.2017, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a emis o 
hotărâre prin care a stabilit că serviciul furnizat de Uber trebuie reglementat ca 
serviciu din domeniul transporturilor. Nemulțumite de ceea ce consideră că ar fi 
concurență neloială, deoarece practică transport fără autorizație și fără să 
respecte exigențele legislației privind transportul de persoane și legii 
taximetriei, mai multe asociații de operatori de taxi din statele membre au 
formulat numeroase reclamații. Având în vedere decizia Curții de Justiție a 
Uniunii Europene, cum consideră Comisia că ar trebui ca statele membre să 
reglementeze legislația pieței interne pentru a se asigura protecția 
consumatorilor, dar și concurența echitabilă cu operatorii de taxi care dețin 
licențe de transport în regim de taxi și care se supun anumitor reglementări?”, a 
scris Maria Grapini Comisiei Europene. 

În răspunsul transmis umanistei, CE indică foarte clar că subiectul este de 
competență locală si națională, dar și faptul că autoritățile trebuie să țină cont să 
nu stabilească măsuri și reguli discriminatorii sau care ar duce la concurență 
neloială. 

,,Legislația aplicabilă autoturismelor private de închiriat cu șofer diferă de la 
un stat membru la altul. De exemplu, în anumite state membre există 
intermediari, cum ar fi Uber, care pot presta servicii constând în punerea în 
legătură a conducătorilor auto neprofesioniști cu persoanele care doresc să 
efectueze o călătorie în mediu urban (de exemplu UberPOP), în timp ce în alte 
state membre, intermediarii pot opera doar în colaborare cu conducători auto  
profesioniști. În unele state membre, Uber ca platformă face obiectul unei 
autorizații de operare ca intermediar. Întrucât în prezent nu există o legislație 
UE specific aplicabilă transportului de călători cu autoturismul, aceste servicii  
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sunt reglementate la nivel național sau local”, precizează CE mai mult, Comisia 
îi transmite Mariei Grapini că ,,pentru atingerea obiectivelor de interes public 
general, cum ar fi protecția consumatorilor, ar putea fi nevoie de elaborarea de 
norme la nivel național”. 

http://www.banatulmeu.ro/solicitata-de-taximetristii-din-timisoara-in-subiectul-uber-maria-grapini-a-
obtinut-raspunsul-comisiei-europene/ 

România - Centenar, cu actorul și scriitorul Dan Puric, 
la Filarmonica Banatul din Timișoara 

19.09.2018 
Publicat de Ziua de Vest 
Europarlamentarul PPUsl Timiș, Maria Grapini, îi invită pe timișoreni la o 

mare manifestare culturală dedicată Centenarului 2018 intitulată Jertfa unirii 
noastre și, în același timp, la o reîntâlnire cu actorul și scriitorul Dan Puric. 
Spectacolul va avea loc în data de 3 noiembrie, de la ora 19.00, la Filarmonica 
Banatul din Timișoara (bv. CD Loga nr. 2). Invitația poate fi ridicată gratuit de 
la sediul Cabinetului Europarlamentar Maria Grapini, str. Barbu Ioscovescu nr. 
2, etaj, II, camera nr. 4; tel: 0724. 372.611. Timișoara. 

https://www.ziuadevest.ro/romania-centenar-cu-actorul-si-scriitorul-dan-
puric-la-filarmonica-banatul-timisoara/ 

Maria Grapini a interpelat ARB, în sprijinul accesului persoanelor 
cu dizabilități la credite bancare! 

19.09.2018 
Publicat de Cronica Română 
Ca urmare a discuțiilor, întâlnirilor și memoriilor diverselor asociații ale 

persoanelor cu dizabilități din România, europarlamentarul PPU-sl, Maria 
Grapini, a decis să adreseze o solicitare oficială Asociației Române a Băncilor, 
prin care cere, oficial, sprijin pentru accesul acestor persoane defavorizate la 
produse de creditare juste, așa cum se întâmplă în alte state europene. 

În răspunsul transmis umanistei, ARB precizează, în limbajul specific 
mediilor închise, cum sunt, evident, cele bancare, că ,,produsele de creditare, 
prezente în portofoliile băncilor, în acest moment, pot fi accesate și de 
persoanele cu dizabilități… atât timp cât veniturile obținute în baza legilor 
speciale respectă caracterul de permanență și de certitudine, precum și criteriile 
de eligibilitate prevăzute de reglementările interne ale  băncilor”, cu precizarea 
că ultima parte a răspunsului este îngroșată, pentru a fi clar că bancherii n-au 
milă. Adică, ofer doar dacă demonstrezi că poți. 

ARB se pierde, ulterior, în detalii de umplutură, informând-o pe Maria 
Grapini că întreaga comunitate bancară a adoptat un Cod de Conduită, care 
pune accent pe respectarea principiilor eticii bancare și pe protecția 
consumatorilor… 

În urma răspunsului primit, europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a 
declarat: ,,Sunt dezamăgită de răspunsul primit de la ARB, pentru că, de fapt, nu 

http://www.banatulmeu.ro/solicitata-de-taximetristii-din-timisoara-in-subiectul-uber-maria-grapini-a-obtinut-raspunsul-comisiei-europene/
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asigură deloc accesul persoanelor cu dizabilități, atât timp cât Asociația spune 
că depinde de regulamentul intern al băncilor. Atrag atenția că reglementările 
europene prevăd  ca statele membre să asigure drepturi egale pentru persoanele 
cu dizabilități, ceea ce se referă si la domeniul accesului la finanțare, creditare! 
Unde este, așadar, protecția consumatorului, aici? Nu mă opresc, voi merge mai 
departe si voi adresa o întrebare Comisiei Europene. Nu putem lăsa oamenii 
fără protecție, mai ales că vorbim despre cei care au cele mai mici venituri! 
Cum facem incluziune socială și unde este egalitatea de șanse, că tot vorbim 
peste tot despre ele?“. 

https://cronicaromana.net/2018/09/19/maria-grapini-a-interpelat-arb-in-sprijinul-accesului-persoanelor-
cu-dizabilitati-la-credite-bancare/ 

La solicitarea taximetriștilor din Timișoara, Maria Grapini 
a interpelat Comisia Europeană în privinţa Uber 

19.09.2018 
Publicat de Timpolis 
Europarlamentarul Maria Grapini anunţă că, la solicitarea reprezentanților 

taximetriștilor din Timișoara, a adresat o întrebare Comisiei Europene, pe tema 
reglementărilor existente în UE cu privire la serviciul Uber. 

„În 20 decembrie 2017, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a emis o 
hotărâre prin care a stabilit că serviciul furnizat de Uber trebuie reglementat ca 
serviciu din domeniul transporturilor. Nemulțumite de ceea ce consideră că ar fi 
concurență neloială, deoarece practică transport fără autorizație și fără să 
respecte exigențele legislației privind transportul de persoane și legii 
taximetriei, mai multe asociații de operatori de taxi din statele membre au 
formulat numeroase reclamații. 

Având în vedere decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene, cum 
consideră Comisia că ar trebui ca statele membre să reglementeze legislația 
pieței interne pentru a se asigura protecția consumatorilor, dar și concurența 
echitabilă cu operatorii de taxi care dețin licențe de transport în regim de taxi și 
care se supun anumitor reglementări?”, a întrebat europarlamentarul PPU-
sl Maria Grapini Comisia Europene. 

În răspunsul transmis, spune Maria Grapini, Comidia Europeană spune că 
subiectul este de competență locală şi națională și că autoritățile trebuie să țină 
cont să nu stabilească măsuri și reguli discriminatorii ori care ar duce la 
concurență neloială. 

„Legislația aplicabilă autoturismelor private de închiriat cu șofer diferă de la 
un stat membru la altul. De exemplu, în anumite state membre există 
intermediari, cum ar fi Uber, care pot presta servicii constând în punerea în 
legătură a conducătorilor auto neprofesioniști cu persoanele care doresc să 
efectueze o călătorie în mediu urban (de exemplu UberPOP), în timp ce în alte 
state membre, intermediarii pot opera doar în colaborare cu conducători auto 
profesioniști. În unele state membre, Uber ca platformă face obiectul unei 
autorizații de operare ca intermediar. Întrucât în prezent nu există o legislație  
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UE specific aplicabilă transportului de călători cu autoturismul, aceste servicii 
sunt reglementate la nivel național sau local”, precizează oficialii Comisiei 
Europene. 

Şi conchid că ,,pentru atingerea obiectivelor de interes public general, cum 
ar fi protecția consumatorilor, ar putea fi nevoie de elaborarea de norme la nivel 
național”. 

https://timpolis.ro/la-solicitarea-taximetristilor-din-timisoara-maria-grapini-a-interpelat-comisia-
europeana-in-privinta-uber/ 

Maria Grapini îi invită pe timișoreni la  
Cafeneaua culturală umanistă, în Iosefin 

19.09.2018 
Publicat de Banatul Meu 
Acțiunile europarlamentarului PPU-sl, Maria Grapini, din această toamnă, la 

Timișoara, sunt numeroase și importante. Grapini continuă inițiative sociale, 
literare și artistice, decise împreună cu umaniștii pe care îi conduce, dar aduce și 
evenimente noi, așteptate cu interes de către toți cei care o cunosc, sunt 
participanți fideli și parteneri de cursă lungă. 

Vineri, 28 septembrie, orele 17, în sala de conferințe a Hotelului Iosefin, se 
va desfășura o nouă ediție a Cafenelei culturale umaniste, eveniment cu 
încărcătură artistică, literară, dar în  primul rând amicală, cu participarea 
scriitoarei și jurnalistei Veronica Balaj, a profesorului universitar Viorica 
Bălteanu, a pictorului Mihai Olteanu, a poetului amator de 90 de ani Gheorghe 
Jicărean, dar și a noului prieten al umaniștilor, Puiu Tudoran, un senior româno-
american, dornic să se alăture proiectului propus de Maria Grapini. 

Cafeneaua culturală va aborda teme diferite, legate de apartenența noastră la 
valori importante, repere artistice și culturale solide, va lua în discuție tema 
Centenarului, din perspectiva unicității naționale, în context european și 
internațional, va oferi spațiu de exprimare deschis poveștii de viață a unui om 
care a trăit peste 40 de ani în Statele Unite, dar care a ales să se întoarcă acasă, 
de dor și iubire pentru țara care, așa cum spune, i-a dat multe. 

Europarlamentarul Maria Grapini le va vorbi oaspeților și prietenilor veniți, 
vineri, la cafenea, despre UE, PE și provocările actuale internaționale, dar și 
despre necesitatea ca România să devină, realmente, o țară unită, în fața 
furtunilor prezentului, pentru a-și putea sărbători demn Centenarul. 

Evenimentul este deschis tuturor, iar intrarea este liberă. 
http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-ii-invita-pe-timisoreni-la-cafeneaua-culturala-umanista-in-

iosefin/ 

Femei puternice… Oare există și dezavantaje? 
Confesiunile vedetelor. 

17.09.2019 
Publicat de Femeide10.ro Femei puternice. Un clișeu al zilelor noastre. Un 

efect al emancipării feminine. Din ființele delicate de odinioară, care necesitau 
protecția bărbatului și aveau locul lor bine stabilit, în ecuația familiei, astăzi  
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femeile… pot tot. Singure, fără neapărat un bărbat prin preajmă. Pot să aibă 
serviciul pe care și-l doresc și să facă și performanță. Pot să țină în spate o casă, 
cu copii cu tot. Pot conduce mașini, companii, armate, guverne. Pot plăti facturi, 
negocia contracte. Pot răsuci pe degete orice bărbat… 

Femeile puternice sunt o prezență tot mai frecventă a Prezentului. Le 
admirăm, visăm să fim ca ele, încercăm să le copiem, pe furiș. 

Dar, oare, ,,a fi femeie puternică” are și dezavantaje? 
Iată, deci, întrebarea săptămânii. I-au răspuns , cu sinceritate, femei care, 

fără doar și poate, pot fi incluse cu brio în această categorie. Să le aflăm, așadar, 
confesiunile.. 

Maria Grapini, europarlamentar: Oh! multe! Deranjeaza pe cei mai slabi! 
Sigur, sunt si oameni intelepti care apreciaza femeile puternice dar… 
sentimentul meu este ca… nu foarte multi! Daca s-ar intelege ca potentialul 
unui om trebuie sa fie folosit la maxim si ca femeile puternice sunt cele care 
aduc un plus societatii lucrurile ar sta altfel. Dar chiar daca stau asa lucrurile eu 
am incurajat totdeauna femeile sa nu se lase intimidate si sa-si urmeze vocatia! 
Si pana la urma asa stau lucrurile: orice lucru, actiune, comportament, toate au 
si dezavantaje.Eu ma uit totdeauna la plus, nu la minus! 

https://femeide10.ro/femei-puternice-oare-exista-si-dezavantaje-confesiunile-vedetelor/ 

Politiciana care a avut propria fabrică de haine se 
îmbracă tradițional și face plăcinte vestite 

14.09.2019 
Publicat de TVR 
Maria Grapini este o prezență tumultuoasă, nu doar pe scena politică, dar și 

pe cea socialăși de business. Nu mai este o tinerică, dar se entuziasmează din 
orice, arde și luptă de parcă ar avea 20 de ani. A fost om de afaceri, ministru, 
parlamentar, acum este europarlamentar și a dus în Capitala europeană straiele 
populare românești. 

„M-am născut la țară, dar mi-am dorit, de mic copil, sa îndrept nedreptățile, 
atunci din universul meu de copil. Așa era mama, care a fost modelul meu de 
viață”, așa și-a început, ieri, Maria Grapini, confesiunile pentru această rubrică. 
A vorbit mult despre activitățile ei și spune că pe ea nemunca, nu munca, o 
obosește. 

Nu există ocazie să nu poarte costumul popular, pentru care a făcut Legea 
costumului popular din România. În a doua duminică din mai, în fiecare an este 
sărbătorit acest costum. „Port haine românești, mănânc românește. Dupa ce am 
plecat în politică și nu am mai lucrat la brandul meu de lenjerie și haine pret-a-
porter, cumpar de la minunații designeri romani. Îmi place folclorul românesc și 
nu scap ocazia să dansez la petreceri. Cand eram mică mă visam artistă, dar... ei, 
da, am cântat la emisiunea „O dată în viață”, a mărturisit Maria Grapini. 

Iubește și prețuiește fiecare clipă a vieții și este altruistă. A învățat să fie 
generoasă din lipsuri. „Atunci când eram copil nu aveam tot ce mi-aș fi dorit: 
jucării,  hăinuțe  multe  și  frumoase,  mai   târziu ceas, televizor sau, când eram  

https://femeide10.ro/femei-puternice-oare-exista-si-dezavantaje-confesiunile-vedetelor/
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studentă, bijuterii. Mi-am jurat să ajut dacă voi avea mai mult decât alții”, își
amintește ea. 

Orice o întrebi, încearcă să ducă discuția la ceea ce o pasionează: credința că 
lumea poate fi mai bună, că fiecare persoană se poate implica să facă 
schimbarea în bine. Acum are un statut, dar nu a fost mereu așa. „Sunt un om 
care nu a uitat de unde a plecat; de jos, de la țară, dintr-o familie de cinci 
persoane cu posibilități financiare precare. Dar am avut cel mai de preț lucru: 
părinți minunați care ne-au dat o educație trainică, aceasta a fost fundația la 
clădirea noastră, la viața noastră”, a mărturisit Maria. 

Tot de mică a învățat să gătească și îi place să facă asta, dar nu mai are timp 
„Nu am mult timp, dar când ajung în bucătărie ma răsfăț gătind multe feluri 

de mancare, așa cum le-am învățat de la mama. Plăcintele mele sunt vestite 
printre prieteni, vecini”, a spus politiciana. Am reușit să vorbim cu Maria 
Grapini în pauzele de la ședința din Parlamentul European. Acolo unde Grapini 
a apărat în miez de noapte cauza României, acolo unde i-a apostrofat pe 
comisarii europeni care au vorbit de rău țara noastră. 

Maria Grapini a sancționat în PE înșelătoria marilor companii 
13.09.2018 
Publicat de Cronica Română 
Intervenție fermă a româncei Maria Grapini, joi, 13 septembrie, în plenul PE 

de la Strasbourg, pe tema standardelor duble aplicate în Europa, Est versus 
Vest, și a diferențelor de calitate dintre produsele de pe piața unică. 
Europarlamentarul PPU-sl nu este la primul discurs de acest fel și nici la 
ultimul, pentru că, așa cum declară, „voi apăra România și țările din Est până 
când această nedreptate va fi corectată”. 

Acum, umanista a tras un nou semnal de alarmă oficial, arătând cu degetul 
înspre marile companii care fac legea așa cum vor, îndeosebi în statele est-
europene: 

„Anul trecut, grupul nostru, colegi din Cehia, Croația, România și Italia, am 
organizat o conferință. Companiile mari care au fost prezente la această 
dezbatere au ridicat câteva argumente absolut aiuritoare legate de produsele 
duale. Au vorbit despre problema gustului, așa cum am auzit și aici, susținând 
că fiecare țară are alt gust, apoi au ridicat problema puterii de cumpărare. 

Stimați colegi, eu vin din zona producătorilor, dacă vrei un gust specific într-
o anumită țară, îi pui ambalaj specific și o etichetă specifică! Dacă ții cont de 
puterea de cumpărare, atunci aduci în țara aceea produse de calitatea întâi cu un 
ambalaj specific și alte produse de calitatea a II-a, cu un alt ambalaj specific. 
Aici  vorbim de înșelăciune și de faptul că avem cetățeni de mâna întâi sau de 
mâna a doua! Este o înșelătorie, este o concurență neloială și trebuie să aveți 
grijă că aceste mari companii nu au de gând să renunțe, chiar dacă noi aici 
adoptăm  un  regulament!  Avem  nevoie  de  protecția  consumatorului,  avem  
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nevoie de tratament egal, avem nevoie de stoparea acestei înșelătorii și a banilor 
necuveniți pentru marile companii!”, a declarat, în plenul PE, Maria Grapini. 

În a doua intervenție a zilei, europarlamentarul PPU-sl a vorbit despre 
sistemul unic de autorizare la nivelul UE în domeniul agriculturii, insistând pe 
cercetare și inovare. 

,,Cercetarea trebuie să continue iar, atunci când agricultura nu are o anumită 
soluție, noi trebuie să o găsim și să o oferim mai departe, căci agricultura nu 
poate să stea în loc. Avem o politică agricolă comună și suntem în competiție 
până la urmă cu alte piețe. Eu nu aș vrea să importăm din țări terțe și să omorâm 
agricultura din Uniunea Europeană, însă trebuie să ne gândim la efectele 
dăunătoare, deci trebuie să investim în cercetare.. Nu putem avea o agricultură 
eficientă și competitivă în piața globală dacă nu avem și un rezultat al cercetării 
adecvat!”, a precizat umanista Maria Grapini. 

https://cronicaromana.net/2018/09/13/maria-grapini-a-sanctionat-in-pe-inselatoria-marilor-companii/ 

Presat de Maria Grapini să definească statul de drept, comisarul 
Oettinger s-a pierdut în detalii! 

13.09.2018 
Publicat de Cronica Română 
Un 13 provocator pentru comisarul Günther Oettinger - cel care a acuzat 

recent România că vrea să distrugă proiectul european - odată ce a fost nevoit să 
răspundă întrebării adresate de către europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, 
pe mult clamata definiție a statului de drept. Cum țara noastră este prezentată în 
diverse medii drept una care încalcă respectarea statului de drept, ajungând să 
poarte acest stigmat fără ca acuzatorii să-și demonstreze raționamentul, 
umanista a cerut să i se spună clar… ce încălcăm. 

,,În proiectul Comisiei Europene pentru noul cadru financiar multianual 
(CFM), a fost prezentată o nouă condiționalitate în acordarea fondurilor 
europene, și anume, respectarea statului de drept. 

Această condiționalitate încalcă Tratatul de la Lisabona și principiile 
europene, de aceea vă întreb cum veți măsura, și cu ce instrumente, funcționarea 
statului de drept? Care este definiția statului de drept pe care o va folosi 
Comisia, având în vedere că fiecare stat membru este independent, are 
Constituția proprie și instituții democratice de control?”, a scris Maria Grapini 
Comisiei Europene. 

În numele CE, însuși cel care a jignit urât România, comisarul european 
pentru buget, Günther Oettinger, i-a răspuns umanistei. Comisarul a intrat în 
definiții lungi și în explicații generale. 

,,Propunerea de regulament privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre 
(SM) are ca obiectiv protejarea intereselor financiare ale Uniunii, în condițiile în 
care respectarea statului de drept este o obligație a statelor membre și o premisă 
indispensabilă pentru respectarea principiilor bunei gestiuni financiare. 
Propunerea  este  pe  deplin  compatibilă  cu  tratatele.  Legiuitorul  UE    poate 

https://cronicaromana.net/2018/09/13/maria-grapini-a-sanctionat-in-pe-inselatoria-marilor-companii/
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condiționa dreptul unui SM la finanțarea UE de respectarea de către acesta a
anumitor obligații atunci când există o legătură suficientă între condiția impusă 
și finanțare și sub rezerva condițiilor care sunt respectate conform propunerii”, 
îi scrie comisarul european Mariei Grapini. 

Oettinger a preferat ulterior definiții și articole din Tratatul de aderare, 
pentru ca, în final, să precizeze că ,,pentru a stabili dacă o deficiență 
generalizată în ceea ce privește statul de drept într-un stat membru afectează sau 
riscă să afecteze interesele financiare ale Uniunii, Comisia va efectua o evaluare  
calitativă pe baza informațiilor din toate sursele disponibile, inclusiv din partea 
statului membru în cauză, care ar putea avea ca rezultat adoptarea de măsuri 
adecvate”. 

https://cronicaromana.net/2018/09/13/presat-de-maria-grapini-sa-defineasca-statul-de-drept-comisarul-
oettinger-s-a-pierdut-in-detalii/ 

România află astăzi dacă va fi sancționată de Comisia Europeană 
12.09.2018 
Publicat de Evenimentul Zilei 
Astăzi, Jean-Claude Juncker, preşedintelui Comisiei Europene, va susține în 

Parlamentul European de la Strasbourg ultimul discurs cu privire la Starea 
Uniunii, despre care a spus că va fi un moment al bilanțurilor, nu un 
„testament”. Unii politicieni români au vehiculat ideea că acest discurs va 
conține și un rechizitoriu dur la adresa României, în legătură cu evenimentele 
din 10 august. Acest lucru ar putea avea consecințe grave pentru România. 

În contextul în care Juncker este așteptat la tribuna Parlamentului European 
să susțină ultimul discursul despre Starea Uniunii, europarlamentarul Cristian 
Preda le-a recomandat oficialilor europeni să fie cu ochii pe România. Preda a 
transmis fostului premier belgian Guy Verhofstadt, liderul Alianţei Liberalilor şi 
Democraţilor pentru Europa și lui Udo Bullman, liderul facțiunii „Alianța 
Progresistă a Socialiștilor și Democraților”, că nu doar guvernul ungar și cel 
polonez trebuie să primească criticile lor, și că ar putea să ar fi ia în calcul și 
cazul României. 

„I-am auzit în multe randuri pe domnii Bullmann si Verhofstadt criticând 
guvernele maghiare și polonez. Poate ar fi bine să se uite și către România, 
acolo unde partidele cu care s-au înfrățit, PSD și ALDE, fac prăpăd. Nu cred că 
domnilor le place ceea ce se întamplă în România, distrugerea independenței 
justiției. În România, nimeni nu înțelege cum de familia socialistă și liberală 
susține politicieni care merg împotriva statului de drept și a instituțiilor 
europene”, a declarat europarlamentarul. 

Maria Grapini a apărat România: Discuțiile din plenul Parlamentului 
European s-au prelungit până la miezul nopții și au reprezentat o oportunitate 
pentru aleșii români să-și declare nemulțumirile față de anumiți lideri europeni. 
Europarlamentarul Maria Grapini i-a atras atenția comisarului european pentru 
Buget, Günther Oettinger, că a făcut afirmații ofensatoare și neadevărate în  

https://cronicaromana.net/2018/09/13/presat-de-maria-grapini-sa-defineasca-statul-de-drept-comisarul-oettinger-s-a-pierdut-in-detalii/
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legătură cu România. Maria Grapini a cerut cuvântul și l-a luat la rost pe 
comisarul european. 

„Pentru mine este surprinzător că un înalt demnitar, un înalt reprezentant al 
Comisiei, într-un spațiu public, într-o întâlnire oficială, acuză și anunță pericolul 
de moarte pentru UE, din cauza unor state membre, printre care și țara mea, 
România! Sigur că am fost întrebată, acasă, ce se întâmplă, care sunt cauzele 
pentru care domnul comisar pune pe lista celor patru state membre și România. 
România, după cum știm, este o țară proeuropeană, suntem în topul țărilor cu 
cetățeni care doresc proiectul european. Cer această explicație domnului 
comisar, pentru a spune, la rândul meu, cetățenilor de ce România dorește să 
distrugă Uniunea Europeană”, a declarat Grapini. 

Günther Oettinger a acuzat recent România că pune în „pericol de moarte” 
proiectul UE. Oficialul european a spus că Polonia, Ungaria, România și 
Guvernul Italiei vor să slăbească sau să distrugă Uniunea. 

https://evz.ro/romania-afla-astazi-daca-va-fi-sanctionata-de-comisia-europeana.html 

Maria Grapini a repus tema Schengen în plenul PE 
„Și România trebuie să fie tratată egal, pentru că până la urmă avem 

același carnet de intrare în UE!” 
12.09.2018 
Cronica Română 
Miercuri, 12 septembrie, plenul Parlamentului European de la Strasbourg a 

asistat la discursul președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, 
privitor la Starea UE. Momentul este unul așteptat cu interes de câteva luni, în 
condițiile în care Europa are nevoie de un mesaj ferm și clar privitor la 
perspectivele economice, politice și sociale imediate. 

Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, s-a înscris la cuvânt și i-a solicitat 
liderului Comisiei Europene un punct de vedere în poate cea mai delicată temă 
prezentă pe agenda statelor membre. 

„Am apreciat faptul că, printre altele, domnul Juncker spune că vrem o 
Uniune a păcii și prosperității. Ce părere aveți? Putem avea pace și prosperitate, 
fără o coeziune reală? Sunteți de acord să se taie din Fondul de Coeziune - cel 
puțin aceasta este propunerea Comisiei în exercițiul următor - să se diminueze 
fondurile de coeziune? Cum vom avea, atunci, prosperitate și înțelegere în piața 
internă?”, a fost întrebarea umanistei Maria Grapini, în plenul PE de la 
Strasbourg. 

În a doua intervenție solicitată, europarlamentarul PPU-sl a atins tema 
inechității Est-Vest, declarând că e obligatoriu ca Europa să țină cont de 
reechilibrarea balanței. Maria Grapini a cerut, din nou, ca România să fie 
primită în Spațiul Schengen. 

„Țările din est, trebuie integrate și nu stigmatizate, așa cum face domnul 
Weber, care a intrat demult în campanie… Problema noastră este să stabilim 
această coeziune socială, să reușim creșterea prosperității, pentru a putea avea și 
pace în UE, și echitate. De aceea spun că trebuie ținut cont de ceea ce au preci- 

https://evz.ro/romania-afla-astazi-daca-va-fi-sanctionata-de-comisia-europeana.html
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zat și colegii mei și anume că România trebuie să intre în Spațiul Schengen! Și 
România trebuie să fie tratată egal, pentru că până la urmă avem același carnet 
de intrare în acest club foarte frumos, numit Uniunea Europeană!”, a mai spus 
Maria Grapini. 

https://cronicaromana.net/2018/09/12/maria-grapini-a-repus-tema-schengen-in-plenul-pe/ 

Dezbatere extraordinară în PE. Premierul Greciei, Alexis Tsipras, 
în dialog cu timișoreanca Maria Grapini 

12.09.2018 
Publicat de Ziua de Vest 
Marți, 11 septembrie, în Parlamentul European de la Strasbourg, a avut loc o 

dezbatere cu prim-ministrul Greciei, Alexis Tsipras, despre viitorul Europei, 
eveniment care s-a bucurat de prezența unui număr mare de eurodeputați, în 
condițiile în  care conducătorii Greciei au demonstrat că știu și pot să-și 
negocieze drepturi și libertăți, ferm și categoric. 

Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a marcat o nouă zi importantă în 
cariera politică, pentru că premierul Tsipras i-a răspuns la toate întrebările 
ridicate în plenul PE, pe teme de actualitate europeană imediată. 

Intervenția Mariei Grapini: „Vreau de la început să declar că iubesc Grecia, 
iubesc poporul grec, aveți o țară extraordinară! 

Dar în contextul în care vorbim despre viitorul Europei, după ce vă felicit 
pentru rezultatele dumneavoastră, vreau să vă întreb punctual: Ce părere aveți 
dumneavoastră, ca prim ministru, despre viitorul Europei? Sunteți de acord cu 
propunerea domnului Macron, care tot aici ne-a spus că e nevoie de două 
Europe, de câteva state mai state decât celelalte? 

Ce părere aveți despre faptul că Parlamentul European ar trebui să aibă 
inițiativă legislativă? 

Ce părere aveți și cum vedeți rezolvată problema Republicii Macedonia? 
Care este poziția dumneavoastră legat de noul cadru multianual financiar, 

este bine să tăiem din fondurile de politică agricolă și de dezvoltare regională?”. 
Primul ministru, Alexis Tsipras, cu care umanista Maria Grapini s-a și 

fotografiat ulterior, i-a răspuns reprezentantului României, punct cu punct, 
insistând pe chestiunile cheie ale  viitorului european comun. 

„În privința viitorului Europei, e nevoie de o consolidare a rolului 
Parlamentului European! Nu trebuie să se decidă în spatele ușilor închise. Avem 
nevoie de buget consolidat, de coeziune, de colaborare între state. Nu vreau o 
Europă cu două viteze, ci o singură Europă bazată pe tratat!”, i-a transmis 
Tsipras, Mariei Grapini. 

Cât despre Macedonia, teză care a inflamat o parte de Europă, Tsipras a 
declarat categoric: „Să nu ne băgăm capul în nisip! 140 de țări au recunoscut 
aceasta țară, conform Constituției ei. Peste câteva luni, țara se va numi 
Macedonia de Nord! Din păcate, și eu, si prim-ministrul Macedoniei suntem 
acuzați de unii că suntem trădători, pentru ca am semnat acordul! Eu cred ca am  
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făcut ceva bun pentru viitor, pentru pace!”, a spus premierul grec, în plenul de 
la Strasbourg, răspunzând întrebărilor Mariei Grapini. 

Tsipras s-a oprit și asupra Ungariei, declarându-se opozant cu afirmațiile 
legate de Orban, conform cărora Viktor Orban nu este un elev silitor. 

„Nu trebuie să punem etichete politicienilor! Putem să-i criticăm, dar sunt 
politicieni care acționează în numele tuturor și alții doar în nume propriu? 
Consider că solidaritatea nu trebuie servită ca un meniu a la carte, numai când ai 
tu probleme! Franța, Italia nu trebuie să acționeze pe căi diferite! Ce se întâmplă 
în Europa este ca în anii 30! Trebuie să acționăm împreună!”, a mai declarat 
premierul grec. 

În finalul răspunsului dat umanistei Maria Grapini, Alexis Tsipras a dorit să 
se refere și la Turcia, cu precizarea că ,,trebuie să existe acord cu Turcia pentru 
rezolvarea migrației! Au existat proteste, dar în democrație cetățenii pot 
protesta!”. 

https://www.ziuadevest.ro/dezbatere-extraordinara-in-pe-premierul-greciei-alexis-tsipras-in-dialog-cu-
timisoreanca-maria-grapini/ 

Maria Grapini apără drepturile de autor! 
12.09.2018 
Publicat de Cronica Română 
Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a participat, recent, la o ediție cu 

totul și cu totul specială - așa cum a definit-o realizatorul Ruxandra Săraru - a 
emisiunii ,,Oameni care mișcă România”, la Radio România Actualități. 

Umanista, prezentată, în debut,  drept ,,un om de afaceri împătimit şi devotat 
ţării sale şi principiilor europene”, s-a aflat în studioul RRA împreună cu 
îndrăgitul muzician Iulian Vrabete (Holograf), pentru a dezbate o problemă 
importantă de proprietate intelectuală, drepturile de autor. Maria Grapini a 
vorbit din perspectiva europarlamentarului implicat și în acest domeniu, mai 
ales că PE va vota în curând o nouă Directivă pe drepturi de autor, care-i 
vizează pe artiști, sculptori, pictori, muzicieni sau scriitori și care, evident, va 
afecta dreptul de autor şi dreptul de proprietate intelectuală la nivel european. 

Emisiunea a fost una activă și interesantă, umanista declarându-se optimistă 
în privința conținutului viitoarei Directive, deci a efectelor generate. 

„Nu aş fi putut să fac nimic în viaţă dacă nu aş fi fost optimistă! Spun acest 
lucru pentru că s-a încercat punerea de beţe în roate la ceea ce Comisia a 
propus. Noi, în comisia, din care şi eu fac parte, Comisia pentru piaţa internă şi 
Comisia JURI, am încercat să mai aducem amendamente la propunerea 
Comisiei. De fapt, Comisia a avut o intenţie foarte bună şi anume a vrut ca prin 
această Directivă privind drepturile de autor să se corecteze lacunele existente: 
în mod special, tema diferenţei de valoare prin care erau recompensaţi cei care 
aveau drepturi de autor”, a spus Maria Grapini, în emisiunea Oameni care mișcă 
România. În consens cu Iulian Vrabete, umanista a vorbit și despre cuantumul 
nerealist pe care îl primește un creator de la YouTube spre exemplu,  dar și 
despre necesitatea coagulării asociațiilor din domeniu, din orice domeniu până  
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la urmă, pentru a avea sorți de izbândă, atunci când îți aperi o idee, un drept, o 
proprietate intelectuală. 

„O să vă ţin la curent cu ce se întâmplă în Parlamentul European, dar să știți 
că avem şi pasul doi de negociere, acel trialog, pentru că există metodologia, 
regulamentul de lucru și, dacă nu ne înţelegem, noi, Parlamentul, cu Comisia 
Europeană, ajungem la trialog cu Consiliul”, a spus, în final, europarlamentarul 
PPU-sl, Maria Grapini. 

https://cronicaromana.net/2018/09/12/maria-grapini-apara-drepturile-de-autor/ 

Dezbatere extraordinară în PE. Premierul Greciei, Alexis Tsipras, 
în dialog cu timișoreanca Maria Grapini 

12.09.2018 
Publicat de Ziua de Vest 
Marți, 11 septembrie, în Parlamentul European de la Strasbourg, a avut loc o 

dezbatere cu prim-ministrul Greciei, Alexis Tsipras, despre viitorul Europei, 
eveniment care s-a bucurat de prezența unui număr mare de eurodeputați, în 
condițiile în  care conducătorii Greciei au demonstrat că știu și pot să-și 
negocieze drepturi și libertăți, ferm și categoric. 

Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a marcat o nouă zi importantă în 
cariera politică, pentru că premierul Tsipras i-a răspuns la toate întrebările 
ridicate în plenul PE, pe teme de actualitate europeană imediată. 

Intervenția Mariei Grapini: ,,Vreau de la început să declar că iubesc Grecia, 
iubesc poporul grec, aveți o țară extraordinară! 

Dar în contextul în care vorbim despre viitorul Europei, după ce vă felicit 
pentru rezultatele dumneavoastră, vreau să vă întreb punctual: Ce părere aveți 
dumneavoastră, ca prim ministru, despre viitorul Europei? Sunteți de acord cu 
propunerea domnului Macron, care tot aici ne-a spus că e nevoie de două 
Europe, de câteva state mai state decât celelalte? 

Ce părere aveți despre faptul că Parlamentul European ar trebui să aibă 
inițiativă legislativă? 

Ce părere aveți și cum vedeți rezolvată problema Republicii Macedonia? 
Care este poziția dumneavoastră legat de noul cadru multianual financiar, 

este bine să tăiem din fondurile de politică agricolă și de dezvoltare regională?”. 
Primul ministru, Alexis Tsipras, cu care umanista Maria Grapini s-a și 

fotografiat ulterior, i-a răspuns reprezentantului României, punct cu punct, 
insistând pe chestiunile cheie ale  viitorului european comun. 

„În privința viitorului Europei, e nevoie de o consolidare a rolului 
Parlamentului European! Nu trebuie să se decidă în spatele ușilor închise. Avem 
nevoie de buget consolidat, de coeziune, de colaborare între state. Nu vreau o 
Europă cu două viteze, ci o singură Europă bazată pe tratat!”, i-a transmis 
Tsipras Mariei Grapini. 

Cât despre Macedonia, teză care a inflamat o parte de Europă, Tsipras a 
declarat categoric: ,,Să nu ne băgăm capul în nisip! 140 de țări au recunoscut 
aceasta țară, conform Constituției ei. Peste câteva luni, țara se va numi  
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Macedonia de Nord! Din păcate, și eu, si prim-ministrul Macedoniei suntem 
acuzați de unii că suntem trădători, pentru ca am semnat acordul! Eu cred ca am 
făcut ceva bun pentru viitor, pentru pace!”, a spus premierul grec, în plenul de 
la Strasbourg, răspunzând întrebărilor Mariei Grapini. 

Tsipras s-a oprit și asupra Ungariei, declarându-se opozant cu afirmațiile 
legate de Orban, conform cărora Viktor Orban nu este un elev silitor. 

„Nu trebuie să punem etichete politicienilor! Putem să-i criticăm, dar sunt 
politicieni care acționează în numele tuturor și alții doar în nume propriu? 
Consider că solidaritatea nu trebuie servită ca un meniu a la carte, numai când ai 
tu probleme! Franța, Italia nu trebuie să acționeze pe căi diferite! Ce se întâmplă 
în Europa este ca în anii 30! Trebuie să acționăm împreună!”, a mai declarat 
premierul grec. 

În finalul răspunsului dat umanistei Maria Grapini, Alexis Tsipras a dorit să 
se refere și la Turcia, cu precizarea că ,,trebuie să existe acord cu Turcia pentru 
rezolvarea migrației! Au existat proteste, dar în democrație cetățenii pot 
protesta!”. 

https://www.ziuadevest.ro/dezbatere-extraordinara-in-pe-premierul-greciei-alexis-tsipras-in-dialog-cu-
timisoreanca-maria-grapini/ 

Tăcerea prezidențială nu este și tăcerea României! 
11.09.2018 
Publicat de Antena 3 
Azi noapte, la Strasbourg, s-a întâmplat ceva despre care cât mai mulți 

români trebuie să afle. Să afle și să aprecieze după cum se cuvine! La miezul 
nopții, atunci când lucrările  primei zi a noii sesiuni a Parlamentului European 
se apropiau de final, europarlamentara Maria Grapini a avut o intervenție în 
care, pe un ton civilizat și ferm, i-a cerut comisarului european Gunther 
Oettinger să comunice motivele pentru care a inclus țara noastră pe lista neagră 
a celor care uneltesc pentru ca să distrugă Uniunea Europeană. ,,Cred că a fost 
inadecvată exprimarea domnului comisar - a pus punctul pe i Maria Grapini - , 
ca să nu spun chiar iresponsabilă’’.  Fapt semnificativ, Maria Grapini nu se află 
pentru prima oară într-o opoziție deschis asumată cu acest controversat comisar 
european pentru buget și resurse umane, domnia sa luând poziție, de fiecare 
dată, împotriva unor acțiuni și declarații care puteau să aducă atingere României 
ca și alor state ale Uniunii Europene. Mă refer la scrisoarea deschisă pe care 
Maria Grapini i-a adresat-o lui Gunther Oetinger referitoare la posibilitatea ca, 
prin Cadrul Financiar Multianual, țării noastre și altor state mici europene să le 
fie tăiate în mod abuziv fonduri.  Firește, fiind făcută la o oră  înaintată, 
declarația Mariei Grapini nu avea cum să beneficieze de o mediatizare pe 
măsură,dar sunt convins că ea își păstrează actualitatea și interesul. Așa după 
cum își merită pe deplin  aprecierea noastră. Cu atât mai mult cu cât actuala 
sesiune a  Parlamentului European este, din start, considerată ca fiind 
un  ,,deosebit de complicată’’, ea  având înscrisă pe agenda zilei de mâine, 12 
septembrie, dezbaterea privind starea uniunii. În aceste împrejurări, a lăsa ca  
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declarațiile revoltător de neadevărate ale comisarului Gunther Oettinger să fie 
trecute cu vederea, numai pentru că emitentul lor este recunoscut ca ,,alarmistul 
de serviciu’’ al comunității europene echivalează nu doar cu o foarte păguboasă 
perseverare în poziția ghiocelului pleoștit, ci pur și simplu cu o inacceptabilă 
lezare a Interesului Național și a egalității în drepturi a tuturor statelor membre 
ale UE. 

  Nu știu dacă,până acum, mesajul Mariei Grapini a primit răspuns din 
partea  comisarului Gunther Oettinger. Asta nu înseamnă, însă, că solicitarea 
este neavenită. Dimpotrivă, cred  și susțin că întrebarea lansată de doamna 
eruoparlamentar poate și trebuie să fie reluată și repetată și de către alți 
europarlamentari români în cadrul dezbaterilor de mâine. Dezbateri consacrate, 
după cum am menționat, găsirii unor soluții viabile și corecte în vederea 
consolidării proiectului european. Proiect care, precum bine se cunoaște, se 
confruntă cu multiple dileme și provocări. Argumentul decisiv al unui asemenea 
demers fiind dat de adevărul incontestabil pe care tot Maria Grapini l-a invocat 
în intervenția sa și anume că ,,România este o țară proeuropeană’’ și se situează 
,,în topul țărilor cu cetățenii care doresc proiectul european’’. 

 Tot la fel de adevărat fiind și că scenarii mincinoase precum cel construit și 
exploatat de către comisarul Oettinger, reprzintă un foarte serios pericol pentru 
solidaritatea și încrederea reciprocă dintre toate statele membre ale UE, fiind, 
prin aceasta, de natură să contribuie la slăbirea, poate chiar la subminarea 
marelui proiect al Europei Unite. Proiect pe care îl bocește cu lacrimi de 
crocodil herr Gunther Oettinger. 

Sincer să fiu, m-aș fi așteptat ca problemele atât de grave care au generat 
intervenția de azi noapte a Mariei Grapini în plenul Parlamentului European să 
se fi bucurat și de luarea aminte din partea  președintelui Klaus Iohannis. Pe 
care să îl determine, mai bine mai târziu decât niciodată, să se pronunțe, în 
termeni clari, asupra gestului total inamical al comisarului european Gunther 
Oettinger. Un nimerit prilej având astăzi în alocuțiunea rostită la primirea 
premierului Slovaciei, Peter Pellegrini. Dar, ți-ai găsit! Într-un discurs ținut  în 
cea mai categorică descendență a ,,limbii de lemn’’ domnul (zice-se!) președinte 
al tuturor românilor a ignorat pur și simplu subiectul. Nu este cazul să căutăm 
sofisticate explicații politico-diplomatice pentru tăcerea prezidențială. Ar fi,însă, 
de dorit ca această tăcere de rit prezidențial să  constituie un binevenit motiv 
pentru acei  europarlamentari români care își respectă, cu adevărat, mandatul, 
determinându-i să își spună cuvântul, pe acest subiect extrem de grav, mâine, la 
dezbatere din Parlamentul European. În definitiv, tăcerea prezidențială nu este și 
tăcerea României. Și nici nu poate fi! 

https://jurnalul.antena3.ro/editorial/tacerea-prezidentiala-nu-este-si-tacerea-romaniei-786410.html 
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România, apărată, luni noaptea, în Parlamentul European 
11.09.2018 
Publicat de Evenimentul Zilei 
Discuțiile în plenul Parlamentului European de la Strasbourg s-au prelungit, 

luni, până la miezul nopții. Europarlamentarul Maria Grapini i-a atras atenția 
comisarului european pentru Buget, Günther Oettinger, că a făcut afirmații 
ofensatoare și neadevărate în legătură cu România. „Cred că a fost inadecvată 
exprimarea domnului comisar, ca să nu spun iresponsabilă, acum, când avem 
nevoie de unitate în UE!” a spus Grapini. Oettinger a atacat dur România și încă 
trei state membre, aruncând în spațiul public afirmația că suntem un pericol 
major pentru proiectul european. Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a 
cerut cuvântul și a evocat trecutul și prezentul proeuropean al României, 
neomițând să-l sancționeze verbal pe vicepreședintele CE. 

https://evz.ro/romania-aparata-luni-noaptea-in-parlamentul-european.html 

Sub titlul „Modernizarea educației în UE”, europarlamentarul PPU-sl, 
Maria Grapini, a interpelat Comisia Europeană, cu trimitere concretă 

la problemele critice din sectorul educației.  
Umanista a trecut în revistă toate tarele sistemului și a cerut un răspuns 

elaborat, pe fiecare temă în parte. 
10.09.2018 
Publicat de DC News 
„Având în vedere raportul prezentat și dezbaterea care a avut loc în cadrul 

Parlamentului și ținând cont de situația actuală a educației din diferitele state 
membre, având în vedere problemele critice din sectorul educației, în mod 
deosebit cele din zonele rurale - lipsa profesorilor calificați, lipsa infrastructurii, 
sărăcia, necorelarea programelor educaționale cu cerințele pieței muncii, dar și 
necorelarea dintre metodele de educație și vocația copiilor, ce își propune 
Comisia pentru modernizarea educației în UE, astfel încât să avem cetățeni 
educați în UE, în corelare cu noile profesii cerute de dezvoltarea economică?”, a 
scris umanista Comisiei. 

Răspuns CE: CE i-a răspuns Mariei Grapini, astăzi, 10 septembrie, tocmai 
ziua în care elevii români au început școala. Cu precizarea că statele membre 
dețin întreaga responsabilitate pentru politica în acest domeniu, Comisia 
Europeană a asigurat-o pe Maria Grapini că depune eforturi în vederea 
realizării, până în 2025, a unui spațiu european al educației în care educația, 
studiul și cercetarea să nu fie îngreunate de granițe. 

„Mai multe inițiative recente reflectă această ambiție de a face ca petrecerea 
unei perioade în străinătate să fie un lucru perfect normal, ca diplomele de 
învățământ școlar și superior să fie recunoscute în toate țările UE, ca toată 
lumea să aibă acces la învățământ și formare de calitate superioară, ca buna 
cunoaștere a două limbi străine să devină standard și ca cetățenii să aibă un 
sentiment puternic al identității europene, cu asumarea patrimoniului cultural și 
a diversității europene", o informează CE pe Maria Grapini. 

https://evz.ro/romania-aparata-luni-noaptea-in-parlamentul-european.html
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Mai mult, Comisia sugerează acțiuni pentru îmbunătățirea calității și a 
caracterului incluziv al școlilor, pentru sprijinirea cadrelor didactice și a 
directorilor de școli. 

Comisia sprijină financiar reformele structurale, consolidarea capacităților și 
investițiile prin fonduri structurale, instrumente financiare și programe precum  
Erasmus+ și Orizont2020, se mai precizează în răspunsul oficial, transmis 
europarlamentarului PPU-sl. 

„Ca parte a semestrului European, Comisia monitorizează situația din statele 
membre. Dacă sunt identificate deficiențe importante, Consiliul, pe baza 
propunerii Comisiei, recomandă statelor membre să ia măsuri la nivel de 
politică", se precizează în finalul răspunsului CE. 

https://www.dcnews.ro/maria-grapini-raspuns-ce-pe-tema-educa-iei_612408.html 

Succes strălucitor în Parlamentul European al Mariei Grapini 
06.09.2018 
Publicat de Banatul Meu 
Românca a adus la aceeași masă triumviratul european din construcții, căi 

ferate, industrie și CE! Gazdă și organizator al dezbaterii ,,Cel mai bun raport 
calitate-preț: o abordare durabilă a achizițiilor publice pentru infrastructură”, 
europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a condus, marți, 4 septembrie, 
discuții importante, de interes imediat în mediile publice și private, legate de 
strategia achizițiilor publice, la nivel european. 

În sediul Parlamentului European de la Bruxelles, românca Maria Grapini și 
prestigiosul UNIFE - Asociația Industriei Europene de Aprovizionare Feroviară 
au coagulat triumviratul european din construcții, căi ferate, industrie, dar și 
Comisia Europeană, pentru dezbateri aplicate privitoare la principiul MEAT 
(Most Economically Advantageous Tender), adică oferta cea mai avantajoasă 
din punct de vedere economic, în practicile de achiziții publice, pentru a 
formula o concluzie profesionistă ce va fi transmisă Comisiei Europene ulterior. 
Scopul final? O legislație unitară, corectă și transparentă în domeniul 
achizițiilor publice, la nivel de UE. 

Oaspeții Mariei Grapini au fost nume sonore din domeniile menționate, 
Garcia Porras Bonifacio, șef de unitate la DG GROW - Direcția Generală pentru 
Piața Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri, Philippe Citroën, director 
general al UNIFE, Vincent Detemmerman, FIEC (Federația belgiană în 
domeniul construcțiilor), Guido Nelissen, consilier economic, IndustriAll, 
colegi europarlamentari. Toți au intervenit și au făcut propuneri bazate pe 
experiențele lor, faste sau mai puțin plăcute, considerând actuala directivă una 
perfectibilă. În egală măsură, reprezentanții companiilor au felicitat-o pe 
umanistă pentru inițiativa avută. 

„Deoarece această directivă are unele deficiențe, Comisia a fost invitată să 
găsească soluții cât mai curând posibil și un ghid pentru achizițiile publice. 
Acum știm că există bariere pe termen lung pentru un proces. Cred că directiva 
trebuie să fie mai precisă în modalitățile de alegere a procedurilor. Avem mai  
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mult de 56% de cazuri în care prețul de achiziție al unui bun sau al unui serviciu 
este cel mai mic și asta nu este sustenabil. Trebuie să avem criterii mixte. Pentru 
mine timpul este foarte important, timpul înseamnă bani. Din punctul meu de 
vedere trebuie să găsim unelte că să îmbunătățim procedura. Cred că, astăzi și 
mâine, aveți timp să veniți cu propuneri de soluții pentru Comisie, care să ajute 
directiva noastră. Raportul nostru de săptămâna aceasta va avea un vot la 
Strasbourg, în acest sens  am introdus noi amendamente. Poziția dumneavoastră 
este foarte importantă pentru noi!”, le-a transmis gazda și organizatorul 
evenimentului din PE, Maria Grapini. La masa rotundă s-au emis opinii 
interesante, precum cea a directorului general UNIFE, conform cărora este 
importantă apariția unui ghid, dar și crearea unui indicator și apelarea la 
statistici, în condițiile în care produsele feroviare prezintă caracteristici și 
provocări specifice. 

„Când vecinul tău folosește muncă low-cost, fără control de la autoritatea 
publică cum poți concura? Cum a spus și doamna Grapini și credem că are 
dreptate, un procent de 60% dintre contracte se câștigă cu raportul calitate-preț 
având mereu drept de câștig cel mai mic preț. Durata de viață a investiției este 
foarte importantă și costul de viață al unei investiții dar de multe ori credem că 
aceste aspecte nu sunt luate în calcul”, a spus, la rându-i, directorul ICT, PMO 
și al Federației Federale de construcție Belgiană. 

Maria Grapini s-a declarat convinsă că ,,avem duble responsabilități, odată 
pentru statele membre si pentru UE, însă Comisia trebuie să reglementeze 
criteriile corect. Pentru a fi eficient, trebuie să avem transparență și criterii 
bune!”. 

Mulțumindu-i pentru masa rotundă eficientă din PE, directorul general 
UNIFE a precizat că este foarte important pentru diferitele sectoare să discute și 
să împărtășească bunele practici pentru ca, ulterior, să acționeze unitar, pentru o 
legislație bună. 

„Toți avem aceeași gândire și asta nu poate duce decât la lucruri bune, dar 
trebuie să luăm în calcul că există responsabilități, atât la nivel național, cât și la 
nivel european. Susțin îmbunătățirea directivei și sper că din dezbaterea de 
astăzi vor rezulta soluții care să corecteze situația. În concluzie, se justifică un 
raport din propria ințiativă pentru că se dorește o detaliere mai bună a 
modificării directivei, precum și scurtarea timpului de adjudecare sau oferirea 
unui grad sporit de transparență”,  a spus, în final, Maria Grapini. 

http://www.banatulmeu.ro/succes-stralucitor-in-parlamentul-european-al-mariei-grapini/ 

Români din Italia și primari din Republica Moldova, 
în discuții cu Maria Grapini! 

06.09.2018 
Publicat de Cronica Română 
Miercuri, 5 septembrie, europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a avut o zi 

plină la Bruxelles. Umanista i-a invitat la o discuție liberă pe vizitatorii speciali 
din PE, o delegație de primari din Republica Moldova, dar și reprezentanți ai  
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diverselor organizații ale românilor din Diaspora, printre care Federatia 
Organizatiilor Românești din Italia (FORI). 

Astfel, umanista a aflat subiectele actuale de care sunt preocupați primarii 
moldoveni, sincopele din administrațiile locale din țara vecină - teme pe care 
Maria Grapini le prezintă frecvent în PE, în pledoariile sale pro Republica 
Moldova - concluzia discuțiilor fiind una clară: singura soluție pentru un viitor 
mai bun al moldovenilor o reprezintă unirea cu România și un drum cert către 
Europa! Cât despre Federatia Organizațiilor Românești din Italia, aceasta are 
rolul de a ajuta românii din Italia să se integreze mai usor în comunitățile locale, 
promovează și urmărește realizarea de activități lingvistice și culturale pentru 
înființarea de școli și cursuri de Limbă și Cultură, atât română cât și italiană, 
toate în folosul comunității. 

Oaspeții Mariei Grapini din FORI i-au spus acesteia că munca lor nu este 
una foarte ușoară, în contextul unei Europe agitate și speriate de valul major de 
imigranți, însă implicarea și perseverența rămân și pe viitor linii directoare de la 
care nu se abat. 

Membrii FORI și-au exprimat bucuria că Maria Grapini a stat de vorbă cu ei 
și au stabilit modalități concrete de colaborare, pe viitor.  ,,Voi merge la Roma, 
pentru o întâlnire cu mai mulți români, aștept cu nerăbdare să începem acest 
parteneriat!”, a spus umanista. 

Emoțiile nu au lipsit de la întâlnirea de suflet din PE, căci, se știe și se 
demonstreasă frecvent, lumea e mică! Maria Grapini a avut surpriza întâlnirii, 
tocmai la Bruxelles, cu un consătean care-și duce traiul în Italia. 

„Nu ne-am cunoscut niciodată, am fost promoții diferite la școală si, după 
zeci de ani, plecați din același loc, trăind în țări diferite, ne întâlnim la 
Bruxelles! Extraordinar, este o minune! Am retrăit din nou copilăria, amintindu-
ne de multe lucruri frumoase din satul nostru!”, a spus, emoționată, Maria 
Grapini. 

Ziua europarlamentarului PPU-sl, din perspectiva relației cu țara de care ne 
leagă o istorie întreagă, a fost una complexă, pentru că Maria Grapini a 
înregistrat, tot miercuri, o emisiune pentru „Vocea Basarabiei”, în care a pledat 
din nou pentru sustinerea Republicii Moldova pe drumul european și pentru 
poziționarea României drept aliat solid în acest sens. 

Unul dintre participanții la discuțiile cu Maria Grapini a dorit să-i transmită 
acesteia, drept mulțumire pentru timpul acordat, un citat din Ion Rațiu: „Nu 
critica niciodată, nici măcar prieteneşte, pe românul care se străduieşte să apere 
sau să promoveze cauza naţională. Fă tu mai bine decât el!”. 

https://cronicaromana.net/2018/09/06/romani-din-italia-si-primari-din-republica-moldova-in-discutii-cu-
maria-grapini/ 

https://cronicaromana.net/2018/09/06/romani-din-italia-si-primari-din-republica-moldova-in-discutii-cu-maria-grapini/
https://cronicaromana.net/2018/09/06/romani-din-italia-si-primari-din-republica-moldova-in-discutii-cu-maria-grapini/
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Maria Grapini, desemnată raportor pe un proiect de aviz important al 
IMCO 

04.09.2018 
Publicat de Cronica Română 
Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a primit o confirmare oficială din 

partea PE a faptului că este un om implicat într-o tematică socială cheie, odată 
cu desemnarea sa drept raportor pe un proiect de aviz al Comisiei IMCO, 
Comisia pentru Piață Internă și Protecția Consumatorilor, destinat Comisiei 
pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară! Raportul pe subiectul 
implementării Directivei 2011/24/UE privind aplicarea drepturilor pacienților în 
cadrul asistenței medicale transfrontaliere, este în dezbateri în Comisia IMCO, 
însă important este faptul că atât Comisia Europeană cât și colegii 
europarlamentari din celelalte grupuri politice au agreat propunerile româncei. 
Maria Grapini este președinte de onoare al Asociației Pacienților din Timiș, 
promotor de acțiuni de conștientizare socială a rolului pe care îl are prevenția în 
viața noastră. 

„Le mulțumesc frumos, apreciez poziția Comisiei și a colegilor! Militez de 
foarte mulți ani pentru drepturile pacienților români, consider că merită un 
tratament egal cu cel de care beneficiază ceilalți cetățeni ai statelor membre, nu 
m-am oprit vreodată din a lua apărarea României, în PE, și din această 
perspectivă, sper, acum, ca, în calitate de raportor pentru aviz, să pot ajuta 
pacienții români în asigurarea accesului la asistență medicală transfrontalieră 
sigură și de înaltă calitate!”, a declarat, de la Bruxelles, europarlamentarul PPU-
sl. Propunerile Mariei Grapini vizează clarificarea normelor privind asistența 
medicală transfrontalieră, în asigurarea accesului la asistență sigură și de înaltă 
calitate în Uniune, precum și în facilitarea mobilității pacienților, în 
conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție. Mai mult, proiectul de aviz 
îndeamnă statele membre să asigure punerea în aplicare corespunzătoare a 
acestei directive, garantând un nivel ridicat de protecție a sănătății publice, care 
să contribuie la îmbunătățirea sănătății cetățenilor, respectând totodată 
principiul liberei circulații a persoanelor în cadrul pieței interne, detaliu cheie 
pentru români. 

Printre propunerile europarlamentarului PPU-sl se mai regăsesc necesitatea 
asigurării transparenței în ceea ce privește condițiile în care furnizorii de servicii 
medicale își desfășoară activitatea, dar și încurajarea Comisiei să promoveze o 
mai mare cooperare între statele membre, respectiv să evalueze în continuare 
avantajele și posibilele obstacole în calea inițiativelor existente în materie de 
cooperare, în special în regiunile transfrontaliere, în beneficiul pacienților și 
pentru un nivel mai ridicat de protecție a sănătății publice în întreaga Uniune. 

Foarte importantă este și propunerea Mariei Grapini de simplificare a 
procedurilor si formularelor pe care pacientii trebuie să le folosească în accesul 
la tratament. Punctele unice de informare nationale trebuie să acorde asistența  
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necesară tuturor pacientilor, indiferent de nationalitate, gen, vârstă, profesie, 
mai consideră europarlamentarul PPU-sl. 

„Consider că este esențial ca, pentru buna funcționare a pieței interne, să se 
abordeze provocările viitoare și invit Comisia și statele membre să se 
concentreze pe evoluțiile digitale din domeniul sănătății și să analizeze noi 
inițiative, cum ar fi facturile electronice sau rețetele medicale electronice, care 
ar putea asigura o bună mobilitate a pacienților sau ar contribui la prevenirea 
falsificării dosarelor sau a rețetelor medicale. Importantă este și informarea 
pacienților cu privire la drepturile lor, precum și la proceduri, costuri sau rate de 
rambursare pentru serviciile de asistență medicală transfrontalieră prevăzute în  
cadrul Directivei 2011/24/UE”, a mai precizat europarlamentarul PPU-sl, Maria 
Grapini. 

https://cronicaromana.net/2018/09/04/maria-grapini-desemnata-raportor-pe-un-proiect-de-aviz-
important-al-imco/ 

Festivalul Doinelor, la Muzeul Satului Bănățean Timișoara 
04.09.2018 
Publicat de Banatul Meu 
Asociația Culturală Constantin Brâncuși din Timișoara, împreună cu Muzeul 

Satului Bănățean și Grupul „Casa Doinelor” din Orțișoara, sub patronajul 
Consiliului Județean Timiș, îi invită pe bănățeni sâmbătă, 8 septembrie, la a 
șaptea ediție a Festivalului Doinelor, eveniment susținut și de către 
europarlamentarul timișorean, Maria Grapini. Ca și în edițiile precedente, 
festivalul va debuta la ora 11:00 cu un simpozion. Acesta va avea loc în incinta 
Muzeului Satului Bănățean, în pavilionul de lângă lac. Tematica principală a 
simpozionului va fi, ca de obicei - Semnificația Doinelor la români. În 
completare vor fi comunicări legate de Ziua Limbii Române  și, desigur, 
comunicări închinate Centenarului Marii Uniri. 

Un moment special va fi dedicat memoriei solistei Maria Tudor, fostă 
membră activă a asociației, la 6 luni de la trecerea ei în neființă. Vor fi prezenți 
la manifestare soțul, fiica și nepotul artistei. 

Tot în incinta Muzeului Satului Bănățean se vor organiza mai multe expoziții 
de țesături și port popular specific românesc, artizanat, expoziție de reviste și 
carte, toate menite să promoveze păstrarea tradițiilor românești. După masă, 
între orele 16 - 20 pe scena amenajată în aer liber la Muzeului Satului Bănățean, 
se va desfășura un spectacolul folcloric. Vor participa valoroși interpreți ai 
doinelor, dar şi formații folclorice din întregul Banat Istoric. Moderatorul 
festivalului va fi cunoscutul om de cultură și iubitor de folclor, Nelu Olteanu din 
Făget. 

http://www.banatulmeu.ro/festivalul-doinelor-la-muzeul-satului-banatean-timisoara/ 

https://cronicaromana.net/2018/09/04/maria-grapini-desemnata-raportor-pe-un-proiect-de-aviz-important-al-imco/
https://cronicaromana.net/2018/09/04/maria-grapini-desemnata-raportor-pe-un-proiect-de-aviz-important-al-imco/
http://www.banatulmeu.ro/festivalul-doinelor-la-muzeul-satului-banatean-timisoara/
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Mesaj de mulțumire al ambasadorului Luminița Odobescu către 
europarlamentarul Maria Grapini 

03.09.2018 
Publicat de Banatul Meu 
Excelența Sa ambasador Luminița Odobescu a avut un mesaj de mulțumire 

pentru europarlamentarul Maria Grapni, în urma finalizării proiectului pe care   
l-au realizat împreună, pentru promovarea artiștilor plastici români 
contemporani, la Bruxelles. 

„Sunt bucuroasă că am putut să realizez acest proiect în anul Centenarului. 
România trebuie promovată cu ce are mai bun!”, este și mesajul 
europarlamentarului, Maria Grapini, PPUsl Timiș. Mesajul Excelenței Sale 
ambasador Luminița Odobescu: „Spațiul de reprezentare și de lucru al României 
din clădirea Europa oferă o importantă vizibilitate și, inclusiv în perspectiva 
Președinției române a Consiliului Uniunii Europene, am încercat să 
personalizăm cât mai mult aceste încăperi, care găzduiesc deja o mare parte a 
întâlnirilor ce se desfășoară la Bruxelles, în special în marja Consiliului 
European și a Consiliilor.  

Intenția noastră de la bun început a fost să valorificăm acest spațiu pentru a 
expune creații ale artiștilor români. Am reușit acest lucru și pentru că am avut 
mult sprijin - țin să-i mulțumesc cu acest prilej doamnei Europarlamentar Maria 
Grapini, care a dus mesajul nostru mai departe în cercul artiștilor plastici din 
Timișoara și din alte orașe din România.  

Suntem impresionați de mobilizarea acestora și dorim să le mulțumim 
tuturor celor care ne-au pus la dispoziție creații minunate, care aduc aici, în 
clădirea Europa, o bucățică de Românie caldă, plină de viață, culoare și 
optimism. Spațiul de reprezentare al României din clădirea Europa găzduiește 
deocamdată o selecție restrânsă de exponate. Suntem în curs de decorare și a 
altor spații, de aceea vom valorifica toate creațiile primite pentru a amenaja, 
spre exemplu, și noul sediu al Reprezentanței Permanente a României la 
Bruxelles UE, în care vom funcționa pe toată durata Președinției române a 
Consiliului UE.  

Pe perioada Președinției, România va avea la dispoziție spații în care își va 
putea promova artiștii și dorim să folosim primele 6 luni ale anului viitor pentru 
a fi cât mai vizibili. Potențialul cultural și artistic al României definește 
primordial imaginea țării noastre, pentru că transmite un mesaj care nu trebuie 
tradus în niciuna dintre limbile Uniunii, ci trebuie primit cu deschidere, 
admirație pentru frumos și multă prețuire”. 

http://www.banatulmeu.ro/mesaj-de-multumire-al-ambasadorului-luminita-odobescu-catre-
europarlamentarul-maria-grapini/ 

http://www.banatulmeu.ro/mesaj-de-multumire-al-ambasadorului-luminita-odobescu-catre-europarlamentarul-maria-grapini/
http://www.banatulmeu.ro/mesaj-de-multumire-al-ambasadorului-luminita-odobescu-catre-europarlamentarul-maria-grapini/
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Pentru a lămuri cutuma achiziţiilor publice, Maria Grapini organizează 
un eveniment complex, pe 4 septembrie, la Bruxelles! 

03.09.2018 
Publicat de Agerpres 
Sub titulatura „Cel mai bun raport calitate-preţ: o abordare durabilă a 

achiziţiilor publice pentru infrastructură”, europarlamentarul PPU-sl, Maria 
Grapini, este gazdă şi organizator al unei mese rotunde aşteptate cu interes în 
mediile publice şi private, la care vor lua parte toate părţile implicate în 
anevoiosul subiect al strategiei de achiziţii publice, la nivel european. 
Pe 4 septembrie, la sediul Parlamentului European de la Bruxelles, românca 
Maria Grapini şi prestigiosul UNIFE - Asociaţia Industriei Europene de 
Aprovizionare Feroviară propun o discuţie aplicată privitoare la principiul 
MEAT (Most Economically Advantageous Tender), adică oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere economic, în practicile de achiziţii publice, 
care, în opinia umanistei, poate duce la o abordare mai durabilă a achiziţiilor 
publice pentru infrastructură. 

Europarlamentarul PPU-sl a decis ca Grupul de bază al evenimentului să fie 
format din reprezentanţi ai Parlamentului European, ai Comisiei Europene şi ai 
industriei europene, adică ai celor implicaţi în construcţia unei legislaţii corecte  
şi transparente, dar mai ales unitare, la nivel de UE. Maria Grapini este 
susţinător al apariţiei cât mai rapide a acestui pachet legislativ, în condiţiile în 
care, aşa cum declară, ,,achiziţiile publice reprezintă o parte semnificativă a 
economiei UE, considerat un element-cheie pentru stimularea economiei 
europene, care urmăreşte obiective strategice, cum ar fi inovarea tehnologică, 
obiectivele sociale sau ecologice”. Mai mult, Grapini cunoaşte foarte bine 
realitatea îngrijorătoare din România, privitoare la acest veritabil nod gordian, şi 
situaţiile imposibile în care sunt puse frecvent autorităţile publice, atunci când 
trebuie să apeleze la sistemul în cauză. 

„Am pledat la Comisia Europeană şi am avut numeroase intervenţii în 
dezbaterile din comisii, pentru modificarea Directivei pentru achiziţii publice. 
În multe state, din păcate şi în România, transpunerea în legislaţiile naţionale a 
fost făcută într-o variantă care induce ineficienţă, timp îndelungat până la 
finalizare şi preferinţa pentru preţul cel mai mic! Sper ca, prin modificarea 
Directivei, în sensul eliminării unor prevederi interpretative, să se modifice 
legislaţia naţională, dar mai ales să se aplice corect!”, a declarat 
europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini. 

Evenimentul din 4 septembrie, organizat de umanistă, va întoarce pe toate 
feţele principiul MEAT, cu precizarea că el este perfectibil. 

„În 2014, modernizarea cadrului UE în domeniul achiziţiilor publice a 
marcat un pas pozitiv prin transformarea aşa-numitului principiu al ofertei celei 
mai avantajoase din punct de vedere economic, ce stă la baza acordării 
contractelor. Cu toate acestea, MEAT poate fi evaluat în moduri diferite, iar 
atribuirea contractelor bazate exclusiv pe criterii de preţ este încă o posibilitate.  
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După cum a precizat Comisia Europeană în strategia sa de achiziţii publice 
din octombrie 2017, 55% din procedurile de achiziţii publice utilizează încă cel 
mai mic preţ ca singurul criteriu de atribuire. Cu toate acestea, o abordare 
bazată pe cel mai bun raport al calităţii preţurilor este cel mai probabil să 
garanteze cea mai bună utilizare a banilor publici”, susţine Maria Grapini.  

În 4 septembrie, la Bruxelles, umanistei îi vor sta alături Garcia Porras 
Bonifacio, şef de unitate la DG GROW - Direcţia Generală pentru Piaţa Internă, 
Industrie, Antreprenoriat şi IMM-uri, Philippe Citroen, director general al 
UNIFE, Vincent Detemmerman, FIEC (Federaţia belgiană în domeniul 
construcţiilor), Guido Nelissen, consilier economic, IndustriAll, colegi 
europarlamentari. 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/09/03/comunicat-de-presa-europarlamentar-ppu-sl-maria-grapini--
169441 

AUGUST 2018 
Maria Grapini a interpelat CE pe tema dezastrului național actual 

30.08.2018 
Publicat de DC News 
„Am scăpat de sub control pesta porcină, putem să-i scăpăm de necaz, acum, 

pe fermierii români?” a interpelat Comisia Europeană, extrem de îngrijorat, 
europarlamentarul Maria Grapini. 

Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a interpelat Comisia Europeană, 
în subiectul crizei inimaginabile prin care trece România - cea mai gravă boală a 
animalelor de după al doilea război mondial, conform președintelui ANSVSA - 
după invazia de pestă porcină care a răvășit țara. 

Până la această oră, au fost eliminați 123.411 porci, sub amenințare imediată 
de eutanasiere fiind încă pe atâția! Conform datelor naționale, au fost depuse 
dosare pentru despăgubiri pentru 1890 de gospodării. 

„Îmi exprim îngrijorarea și teama că imposibilitatea limitării acestei boli va 
aduce un prejudiciu economic imens pentru România. Sunt familii care se bazau 
pe veniturile obținute din valorificarea porcilor pe care i-au crescut. În mediul 
rural, vorbim despre mii de familii care trăiesc exclusiv din această activitate! 
Sunt înregistrate pierderi imense în economie, odată cu distrugerea fermelor de 
porci, iar fermierii sunt distruși, fără perspective! Am interpelat Comisia 
Europeană pe acest subiect tragic pentru România, am solicitat ajutor pentru 
cetățenii noștri, pentru crescători. Oficialii români spun că nu pot face mare 
lucru, nu există tratament, dar, oare, prevenția n-ar fi putut, n-ar putea de acum 
măcar limita aceasta boală? E un răspuns pe care trebuie să-l dea specialiștii. 
Cred cu tărie că statul român în colaborare cu UE trebuie să-i sprijine și să-i 
despăgubească pe cei care sunt, acum, în cea mai dramatică situație de viață! 
Am scăpat de sub control pesta porcină, putem să-i scăpăm de necaz, acum, pe 
fermierii români?”, a declarat Maria Grapini, de la Bruxelles. 

https://cronicaromana.net/2018/08/30/maria-grapini-a-interpelat-ce-pe-tema-dezastrului-national-actual/ 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/09/03/comunicat-de-presa-europarlamentar-ppu-sl-maria-grapini--169441
https://www.agerpres.ro/stiri/2018/09/03/comunicat-de-presa-europarlamentar-ppu-sl-maria-grapini--169441
https://cronicaromana.net/2018/08/30/maria-grapini-a-interpelat-ce-pe-tema-dezastrului-national-actual/
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Pesta porcină. Maria Grapini a interpelat CE 

Maria Grapini a interpelat Comisia Europeană, privind subiectul crizei prin 
care trece România - cea mai gravă boală a animalelor de după al doilea război 
mondial, conform președintelui ANSVSA - după invazia de pestă porcină care a  
răvășit țara. Până la această oră, au fost eliminați 123.411 porci, se precizează 
într-un comunicat remis de Maria Grapini. 

,,Îmi exprim îngrijorarea și teama că imposibilitatea limitării acestei boli va 
aduce un prejudiciu economic imens pentru România. Sunt familii care se bazau 
pe veniturile obținute din valorificarea porcilor pe care i-au crescut. În mediul 
rural, vorbim despre mii de familii care trăiesc exclusiv din această activitate! 
Sunt înregistrate pierderi imense în economie, odată cu distrugerea fermelor de 
porci, iar fermierii sunt distruși, fără perspective! 

Am interpelat Comisia Europeană pe acest subiect tragic pentru România, 
am solicitat ajutor pentru cetățenii noștri, pentru crescători. Oficialii români 
spun că nu pot face mare lucru, nu există tratament, dar, oare, prevenția n-ar fi 
putut, n-ar putea de acum măcar limita aceasta boală? 

E un răspuns pe care trebuie să-l dea specialiștii. Cred cu tărie că statul 
român în colaborare cu UE trebuie să-i sprijine și să-i despăgubească pe cei care 
sunt, acum, în cea mai dramatică situație de viață! Am scăpat de sub control 
pesta porcină, putem să-i scăpăm de necaz, acum, pe fermierii români?”, a 
declarat Maria Grapini, de la Bruxelles. 

https://www.dcnews.ro/pesta-porcina-maria-grapini-a-interpelat-ce_610606.html 

Maria Grapini, răspuns important din partea CE 
27.08.2018 
Publicat de DC News 
Maria Grapini continuă demersurile oficiale în subiectul turismului. 
Umanista vede o certă oportunitate în promovarea Europei pe piețele 

îndepărtate, nișă importantă care merită și trebuie exploatată. În acest sens, 
Maria Grapini a adresat recent o întrebare scrisă Comisiei Europene, pe tema 
dezvoltării turismului între UE și țările terțe. 

„Turismul este o oportunitate pentru UE, toate statele membre având 
obiective turistice excelente pentru țările non-europene. Dezvoltarea turismului 
în interiorul UE nu este suficientă, de aceea consider că este necesar să existe un 
proiect european de promovare a Europei ca destinație turistică. cum se 
gândește Comisia să intervină prin politici europene pentru dezvoltarea 
turismului între UE și țările terțe, în contextul nevoii de a asigura și securitatea 
cetățenilor?”, a scris Maria Grapini Comisiei. 

Răspunsul primit: CE i-a răspuns umanistei, precizând că recunoaște 
importanța în ceea ce privește sporirea vizibilității Europei ca destinație turistică 
și, mai mult, că dezvoltă acțiuni care să completeze eforturile depuse de statele 
membre la nivel național și regional. Comisia o informează pe Maria Grapini că 
în perioadele 2012-2013 respectiv 2015-2016 au avut loc două campanii de  

https://www.dcnews.ro/pesta-porcina-maria-grapini-a-interpelat-ce_610606.html
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comunicare privind turismul European, ambele promovând imaginea Europei ca 
un ansamblu de destinații turistice, sustenabile și de înaltă calitate, care au 
motivat turiștii să își petreacă vacanțele în UE. 

„În plus, CE sprijină Comisia Europeană a Turismului pentru a promova 
„destinația Europa" pe piețele îndepărtate. Comisia a lansat o platformă de 
promovare public-privat, având ca obiectiv promovarea produselor turistice 
tematice transnaționale și transregionale paneuropene. Platforma este testată în 
2018 cu ocazia Anului turismului UE-China, al cărui scop general este creșterea 
fluxul de turiștii chinezi în UE și stimularea oportunităților de investiții pentru 
întreprinderile UE în China”, se arată în răspunsul oferit româncei. 

Maria Grapini mai este informată că ,,în 2017, Comisia a propus sistemul 
european de informații și de autorizare privind călătoriile, care va consolida 
securitatea și va facilita călătoriile fără viză în spațiul Schengen”. 

„În plus, modificările recent propuse ale Codului de vize al UE și revizuirea 
sistemului de Informații privind Vizele vor facilita obținerea unei vize de 
călătorie în UE de către persoanele care călătoresc în scopuri legitime către UE, 
facilitând în același timp turismul, comerțul și afacerile, consolidând securitatea  
și atenuând riscurile de migrație neregulamentară”, îi scrie Comisia 
europarlamentarului PPU-sl, Maria Grapini. 

https://www.dcnews.ro/maria-grapini-raspuns-important-din-partea-ce_610064.html 

Sub coordonarea Mariei Grapini, femeile antreprenor din România 
dezbat leadership-ul feminin în business 

23.08.2018 
Publicat de DC News 
În data de 1 septembrie, europarlamentarul umanist, Maria Grapini, 

președintele fondator al Asociației Femeilor Antreprenor din România cu sediul 
în Timișoara, organizează și moderează, la Constanța, ediția cu numărul XIV a 
Conferinței Naționale CAFA (Coaliția Asociațiilor Femeilor Antreprenor) cu 
tema „Leadership-ul feminin în business”. 

Europarlamentarul umanist va modera, pe 1 septembrie, Panelul Experiențe 
Europene în Antreprenoriatul Feminin. Grapini este fondator CAFA. Implicată 
dintotdeauna în tot ceea ce înseamnă afaceri, perspective economice, patronate 
de profil, decizie ministerială, Maria Grapini a fondat AFAR tocmai în ideea de 
a le oferi femeilor antreprenor din România soluții solide într-o economie 
autohtonă frecvent tensionată și discutabilă. Europarlamentarul umanist a reușit 
în afaceri, a reușit în politică, are expertiză certă în a oferi consultanță femeilor 
care vor să-i urmeze calea. 

Dincolo de misiunea de moderator, Maria Grapini a ales să le vorbească 
participantelor la eveniment despre ,,Cele patru dimensiuni ale feminității 
românești”, dimensiuni de care, așa cum declară umanista, ,,am ținut cont în 
construcția carierei și despre care am scris în cartea cu același titlu”. 

Între 31 august și 2 septembrie, la Constanța, se vor discuta foarte multe 
dintre aceste perspective ale antreprenoriatului feminin, cu exemple de doamne  

https://www.dcnews.ro/maria-grapini-raspuns-important-din-partea-ce_610064.html
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care au reușit și care au scris istorie în România, va fi adus pe agenda 
evenimentului managementul integrat al destinațiilor turistice - garanția 
competitivității, dar și rolul organizațiilor neguvernamentale în dezvoltarea 
comunității. 

Conferința Națională CAFA 2018, organizată de Maria Grapini, se va 
desfășura pe 3 paneluri plus o lansare de carte în premieră în România „Madi -
No Excuses!”, autor Madi Sharma, scriitor care trăiește sub motto-ul ,,You 
must be the Change you want to see - no excuses!” - „Trebuie să fii schimbarea 
pe care vrei să o vezi - Fără scuze!”. 

Evenimentul va debuta, în 31 august, când Mihaela Belcin - președinte 
ASOAF Constanța va adresa un cuvânt de bun venit femeilor din țara întreagă, 
în prezența autorităților locale și a reprezentanților diverselor asociații, 
companii, organizații prezente la malul mării. 

„Sunt foarte fericită că ne vom reîntâlni la Constanța! Femeile de afaceri din 
România sunt active și implicate în viața comunității și a societății. Am 
organizat acest eveniment pentru că vocea noastră merită și trebuie auzită!  

Avem nevoie de unitate și rațiune, mai ales în acest moment dificil prin care 
trece țara noastră, merităm un Centenar frumos și serios! Vă aștept cu interes, la 
Constanța, pe toți cei care simțiți că putem face ceva pentru viitorul nostru!”, a 
declarat inițiatoarea evenimentului, Maria Grapini. 

https://www.ziuadevest.ro/sub-coordonarea-mariei-grapini-femeile-antreprenor-din-romania-dezbat-
leadeship-ul-feminin-in-business/ 

Sănătate, UE. Grapini: Est-europenii, în dezavantaj vizibil 
08.08.2018 
Publicat de DC News 
Maria Grapini cere ca toţi cetăţenii Uniunii Europene să fie trataţi în mod 

egal când vine vorba despre asigurarea accesului la tratament. 
Românii şi, în general, est-europenii sunt dezavantajaţi vizibil atunci când 

vine vorba despre accesul la tratamente. Europarlamentarul PPU-sl, Maria 
Grapini, a intervenit, recent, în scris, în subiectul asigurării accesului la 
tratament al cetățenilor, în cazul îmbolnăvirilor, în condițiile în care est-
europenii sunt în dezavantaj vizibil, comparativ cu cei din statele vestice. Tema 
reprezintă o prioritate națională pentru Grapini, umanista fiind implicată în 
numeroase campanii și acțiuni de prevenție și conștientizare a populației, cu 
privire la importanța monitorizării permanente a stării de 
sănătate.  Europarlamentarul PPU-sl a scris Comisiei Europene și a solicitat 
sprijin concret, în ideea asigurării unui tratament echitabil, unitar, la nivel 
european. 

„Starea de sănătate a populației este diferită de la stat la stat”: „Starea de 
sănătate a populației în UE este diferită de la stat la stat. Statisticile oficiale 
arată că în țările din Est și în mod deosebit în mediul rural nu există o 
infrastructură adecvată pentru verificarea stării de sănătate și pentru a efectua 
prevenția îmbolnăvirilor. Având în vedere datele oficiale, are Comisia în vedere  

https://www.ziuadevest.ro/sub-coordonarea-mariei-grapini-femeile-antreprenor-din-romania-dezbat-leadeship-ul-feminin-in-business/
https://www.ziuadevest.ro/sub-coordonarea-mariei-grapini-femeile-antreprenor-din-romania-dezbat-leadeship-ul-feminin-in-business/
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să acorde sprijin concret statelor membre, comunităților locale, pentru a asigura 
cetățenilor posibilitatea de verificare a stării de sănătate și de tratament în cazul 
îmbolnăvirilor?”, a scris Maria Grapini Comisiei. 

CE i-a răspuns umanistei, asigurând-o că „Starea sănătății în UE” reprezintă 
un ciclu de inițiative în curs de desfășurare care oferă autorităților naționale sau 
oricăror alte părți interesate elementele necesare pentru monitorizarea și 
evaluarea periodică a performanței sistemelor naționale de sănătate la nivelul 
Uniunii, cum ar fi profilurile de țară în domeniul sănătății pentru fiecare stat 
membru. 

Asistența medicală are nevoie de sprijin: „Programul de sprijin pentru 
reforme structurale poate oferi asistență tehnică personalizată pentru statele 
membre, în cooperare cu serviciile relevante ale Comisiei. Obiectivul este acela 
de a ajuta statele membre să creeze instituții mai eficiente, cadre de guvernanță  
mai solide și administrații publice eficiente cu scopul de a pune în aplicare 
politici care să sprijine crearea de locuri de muncă și creșterea durabilă. 
Asistența medicală reprezintă unul dintre domeniile vizate care au nevoie de 
sprijin”, se arată în documentul oficial, transmis umanistei Maria Grapini. 

Europarlamentarul PPU-sl este ferm în opiniile exprimate pe această temă: 
„Alături de educație, sănătatea trebuie să fie prioritatea tuturor guvernelor! 
Avem nevoie de cetățeni sănătoși și educați, pentru o dezvoltare economică și 
socială a României!”, susține Maria Grapini. 

https://www.dcnews.ro/sanatate--ue--grapini--est-europenii--in-dezavantaj-vizibil_606846.html 

Un preot de ţară şi un europarlamentar - singurele reacţii! 
01.08.2018 
Publicat de stiripesurse.ro 
Spre uluirea intregii țări gestul odios al UDMR de afișare a steagului negru 

pe primăria din Sfântu Gheorghe a trecut ca și cum nu ar fi existat pentru toată 
suflarea politică de la Bucuresti. Spre norocul poporului român au existat 2 
persoane care au făcut-o: un preot de țară și un europarlamentar! Eu nu am facut 
decat să rostogolesc în calitate de Președinte CNMR acest gest odios. Un 
element important este susținerea totală a demersului de catre mass media fără 
exceptie! Le mulțumesc pe această cale tuturor celor care au scris fie și un rand 
despre acest gest umilitor pentru orice român care nu uită ca este român. Însă 
puțini știu că informația mi-a venit prima dată de la un preot. Un tânăr care l-a 
infruntat pe Hunor dintr-o umilă poziție de preot de la țară. Este vorba de Vasile 
Antonie Tamas, acum VicePresedinte CNMR. Dintre toți europarlamentarii 
noștri plătiți regește pentru nivelul țării ăsteia, unul singur a avut curajul să-și 
urle neputința și durerea din suflet la privirea acelei imagini odioase... este 
vorba de Maria Grapini, VicePreședinte la rândul dansei al CNMR! Atenția 
uriașă a presei și viralizarea uriașă pe facebook exclude scuza unora dintre 
liderii noștri că nu au știut, aflat, văzut. Rămâne doar un gust amar... multor 
parlamentari  europeni care reprezinta România ar trebui să le crape obrazul 
pentru tăcerea asta absurdă la un loc cu toate instituțiile statului și clasa politică!  

https://www.dcnews.ro/sanatate--ue--grapini--est-europenii--in-dezavantaj-vizibil_606846.html
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Dați-mi voie să explic unor neaveniți, trântori pe la diverse instituții și 
organizații să înceteze persecutarea preotului Tamas căci suntem cam mulți care 
îl respectăm. Și dacă tot sunt atât de patrioți în sufragerie sau la chermeze dar 
niciodată cu pieptul la înaintare le cer să facă și ei un sfert din cât face un preot 
de țară cu dragoste de oameni: Preotul Vasile Antonie Tamas, 29 de ani, un 
adevărat patriot în cadrul BOR: Are 5 cărți scrise; campania anti avort cu 157 de 
copii salvați. 

Purtător de steag! Apărător al valorilor românești din Covasna și Harghita. 
Campanii umanitare prin care s-au donat peste 100.000 de lei cazurilor de boală 
și sărăcie. Conducatorul corului bărbătesc Voievozii Munților, din Vâlcele. Fără 
taxe la serviciile religioase! 

Preotul săracilor. Luptător pentru afirmare națională. Apărător al steagului și 
al limbii române.  

https://www.stiripesurse.ro/un-preot-de-tara-si-un-europarlamentar-singurele-reactii_1280802.html 

IULIE 2018 
Maria Grapini a răbufnit, după incidentul cu steagul negru de la Sfântu 

Gheorghe: ,,Cer, public, Președinției și Guvernului, să anunțe măsurile 
luate” 

31.07.2018 
Publicat de Stiripesurse.ro 
Europarlamentarul Maria Grapini, apel către autoritățile române pentru 

sancționarea de urgență a primarului de la Sfântul Gheorghe, care a arborat un 
steag negru la primăria din urbe, chiar de Ziua Imnului Național. 

„Ce găselniță mizerabilă, cu invocarea distincției Pro Urbe! La toate 
sărbătorile naționale ale României, din UDMR moare sau este pomenit cineva! 
Drept cine ne luați? Dați o căutare simplă pe net și vă veți îngrozi de tupeul 
edilului din Sfântu Gheorghe! De Ziua Unirii, steagul negru a apărut tot pe 
sediul primăriei, în memoria unui alt membru UDMR decedat. În anul 
precedent, același steag a fost... uitat pe clădire, tot în zi de mare sărbătoare 
românească, deși cel pomenit decedase de ceva timp. Dumnezeule, cât de 
ipocrit să fii, să instigi și să rănești atât de urât neamul românesc?! Suntem în 
An Centenar, suntem oameni raționali, milităm pentru pace și unitate, dar cu 
UDMR este imposibil! Eu nu voi fi liniștită, până când primarul din Sfântu 
Gheorghe nu va fi sancționat. Cer, public, Președinției și Guvernului, să anunțe 
măsurile luate împotriva sa și sper să fie urgente și pertinente! România nu va 
fi, niciodată, îngenunchiată, cu toate provocările ce i se servesc, dar România 
trebuie să-i pedepsească, întotdeauna, pe cei care îi terfelesc substanța și 
sufletul!”, a transmis  europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini. 

https://www.stiripesurse.ro/maria-grapini-a-rabufnit-dupa-incidentul-cu-steagul-negru-de-la-sfantu-
gheorghe-cer-public-pre_1280410.html 

https://www.stiripesurse.ro/un-preot-de-tara-si-un-europarlamentar-singurele-reactii_1280802.html
https://www.stiripesurse.ro/personalitati/maria-grapini_1801.html
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Maria Grapini cere CE atenție sporită pentru industria textilă 
europeană 

30.07.2018 
Publicat de DC News 
Maria Grapini a condus patronatul din domeniu, la nivel national, și cunoaște 

în amănunt barierele de care s-au izbit și se izbesc și în prezent textiliștii. 
Recent, europarlamentarul PPU-sl a adresat o întrebare Comisiei Europene și 

a insistat pentru o implicare serioasă și coerentă, din perspectiva viitorului 
acestui domeniu, deloc ferit de probleme sau sincope legislative. Maria Grapini 
punctează, în debutul adresei oficiale, faptul că industria textilă europeană are o 
tradiție îndelungată și reprezintă unul dintre sectoarele industriale de bază ale 
economiei Uniunii Europene. Ca întotdeauna, umanista a repus în prim-plan 
chestiunea susținerii IMM-urilor. 

Idei inovative: „Pentru a se afirma ca lider pe piețele globale și pentru a-și 
menține locurile de muncă, industria textilă și a confecțiilor din Europa are 
nevoie de idei inovative, de programe europene de finanțare. În industria textilă 
peste 90 % dintre companii sunt IMM-uri și există o concurență de multe ori  
necontrolată, ce vizează aspectele legate de standardele de calitate și de prețurile 
reale, generată de produsele provenite din țările terțe. Recent, la Bruxelles, a 
avut loc întâlnirea EURATEX 2018, la care investitorii din industria textilă au 
subliniat faptul că industria textilă europeană are nevoie de noi investiții, de un 
acces mai facil la finanțări, de sprijinirea inovării și cercetării în domeniu. Ce 
măsuri va lua Comisia și ce facilități vor fi create pentru a încuraja dezvoltarea 
industriei textile europene, având în vedere că în acest domeniu lucrează un 
număr important de angajați, în special femei?”, a scris Maria Grapini Comisiei. 

CE i-a răspuns europarlamentarului PPU-sl, precizând din start că 
instrumentele financiare, cum ar fi programele Orizont 2020, Life și Interreg 
asigură sprijin pentru mai multe proiecte privind textilele și confecțiile, cu 
accent pe cercetare și dezvoltare, transformare digitală și economia circulară. 

„Inițiativa privind Platforma de specializare inteligentă în domeniul 
modernizării industriale sprijină parteneriatele interregionale ale UE, inclusiv 
investițiile în materiale textile inovatoare. Programul pentru competitivitatea 
întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) sprijină creativitatea și adoptarea 
inovațiilor în industria europeană a textilelor și confecțiilor prin diferite 
inițiative și finanțează proiecte în aceste sectoare. Astfel cum se subliniază în 
propunerile sale pentru cadrul financiar multianual 2021-2027, creșterea 
investițiilor va rămâne o prioritate pentru Comisie, în special prin programul 
InvestEU, care va contribui la mobilizarea investițiilor publice și private în 
cercetare și inovare, într-o infrastructură durabilă, în economia socială și 
învățarea de competențe - inclusiv, atunci când este cazul, în industria textilă”, 
se arată în răspunsul oferit de CE umanistei Maria Grapini. 

https://www.dcnews.ro/maria-grapini-cere-ce-aten-ie-sporita-pentru-industria-textila-
europeana_604966.html 

https://www.dcnews.ro/maria-grapini-cere-ce-aten-ie-sporita-pentru-industria-textila-europeana_604966.html
https://www.dcnews.ro/maria-grapini-cere-ce-aten-ie-sporita-pentru-industria-textila-europeana_604966.html
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Maria Grapini: ,,Ce găselniță mizerabilă. Drept cine ne luați? 
Vă veți îngrozi…” 

30.07.2018 
DC News 
Maria Grapini a reacționat, duminică, 29 iulie, la evenimentul petrecut la 

Sfântu Gheorghe, unde, pe clădirea Primăriei, a fost arborat un steag negru, 
chiar de Ziua Imnului Național. Imaginile au fost făcute publice de Alexandru 
Cumpănaşu, preşedintele Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României. 

„Umanista, vicepreședinte al Coaliției Naționale pentru Modernizarea 
României, a sancționat dur tertipurile folosite de UDMR, ori de câte ori țara 
noastră este în mari sărbători naționale, declarându-se jignită și revoltată de 
atitudinea celor care se transformă în adevărați provocatori la adresa celor mai 
sfinte simboluri românești. 

Președintele executiv al UDMR a susținut, candid, duminică, faptul că 
steagul negru de pe Primăria Sfântu Gheorghe a fost arborat în urma decesului 
unui cetățean de onoare al municipiului, care primise distincţia „Pro Urbe”, se 
precizează într-un comunicat. Ce a zis Grapini: „Ce găselniță mizerabilă, cu 
invocarea distincției Pro Urbe! La toate sărbătorile naționale ale României, din 
UDMR moare sau este pomenit cineva! Drept cine ne luați? Dați o căutare 
simplă pe net și vă veți îngrozi de tupeul edilului din Sfântu Gheorghe! De Ziua 
Unirii, steagul negru a apărut tot pe sediul primăriei, în memoria unui alt 
membru UDMR decedat. În anul precedent, același steag a fost...uitat pe 
clădire, tot în zi de mare sărbătoare românească, deși cel pomenit decedase de 
ceva timp. Dumnezeule, cât de ipocrit să fii, să instigi și să rănești atât de urât 
neamul românesc?! Suntem în An Centenar, suntem oameni raționali, milităm 
pentru pace și unitate, dar cu UDMR este imposibil! Eu nu voi fi liniștită, până 
când primarul din Sfântu Gheorghe nu va fi sancționat. Cer, public, Președinției 
și Guvernului, să anunțe măsurile luate împotriva sa și sper să fie urgente și 
pertinente! România nu va fi, niciodată, îngenunchiată, cu toate provocările ce i 
se servesc, dar România trebuie să-i pedepsească, întotdeauna, pe cei care îi 
terfelesc substanța și sufletul! ”, a transmis, de la Timișoara, Maria Grapini. 

https://www.dcnews.ro/maria-grapini-ce-gaselni-a-mizerabila-drept-cine-ne-lua-i-va-ve-i-
ingrozi_604865.html 

Maria Grapini cere, public, Președinției și Guvernului, 
să anunțe măsurile luate împotriva primarului din Sfântu Gheorghe 

30.07.2018 
Banatul Meu 
Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a reacționat, duminică, 29 iulie, la 

evenimentul nefericit petrecut la Sfântu Gheorghe, unde, pe clădirea Primăriei, 
a fost arborat un steag negru, chiar de Ziua Imnului Național. Imaginile au fost 
făcute publice de Alexandru Cumpănaşu, preşedintele Coaliţiei Naţionale 
pentru Modernizarea României. 

https://www.dcnews.ro/maria-grapini-ce-gaselni-a-mizerabila-drept-cine-ne-lua-i-va-ve-i-ingrozi_604865.html
https://www.dcnews.ro/maria-grapini-ce-gaselni-a-mizerabila-drept-cine-ne-lua-i-va-ve-i-ingrozi_604865.html
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Umanista, vicepreședinte al Coaliției Naționale pentru Modernizarea 
României, a sancționat dur tertipurile folosite de UDMR, ori de câte ori țara 
noastră este în mari sărbători naționale, declarându-se jignită și revoltată de 
atitudinea celor care se transformă în adevărați provocatori la adresa celor mai 
sfinte simboluri românești. 

Președintele executiv al UDMR a susținut, candid, duminică, faptul că 
steagul negru de pe Primăria Sfântu Gheorghe a fost arborat în urma decesului 
unui cetățean de onoare al municipiului, care primise distincţia „Pro Urbe”. 

„Ce găselniță mizerabilă, cu invocarea distincției Pro Urbe! La toate 
sărbătorile naționale ale României, din UDMR moare sau este pomenit cineva! 
Drept cine ne luați? Dați o căutare simplă pe net și vă veți îngrozi de tupeul 
edilului din Sfântu Gheorghe! De Ziua Unirii, steagul negru a apărut tot pe 
sediul primăriei, în memoria unui alt membru UDMR decedat. În anul 
precedent, același steag a fost… uitat pe clădire, tot în zi de mare sărbătoare 
românească, deși cel pomenit decedase de ceva timp. Dumnezeule, cât de 
ipocrit să fii, să instigi și să rănești atât de urât neamul românesc?! Suntem în 
An Centenar, suntem oameni raționali, milităm  pentru pace și unitate, dar cu 
UDMR este imposibil! Eu nu voi fi liniștită, până când primarul din Sfântu 
Gheorghe nu va fi sancționat. Cer, public, Președinției și Guvernului, să anunțe 
măsurile luate împotriva sa și sper să fie urgente și pertinente! România nu va 
fi, niciodată, îngenunchiată, cu toate provocările ce i se servesc, dar România 
trebuie să-i pedepsească, întotdeauna, pe cei care îi terfelesc substanța și 
sufletul!”, a transmis, de la Timișoara, europarlamentarul PPU-sl, Maria 
Grapini. 

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-cere-public-presedintiei-si-guvernului-sa-anunte-masurile-
luate-impotriva-primarului-din-sfantu-gheorghe/ 

Maria Grapini: Păi, domnule Zegrean, dacă e recomandare 
cumva să fie obligaţie? 

17.07.2018 
Publicat de Mediafax 
Europarlamentarul Maria Grapini l-a criticat pe fostul preşedinte al CCR 

Augustin Zegrean pentru afirmaţiile sale potrivit cărora recomandarea Comisiei 
de la Veneţia este uşor exagerată, dar trebuie aplicată, susţinând că o 
recomandare nu este o obligaţie. 
     „Din puţul gândirii domnului Zegrean: ,,Recomandările Comisiei de la 
Veneţia sunt obligatorii!”. Păi,domnule Zegrean, dacă e recomandare cumva să 
fie obligaţie? Apoi,dacă deciziile luate într-un stat membru sunt 
constituţionale,cum poate cineva dinafară să ne oblige să schimbăm? Nu mai 
suntem stat independent? Sau nu aţi auzit ce-a spus Comisia Europeană acum 
trei zile? ,,nu comentăm deciziile curţilor constituţionale din statele membre!”, a 
scris, pe Facebook, europarlamentarul Maria Grapini. 

Fostul preşedinte CCR, Augustin Zegrean, a declarat, vineri, referitor la 
directivele Comisiei de la Veneţia, că recomandarea privind modificarea  

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-cere-public-presedintiei-si-guvernului-sa-anunte-masurile-luate-impotriva-primarului-din-sfantu-gheorghe/
http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-cere-public-presedintiei-si-guvernului-sa-anunte-masurile-luate-impotriva-primarului-din-sfantu-gheorghe/
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Constituţiei este uşor exagerată, precizând însă că ţara noastră trebuie să ţină 
cont de aceste indicaţii. 

„Membrii Comisiei de la Veneţia sunt numiţi de guverne, nu îi alege nimeni. 
Fiecare Guvern şi-a numit un om la Comisia de la Veneţia. Toader a fost trimis 
de către Guvernul PSD+ALDE, înainte să fie la ministerul Justiţiei. 

Recomandarea cu modificarea Constituţiei mi se pare uşor exagerată. Nu 
Constituţia trebuie modificată ca să se asigure un echilibru. Echilibrul trebuie să 
existe şi trebuie să existe în lege. România trebuie să modifice legea. Dacă vrem 
să fim în clubul statelor care respectă statul de drept, trebuie să ţinem seama de 
aceste recomandări. Dacă nu ţinem seama de ele, atunci plecăm din Europa”, a 
declarat Augustin Zegrean, la Digi 24. 

Comisia de la Veneţia recomandă autorităţilor din România să reexamineze, 
în proiectele de lege din domeniul justiţiei, modul de numire şi revocare a 
magistraţilor, în sensul asigurării unor proceduri neutre, prin menţinerea rolului 
preşedintelui ţării şi Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).  Comisia de la 
Veneţia a prezentat vineri avizul preliminar pe tema proiectelor de 
amendamente asupra a trei legi din România în domeniul justiţiei, după sesizări 
de evaluare făcute de preşedintele României şi de Comisia de monitorizare a 
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. În conformitate cu procedura 
avizelor preliminare în cazurile urgente, Comisia de la Veneţia a autorizat 
transmiterea evaluării autorităţilor române. Comisia de la Veneţia urmează să 
susţină acest aviz, fără modificări, în sesiunea plenară din octombrie. 

Potrivit raportului, Comisia de la Veneţia formulează următoarele 
recomandări adresate autorităţilor din România: 

- „să reexamineze sistemul de numire / revocare a procurorilor de rang înalt, 
inclusiv prin revizuirea prevederilor corespunzătoare din Constituţie, în 
perspectiva oferirii condiţiilor pentru un proces de numire / revocare neutru şi 
obiectiv, prin menţinerea rolului instituţiilor, precum preşedintele ţării şi 
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), capabile să echilibreze influenţa 
ministrului Justiţiei”; 

- „să elimine ori să definească mai bine prevederile care le permit 
procurorilor de rang superior să invalideze soluţiile procurorilor pentru situaţiile 
de nefundamentare”; 
    - „să elimine restricţiile propuse asupra libertăţii de exprimare a judecătorilor 
şi procurorilor". 

http://www.mediafax.ro/social/maria-grapini-pai-domnule-zegrean-daca-e-recomandare-cumva-sa-fie-
obligatie-17355963 

Misiune europeană S&D peste Ocean! Maria Grapini va avea întâlniri 
la Google, Mozzila, Uber, Wikipedia, Facebook, Apple! 

17.07.2018 
Publicat de Cronica Română 
O delegație a DEWG (Digital Europe Working Group) a Grupului S&D din 

Parlamentul European se află, în perioada 15-19 iulie, în Statele Unite ale 

http://www.mediafax.ro/social/maria-grapini-pai-domnule-zegrean-daca-e-recomandare-cumva-sa-fie-obligatie-17355963
http://www.mediafax.ro/social/maria-grapini-pai-domnule-zegrean-daca-e-recomandare-cumva-sa-fie-obligatie-17355963
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Americii, la Silicon Valley, pentru întâlniri importante cu companii gigant 
americane, pe tema actuală a planetei, ,,Societăți libere și democratice în era 
digitală”. Delegația oficială este alcătuită dintr-un austriac, un german și o 
româncă, europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini! 

Umanista reprezintă, din nou, România, la un eveniment de top, ce cuprinde 
un șir de întâlniri majore, ce se vor desfășura în San Francisco, dar și în alte 
orașe americane, cu reprezentanții Google, Mozzila, Uber, Wikipedia, 
Facebook, SAP Silicon Valley Labs, Apple! 

Temele pe care delegația PE le va dezbate peste Ocean vizează știri false, 
discursuri radicale, viitorul democrației în era digital, confidențialitatea datelor 
și confidențialitatea digital, impozitarea digital, inteligența artificială și inovația 
tehnologică, adică exact subiectul fierbinte care a zguduit mediul international, 
post scandalul Cambridge Analytica. Misiunea DEWG (Digital Europe 
Working Group) la Silicon Valley va interacționa la fața locului cu actorii 
globali și cu părțile interesate cheie. Maria Grapini și colegii săi 
europarlamentari vor aborda aspecte cheie din sfera digitală și vor împărtăși 
pozițiile S&D, chiar în centrul celui mai important centru digital din lume. 
Misiunea de discuții și anchetă își propune să transmită mesajul european al 
valorilor liberale, al solidarității și democrației. Maria Grapini va insista pe 
tendințele și orientarea viitoare a următoarei faze a revoluției digitale. 

S&D promovează o viziune progresivă pentru o Europă digitală care va 
funcționa în beneficiul tuturor cetățenilor, comunităților și întreprinderilor, care 
va oferi o societate digitală și o economie inovatoare, socială și viabilă. De la 
începutul mandatului parlamentar actual (2014-2019), DEWG a organizat 
numeroase activități, proiecte și evenimente în vederea transformării și 
modernizării digitale. 

Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, singurul român din delegația 
oficială a DEWG, va oferi detalii despre vizita în SUA, săptămâna viitoare, 
după revenirea în țară. 

https://cronicaromana.net/2018/07/16/misiune-europeana-sd-peste-ocean-maria-grapini-va-avea-
intalniri-la-google-mozzila-uber-wikipedia-facebook-apple/ 

Ziua Națională a Contabilului Român, sărbătorită la Timișoara 
17.07.2018 
Publicat de Ziua de Vest 
La 13 iulie 1921, Regele Ferdinand I al României a aprobat, prin decret 

regal, Legea pentru organizarea Corpului de Contabili Autorizați și Experți 
Contabili în România, textul fiind contrasemnat și de Grigore Trancu-Iaşi, în 
calitate de ministru al muncii, un promotor și susținător al acestei inițiative 
legislative. Prin aprobarea acestei legi, România a devenit membră a clubului 
select de țări în care profesia contabilă era reglementată la acea vreme: Statele 
Unite ale Americii, Regatul Unit, Germania, Italia. 

La evenimentul organizat vineri, 13 iulie, în amfiteatrul A01 al Univeristății 
de Vest din Timișoara de Filiala Timiș a Corpului Experților Contabili și  

https://cronicaromana.net/2018/07/16/misiune-europeana-sd-peste-ocean-maria-grapini-va-avea-intalniri-la-google-mozzila-uber-wikipedia-facebook-apple/
https://cronicaromana.net/2018/07/16/misiune-europeana-sd-peste-ocean-maria-grapini-va-avea-intalniri-la-google-mozzila-uber-wikipedia-facebook-apple/
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Contabililor Autorizați din România, au onorat invitația reprezentați ai 
instituţiilor publice, europene, naționale și locale, precum și ai mediului de 
afaceri care au apreciat activitatea și adresat cuvinte profesioniștilor contabili: 
Călin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, Maria Grapini, 
europarlamemtar, Eugen Dogariu, senator, secretar Comisia pentru 
administraţie publică şi organizarea teritoriului, Senat, Adrian Pau, deputat, 
membru în Comisia Buget Finanțe, Camera Deputaților, Csaba Nasz, magistrat, 
Florin Popovici, director, Camera de Conturi Timiș, Ioan Dragomir, director, 
Direcția Regională a Finanțelor Publice Timișoara, Ileana Tomoiagă, inspector 
șef adjunct, ITM Timiș, Floarea Brînda, director, Oficiul Registrului Comerțului 
Timiș, Monica Neghin, comisar șef, Serviciul de Investigare a Fraudelor 
Economico-Financiare, Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, Valentin Cerna, 
director, Banca Națională a României, Anca Flueraș, director zonal, Banca 
Comercială Română. 

În luarea sa de cuvânt, rectorul Universității de Vest din Timișoara, 
profesorul univ. dr. Marilen Pirtea (care este secretarul Comisiei Buget Finanțe 
din Camera Deputaților) a subliniat importanța funcționării parteneriatelor 
dintre mediul universitar (specializările din domeniul financiar-contabil ale 
Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor) și Corpul Experților 
Contabili și Contabililor Autorizați din România. De asemenea, vorbind despre 
educație, citându-l pe Robert L. Heilbroner în „Filosofia lucrurilor pământești”, 
domnul rector a arătat că ,,studiul economiei, nu pare să reclame înzestrări 
deosebit de înalte și de specializate. Nu este el, din punct de vedere intelectual, 
o materie foarte ușoară în comparație cu ramurile superioare ale filozofiei sau
ale științei pure? Materie ușoară, în care foarte puțini excelează! Paradoxul își 
are explicația, probabil, în faptul că un bun economist trebuie să posede o rară 
combinație de înzestrări. El trebuie să fie, într-o anumită măsură, matemetician, 
istoric, om politic, filosof. Trebuie să înțelegă simboluri și să vorbească în 
cuvinte. Trebuie să privească particularul prin prisma generalului și într-un 
același elan de gândire să cuprindă deopotrivă abstractul și concretul. Trebuie să 
studieze prezentul în lumina trecutului, pentru scopuri situate în viitor.  

Nici o parte a naturii umane sau a instituțiilor omenești nu trebuie să-i scape 
cu totul din vedere. El trebuie să fie dezinteresat și în același timp să vizeze un 
scop; să fie distant și incoruptibil ca un artist, dar uneori totuși la fel de cu 
picioarele pe pământ ca un politician.” 

Filiala Timiș a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din 
România este unul din modelele de bune practici pentru profesia contabilă, 
dezideratele „Știință, Independență, Moralitate” fiind piloni esențiali ce 
contribuie la calitatea serviciilor oferite de membrii săi. 

,,Anul Centenarului României, este primul an în care profesia contabilă își 
unește destinele cu ziua în care s-a înființat Corpul Expeților Contabili și 
Contabililor Autorizați din România și sărbătoresc, împreună. 13 iulie este ziua 
în care noi, profesioniștii contabili, contăm ca oameni, noi cei care dăm lumină,  
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frumusețe și demnitate acestei profesii, indiferent de vreme și vremuri. Poate 
mai mult ca oricând, acum deviza Corpului Expeților Contabili și Contabililor 
Autorizați din România, „Știință, Independență, Moralitate” a devenit foarte 
activă în mintea noastră. Prezența noastră aici, într-un spațiul al științei, cum 
este Universitatea de Vest din Timișoara, nu este deloc întâmplătoare: suntem 
rezultanta muncii noastre, a educației de care am beneficiat și de care avem 
continuu nevoie. Avem nevoie de independență în relația partenerilor noștri 
instituționali și non-instituționali și de onestitate între noi. Și mai mult ca 
oricând, nu numai în profesie, avem nevoie moralitate. Din suflet, dragi colegi 
timișeni, vă doresc un sincer La mulți ani!” „La toți de față și viitori, Sănătate” 
a menționat președintele Filialei Timiș a Corpului Experților Contabili și 
Contabililor Autorizați din România, profesor univ. dr. Bunget Ovidiu 
Constantin 

https://www.ziuadevest.ro/ziua-nationala-a-contabilului-roman-sarbatorita-la-timisoara/ 

Drumul Cortinei de Fier - un traseu care trece prin istorie, 
cultură, politică și va strabate și Timișul 

17.07.2018 
Publicat de Ziua de Vest 
Luni 16 iulie, de la ora 19.00, în Sala Revoluției a Consiliului Județean 

Timiș, europarlamentarul Maria Grapini a organizat conferința extraordinară pe 
tema proiectului turistic european ce vizează ruta EuroVelo 13, cunoscută drept 
„Drumul Cortinei de Fier”. 

Invitat special a fost cel mai mare specialist în cicloturism, Michael Cramer, 
membru al Parlamentului European, fost președinte al Comisiei pentru 
Transport și Turism (TRAN). De ani de zile, Cramer a străbătut Europa în lung 
și în lat pe bicicletă și cunoaște toate obiectivele turistice importante, pe care le-
a vizitat, de-a lungul fostei Cortine de Fier ridicate de comuniști. Michael 
Cramer este un neobosit promotor internațional al turismului, având o 
experiență profesională extraordinară. Europarlamentarii Maria Grapini și 
Michael Cramer sunt amândoi membri ai Comisiei TRAN din PE.  Michael 
Cramer a mai vizitat Timișoara, anul trecut, tot la invitația Mariei Grapini, când, 
de asemenea el a conferențiat. Luni, seara, Cramer a avut o prezentare 
amănunțită a super proiectului turistic european privind ruta EuroVelo 13 
„Drumul Cortinei de Fier”. El a demonstrat că bicicleta și pistele de cicloturism 
aduc pacea și comunicarea dintre popoare, pot uni oamenii și națiunile și pot 
înlocui oribila Cortina de Fier care a învrăjbit zeci de ani țările din Europa de 
Est împotriva Occidentului. Cramer a făcut o expunere profesionistă a întregii 
rute Euro Velo, începând cu Germania, trecând prin țările din Peninsula 
Balcanică și ajungând în țările Baltice. Mesajul a fost clar: bicicleta și pistele de 
cicloturism întăresc nu numai sănătatea omului, ci ele aduc colaborarea și pacea 
dintre popoare, divertismentul și bucuria de a trăi și a călători. 

„Știm că ciclismul este foarte prietenos cu mediu și foarte sănătos pentru om. 
Cei care merg cu biciciletele sunt de trei ori mai sănătoși decât ceilalți.  

https://www.ziuadevest.ro/ziua-nationala-a-contabilului-roman-sarbatorita-la-timisoara/
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Bicicliștii trăiesc cu cinci ani mai mult decât cei care nu utilizează niciodată 
bicicleta. Turismul ciclist are un efect benefic economic foarte mare asupra 
comunităților. Există 700.000 de locuri de muncă în industria ce ține de 
biciclete și cicloturism, iar până în 2020 vor fi un milion de angajați în domeniu. 
Suma totală pe an în turismul ciclist este de 44 miliarde de euro. Am cinci cărți 
pe acest domeniu. Ruta EuroVelo 13 „Drumul Cortinei de Fier” este un traseu 
care trece prin istorie, cultură, politică și natură”, a spus Cramer. 

Bianca Vințan a explicat că Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea 
Turismului Timiș a aplicat la începutul acestui an pe programul IPA II, cu 
proiectul EuroVelo13 - Servicii de Ciclism Avansat, împreună cu parteneri 
sârbi, Fondul pentru Afaceri Europene a Provinciei Independente Vojvodina, 
Secretariatul pentru Economie și Turism Novi Sad, respectiv Clubul Bănățean 
de Turism România. Maria Grapini nu a putut fi prezentă la conferința de luni 
16 iulie de la Timișoara, fiindcă se află într-o misiune a Parlamentului European 
în SUA. Astfel, Grapini este singurul român care va avea întâlniri la Google, 
Mozzila, Uber, Wikipedia, Facebook, Apple. Delegația oficială DEWG (Digital 
Europe Working Group) a Grupului S&D din Parlamentul European este 
alcătuită dintr-un austriac, un german și o româncă - europarlamentarul PPU-sl 
Timiș, Maria Grapini. Delegația se află, în perioada 15-19 iulie, în Statele Unite 
ale Americii, la Silicon Valley, pentru întâlniri importante cu companii gigant 
americane pe o temă actuală a lumii “Societăți libere și democratice în era 
digitală”. 

Prin urmare, pentru conferința de luni seara, de la Timișoara, Maria Grapini 
a avut următorul mesaj citit de către Raoul Gordean: „Când Colegul meu, 
Michael Cramer, mi-a propus să facem această întâlnire nu am ezitat niciun 
moment și am spus da. Am găsit un partener de nădejde în Asociația pentru 
Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Județul Timiș și Consiliul Județean 
Timiș care ne-a oferit acest loc de dezbatere. Michael Cramer este un împătimit 
susținător al turismului, al economiei verzi și este inițiatorul mai multor proiecte 
în acest sens.  

Proiectul “Drumul Cortinei de fier” este unic și este important și pentru 
România atât din punct de vedere istoric, cât și turistic. Sunt convinsă ca 
prezentarea domnului Cramer va suscita interes și sper ca iubitorii de turism, 
susținătorii turismului din România să se poată inspira din ceea ce va prezenta 
colegul meu Michael.Vă doresc tuturor mult succes în ceea ce faceți și mult 
succes turismului românesc și a celui european.” 

Echipa lui Grapini îl va conduce, marți, 17 iulie, pe europarlamentarul 
german în Serbia, de unde acesta va porni într-o călătorie pe bicicletă spre 
Cehia, destinația finală fiind orașul natal, Berlin. 

https://www.ziuadevest.ro/drumul-cortinei-de-fier-un-traseu-care-trece-prin-istorie-cultura-politica-si-
va-strabate-si-timisul/ 

https://www.ziuadevest.ro/drumul-cortinei-de-fier-un-traseu-care-trece-prin-istorie-cultura-politica-si-va-strabate-si-timisul/
https://www.ziuadevest.ro/drumul-cortinei-de-fier-un-traseu-care-trece-prin-istorie-cultura-politica-si-va-strabate-si-timisul/
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La propunerea eurodeputatului român 
Maria Grapini 

13.07.2018 
Publicat de Ziarul BURSA 
Parlamentul European a alocat un plus de 800.000 de euro IMM-urilor. 
Comisia IMCO (Piaţa Internă şi Protecţia Consumatorilor) din Parlamentul 

European a votat, ieri, la propunerea eurodeputatului român Maria Grapini, 
acordarea unui plus de 800.000 de euro sectorului IMM-urilor, conform 
raportului privind alocarea Bugetului UE pentru anul 2019. 

Europarlamentarul PPU-sl Maria Grapini a fost raportor din umbră pe acest 
subiect şi, la propunerea sa, IMM-urile au obţinut un succes, întrucât la liniile 
bugetare pe proiectele pilot s-a adoptat amendamentul bugetar prin care se alocă  
800.000 de euro în plus faţă de propunerea Comisiei pentru susţinerea 
cheltuielilor pentru competitivitatea întreprinderilor mici şi mijlocii (COSME). 

„Sper ca şi IMM-urile din România să beneficieze de aceşti bani! 
Autorităţile naţionale au obligaţia informării cetăţenilor şi a mediului economic. 
Eu sper că mesajul meu de astăzi este important şi îmbucurător! ”, a declarat, la 
Bruxelles, doamna Grapini. Maria Grapini subliniază că lupta sa pro IMM-uri 
nu este una ,,surdă”, dat fiind că Europa ia în calcul propuneri ori de câte ori 
acestea sunt serioase. Europarlamentarul a mai avut propuneri care au fost 
votate ieri la IMCO. Unele dintre acestea privesc necesitatea susţinerii 
competitivităţii mai puternice şi alocarea fondurilor necesare pentru 
transformările inerente impuse de intrarea în era digitală. Maria Grapini a atins 
şi problema produselor neconforme, astfel că în raport, la propunerea sa, apare 
şi necesitatea alocarii resurselor bugetare necesare pentru ca supravegherea 
pieţei să fie una eficientă şi coordonată, în vederea sporirii siguranţei con-
sumatorilor. 

Un alt amendament depus la Comisia IMCO impune introducerea nevoii de 
corelare a tuturor programelor pentru Piaţa Internă cu Regulamentul General al 
UE privind protecţia datelor personale.  

http://m.bursa.ro/la-propunerea-eurodeputatului-roman-maria-grapini-parlamentul-european-a-alocat-
un-plus-de-800000-de-euro-imm-urilor-24799436 

Maria Grapini, răspuns din partea comisarului european Bienkovska 
12.07.2018 
Publicat de DC News 
Maria Grapini a adresat, recent, o întrebare scrisă Comisiei Europene, pe 

tema sprijinirii întreprinderilor din industria de apărare, în scopul evident de 
relansare a producției.  

Umanista a întreprins demersul oficial în condițiile în care CE s-a angajat, 
prin Planul de acțiune european, să sprijine și să consolideze eforturile statelor 
membre în ceea ce privește dezvoltarea industriei de apărare, cu țintă finală o 
industrie de apărare europeană competitivă și inovatoare.  

http://m.bursa.ro/la-propunerea-eurodeputatului-roman-maria-grapini-parlamentul-european-a-alocat-un-plus-de-800000-de-euro-imm-urilor-24799436
http://m.bursa.ro/la-propunerea-eurodeputatului-roman-maria-grapini-parlamentul-european-a-alocat-un-plus-de-800000-de-euro-imm-urilor-24799436
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Maria Grapini cere CE măsuri pentru susținerea industriei europene, în toate 
coordonatele ei generale, pentru ca aceasta să se poată dezvolta firesc, în 
interiorul UE, fără importuri din țări terțe. „Pentru a crea o piață europeană a 
apărării eficientă, este extrem de important să fie funcționale toate capacitățile 
de producție deja existente în piața internă. Ce măsuri va lua Comisia astfel 
încât să sprijine întreprinderile din industria de apărare din țările UE, pentru ca 
acestea să reînceapă producția și astfel să avem o industrie a apărării mai 
puternică care să-și consolideze autonomia strategică și tehnologică?”, a întrebat 
Maria Grapini Comisia. 

Răspuns: Răspunsul a venit din partea comisarului european Elzbieta 
Bienkovska. Aceasta a asigurat-o pe Maria Grapini de faptul că UE oferă 
finanțare pentru cercetarea colaborativă în domeniul apărării prin intermediul 
Acțiunii pregătitoare privind cercetarea în domeniul apărării, cu un buget de 90 
de milioane EUR pentru perioada 2017-2019. 

„În cadrul ferestrei sale pentru capabilități, UE va completa finanțările 
naționale pentru proiectele colaborative de dezvoltare din domeniul apărării. În 
acest scop, Comisia a propus un regulament de instituire a unui program 
european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, cu un buget de 500 de 
milioane EUR pentru perioada 2019-2020. Colegiuitorii au ajuns deja la un 
acord cu privire la textul regulamentului. La 13 iunie 2018, Comisia a înaintat o 
propunere de regulament de instituire a Fondului european de apărare pentru a  
sprijini proiectele colaborative de cercetare și dezvoltare în domeniul apărării în 
baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027, cu un buget total 
de 13 miliarde EUR”, se arată în răspunsul transmis europarlamentarului PPU-
sl. Mai mult, Bienkovska o asigură pe Grapini de faptul că se depun eforturi 
pentru a ajuta întreprinderile din domeniul apărării, în special întreprinderile 
mici și mijlocii (IMM-urile), în ceea ce privește accesarea finanțării de la 
nivelul UE și pentru găsirea de noi piețe. 

Ce se mai arată în răspuns: „Printre aceste eforturi se numără, de exemplu, 
sprijinul acordat în cadrul Programului pentru competitivitatea întreprinderilor 
și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) prin: lansarea de parteneriate 
strategice de clustere europene în domeniul apărării, activitățile Rețelei 
europene a regiunilor din domeniul apărării, în care regiunile și clusterele se 
reunesc pentru a face schimb de bune practici privind sprijinirea IMM-urilor, 
respectiv o campanie de sensibilizare privind posibilitățile de finanțare din 
partea UE (fondurile structurale și de investiții europene, COSME și Orizont 
2020) pentru IMM-uri”, se mai arată în răspunsul transmis româncei Maria 
Grapini. 

https://www.dcnews.ro/maria-grapini-raspuns-din-partea-comisarului-european-
bienkovska_601847.html 

https://www.dcnews.ro/maria-grapini-raspuns-din-partea-comisarului-european-bienkovska_601847.html
https://www.dcnews.ro/maria-grapini-raspuns-din-partea-comisarului-european-bienkovska_601847.html
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Moment uimitor și unic, în PE: 12 preoți ortodocși au cântat Tatăl 
Nostru, la inițiativa Mariei Grapini 

11.07.2018 
Publicat de Ziua de Vest 
Marți 10 iulie, cu prilejul marii conferințe ,,Rolul Ortodoxiei în Europa și în 

România”, eveniment organizat și găzduit de europarlamentarul timișorean, 
Maria Grapini, a început cu un moment uimitor, cum nu s-a mai văzut vreodată: 
12 preoți ortodocși au cântat rugăciunea Tatăl nostru, emoționâdu-i până la 
lacrimi pe cei prezenți. 

„Nu cunosc dacă în istoria Parlamentului European a mai început vreo 
conferință cu cântarea rugăciunii Tatăl nostru de către 12 preoți ortodocși. Ieri 
am realizat acest lucru! Așa a început ieri conferința pe care am organizat-o în 
PE intitulată - Ortodoxia în Europa și România, în anul Centenarului! 
Mulțumesc Federației Filantropia din România care a fost prezența cu zece 
preoți din România!”, a spus Grapini. 

Evenimentul, dedicat românilor și ortodocșilor din întreaga Europă, a fost un 
succes la scenă deschisă, confirmat de toți participanții. Au participat: Federația 
Filantropia din România, reprezentantul Bisericii Ortodoxe la UE, 
reprezentantul Bisericii Ortodoxe din Cipru, eurodeputați din Grecia, Cipru, 
România, o delegație din Timișoara și din partea Ambasada României în 
Bruxelles, Reprezentanța Permanentă la UE a României, români care trăiesc în 
Belgia. Au luat cuvântul reprezentantul bisericii din Cipru și eurodeputați din 
Grecia si Cipru, cu toții insistând pe nevoia unității și solidarității cu Biserica 
Ortodoxă. Europarlamentarul PPU-sl este binecunoscut pentru implicarea în 
promovarea românismului, a celor mai sfinte valori ale țării pe care o reprezintă 
în PE, pentru sinceritatea și insistența cu care pledează cauza României, ori de 
câte ori intervine în plenul forului legislativ european, pentru dragoste de neam 
și țară. Demersurile Mariei Grapini sunt recunoscute de către reprezentanții 
diasporei române și salutate de toți cei care încă simt românește.  Acum, în An 
Centenar, europarlamentarul PPU-sl a continuat firesc organizarea acțiunilor și 
a evenimentelor speciale dedicate semenilor din țară și de pretutindeni. 

„Am început cu cântarea rugăciunii Tatăl nostru de către preoții prezenți și 
am încheiat cu interpretarea a două cântece din folclorul bihorean de către un 
tânăr talentat, absolvent de canto. Ce poate fi mai minunat decât să pui la un loc 
credința, ortodoxia și cultură, să comunici cu sufletul și să construiești punți 
între oameni și națiuni? Acesta trebuie să fie proiectul european și național!  

De asemenea, am fost bucuroasă să am alături de mine la conferință pe tema 
ortodoxiei, pe colegul meu europarlamentar Kyrkos, din Grecia, pe care l-am 
întâlnit după 35 de ani, după ce am fost colegi la Politehnica din Iași. Am avut 
ocazia să discut cu ministrul Economiei din Austria - noul președinte al 
Consiliului UE, Margarete Schrambok. I-am adresat întrebări legate de 
programul președinției austriece pentru Piața Internă - proiecte concrete pentru 
IMM-uri! Surpriză a fost că m-a salutat în românește! După dezbatere am avut  
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și o discuție privată și cred că ministrul Economiei din România ar trebui să 
intensifice colaboratea cu omologul austriac în vederea preluării președinției în 
ianuarie 2019!”, a explicat europarlamentarul timișorean. 

https://www.ziuadevest.ro/moment-uimitor-si-unic-in-pe-12-preoti-ortodocsi-au-cantat-tatal-nostru-la-
initiativa-mariei-grapini/ 

Maria Grapini, speaker în PE, la o conferință 
pe tema turismului european! 

10.07.2018 
Publicat de Cronica Română 
Marți, 10 iulie, în Parlamentul European, la Bruxelles, a avut loc un 

eveniment-conferință, pe tema turismului european, în contextul platformelor 
on-line și a oportunităților care decurg din utilizarea lor, la nivel european. 

Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a fost invitat și speaker pe tema 
„Reglementarea Platforms-to-business: platformele și adevărul despre lanțul de 
valori privind cazarea”. Experiența umanistei în domeniu este recunoscută. 
Maria Grapini este membru al Comisiei pentru Piața Internă și Protecția 
Consumatorilor, al Comisiei pentru Transport și Turism, vicepreședinte al 
Intergrupului pentru IMM-uri și fost ministru pentru întreprinderi mici și 
mijlocii, mediu de afaceri și turism. Tema conferinței din 10 iulie este una 
extrem de importantă pentru Maria Grapini pentru că, așa cum 
declară,  ,,platformele online stimulează inovarea, creativitatea, comerțul 
electronic și creșterea economică în economia digitală. Acestea deschid  noi 
oportunități de piață, în special pentru IMM-uri și facilitează procesul de 
vânzare, dar și de promovare a produselor și serviciilor”. 

Mai mult, europarlamentarul PPU-sl le-a vorbit, marți, celor prezenți la 
conferința din PE despre convingerea proprie că  platformele online reprezintă 
una dintre cele mai bune căi de acces la piețe pentru întreprinderile mici din 
economia digitală - fie că este vorba de piețe online pentru vânzători mici sau de 
platforme online pentru agențiile de turism. 

Grapini a amintit și rezultatele preliminare ale cercetării Comisiei, care 
indică faptul că unele platforme online se angajează în practici comerciale 
dăunătoare, în dezavantajul utilizatorilor lor. Principalele aspecte identificate în 
acest sens constă în faptul că întreprinderile nu pot negocia termenii și condițiile 
care fac obiectul unor schimbări unilaterale și adesea neprevăzute, eliminarea 
produselor sau serviciilor și în unele cazuri suspendări unilaterale ale contului 
fără notificare prealabilă și fără posibilitatea efectivă de contestare a deciziei 
platformei respective lipsa generală de transparență a practicilor platformelor. 

„Întrucât, foarte multe dintre rezervările hoteliere sunt făcute online, 
echitatea este foarte importantă și trebuie să existe termeni și condiții 
rezonabile. Parametri folosiți de platforme trebuie să fie transparenți. Cred că 
operatorii hotelieri au posibilitatea să influențeze platformele online de 
intermediere între întreprinderi, astfel încât să aducă un plus de valoare în 
domeniul hotelier și de cazare. Noi, cu toții, suntem actori pe această piață și  

https://www.ziuadevest.ro/moment-uimitor-si-unic-in-pe-12-preoti-ortodocsi-au-cantat-tatal-nostru-la-initiativa-mariei-grapini/
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putem să influențăm piața și platformele. Hotelierii trebuie să gestioneze 
datele  persoanelor, însă în același timp trebuie să ofere securitate și protecția 
acestora, trebuie să existe o abordare echilibrată și unitară. Transparența are un 
rol esențial în acest domeniu. Eu vin din România și știu că turismul este foarte 
important pentru dezvoltarea economiei. De asemenea, este necesar să avem 
competitivitate pentru ca turismul să se dezvolte”, a declarat Maria Grapini. 

Umanista a mai spus, în finalul discursului, că este nevoie de o coordonare 
unitară a unor aspecte cheie din acest domeniu, la nivelul statelor membre și că 
speră într-o concurență loială în ceea ce privește relațiile dintre platformele 
online și comercianți. 

„Avem nevoie de cooperare mai bună între vânzător și client, atât în mediul 
online cât și offline. După părerea mea, măsurile întreprinse trebuie să fie 
proporționale și echilibrate, pentru a nu dezavantaja niciuna dintre părțile 
implicate în relațiile comerciale”, a conchis europarlamentarul PPU-sl, Maria 
Grapini. 

https://cronicaromana.net/2018/07/10/maria-grapini-speaker-in-pe-la-o-conferinta-pe-tema-turismului-
european/ 

La invitația Mariei Grapini, Michael Cramer conferențiază la 
Timișoara despre Drumul Cortinei de Fier 

09.07.2018 
Publicat de Banatul Meu 
Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, organizează, în data de 16 iulie, 

orele 19, în Sala Revoluției din Consiliul Județean Timiș, o acțiune de impact 
internațional, pe teme de turism. 

Colegă de Comisie TRAN (Comisia pentru Transport și Turism) cu fostul 
președinte al ei, Michael Cramer, Maria Grapini îl invită a doua oară pe 
europarlamentarul german, la Timișoara, în încercarea de a revitaliza domeniul 
cheie al dezvoltării economice regionale: turismul. Împreună cu Asociația 
pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Timiș, umanista Maria Grapini 
propune o discuție concretă pe temele care dor și în Vestul țării, cu 
experimentatul europarlamentar german, dar și cu asociații profesionale din 
domeniul turismului. 

În cadrul evenimentului de la CJT, Michael Cramer va conferenția pe tema 
proiectului turistic european ce vizează ruta EuroVelo 13, cunoscută drept 
„Drumul Cortinei de Fier”. Michael Cramer este un promotor internațional al 
turismului, cu experiență profesională importantă. 

Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Timiș a aplicat, la 
începutul acestui an, pe programul IPA II, cu proiectul EuroVelo13 - Servicii de 
Ciclism Avansat, împreună cu parteneri sârbi, Fondul pentru Afaceri Europene 
a Provinciei Independente Vojvodina, Secretariatul pentru Economie și Turism 
Novi Sad, respectiv Clubul Bănățean de Turism România. 

Umanista Maria Grapini continuă, și prin acțiunea de la Timișoara, 
demersurile susținute de a reda turismului regional și național importanța de  

https://cronicaromana.net/2018/07/10/maria-grapini-speaker-in-pe-la-o-conferinta-pe-tema-turismului-european/
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odinioară. Grapini a susținut permanent, și din poziția de ministru, și din cea de 
europarlamentar, că turismul românesc poate fi revigorat, cu o condiție: 
demersuri serioase unitare, departe de interese sau calcule politice. 

http://www.banatulmeu.ro/la-invitatia-mariei-grapini-michael-cramer-conferentiaza-la-timisoara-
despre-drumul-cortinei-de-fier/ 

Europarlamentarul Maria Grapini, la Universitatea 
Aurel Vlaicu din Arad 

08.07.2018 
Publicat de Aradon 
Invitați de prestigiu la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad în cadrul 

conferinței „Economie durabilă, economie de viitor în România” derulată vineri 
în Complexul M al UAV. 

Europarlamentarul Maria Grapini - membru al Comisiilor din Parlamentul 
European: Piața Internă și Protecția Consumatorilor, Transport și Turism și 
Libertăți Civile și vicepreședinte pe probleme economice al Coaliției pentru 
Modernizarea României - şi Mircea Leschian - director în cadrul Ministerului 
Fondurilor Europene - au luat cuvântul în cadrul conferinței, discutând despre 
rolul economiei în societatea românească, despre importanța accesării 
fondurilor europene, despre rolul educației în dezvoltarea economiei. De 
asemenea, au susținut prelegeri prof.univ.dr. Nicu Țăran - Universitatea de Vest 
Timișoara, dr. Sarchizian Artin și Florin Groza - președintele Asociației Center 
for Balkan Strategies. Au onorat cu prezența deputatul arădean Dorel Căprar, 
subprefectul Aradului, Vasilică Damian, reprezentanți ai instituțiilor publice. 

„Suntem într-o universitate și nu pot să nu insist pe importanța pe care 
educația o are într-o societate. Cred că rolul școlii este vital pentru progresul 
economiei și mă bucur că aici, la UAV, am găsit sprijin și suport atât în 
organizarea acestei conferințe, cât și pe viitor, în proiectele în care sper că vom 
colabora”, a precizat Maria Grapini. 

„Este o onoare prezența la universitatea noastră a doamnei europarlamentar 
Maria Grapini. Domnia sa nu este doar un antreprenor de succes, ci și un 
politician remarcabil care știe și poate să schimbe lucrurile în bine în România. 

Vreau să le mulțumesc tuturor invitaților pentru prezența lor aici, la UAV și 
sunt convinsă că pe viitor vom colabora pe mai multe proiecte care pot schimba 
în bine societatea românească”, a punctat rectorul UAV, prof.univ.dr. Ramona 
Lile.  

http://www.aradon.ro/europarlamentarul-maria-grapini-la-universitatea-aurel-vlaicu-din-arad/2073400

Maria Grapini, răspuns de la Comisia Europeană 
Maria Grapini a adresat recent o întrebare scrisă Comisiei Europene, 

pe tema infracționalității în Uniunea Europeană 
08.07.2018 
Publicat de DC News 

http://www.banatulmeu.ro/la-invitatia-mariei-grapini-michael-cramer-conferentiaza-la-timisoara-despre-drumul-cortinei-de-fier/
http://www.banatulmeu.ro/la-invitatia-mariei-grapini-michael-cramer-conferentiaza-la-timisoara-despre-drumul-cortinei-de-fier/
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„Având în vedere gradul ridicat de criminalitate în UE, existența unor 
grupări infracționale transfrontaliere și ultimele crime asupra jurnaliștilor din 
Malta și Slovacia, are Comisia în vedere identificarea unor măsuri noi de 
supraveghere și de identificare a făptuitorilor, prin EUROPOL și alte instituții 
europene, în vederea sporirii siguranței cetățenilor? ”, a scris Grapini CE. 

Comisia Europeană i-a transmis umanistei că ,,deplânge asasinarea doamnei 
Daphne Caruana Galizia și a domnului Jan Kuciak și îndeamnă autoritățile 
competente să efectueze rapid anchete pentru a garanta că se va face dreptate". 
Mai mult, CE o asigură pe Maria Grapini că EUROPOL s-a alăturat autorităților 
malteze și slovace, la cererea acestora, pentru a le sprijini în derularea 
anchetelor. În plus, Eurojust sprijină cooperarea judiciară dintre autoritățile 
slovace și cele italiene. 

Ce se mai arată în răspunsul primit: „În aprilie 2018, Comisia a propus un 
pachet privind securitatea Uniunii care include o propunere de Directivă privind 
facilitarea utilizării informațiilor financiare în scopul prevenirii, depistării, 
investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni. Pachetul include și 
propuneri legislative pentru îmbunătățirea colectării transfrontaliere a probelor 
electronice în materie penală. În același timp, Comisia oferă finanțare pentru 
punerea în aplicare a așa-numitului „ciclu de politici ale UE privind 
criminalitatea internațională organizată și gravă”.  

Acesta asigură bazele unei cooperări eficace între statele membre, instituțiile 
UE și agențiile UE și conduce la acțiuni operaționale transfrontaliere care 
vizează cele mai urgente amenințări infracționale cu care se confruntă UE, 
inclusiv grupurile de criminalitate organizată care operează transfrontalier”, se 
mai arată în răspunsul transmis europarlamentarului PPU-sl. 

Maria Grapini mai este informată de CE că ,,noile sisteme de gestionare a 
frontierelor, cum ar fi Sistemul de intrare/ieșire și Sistemul european de 
informații și de autorizare privind călătoriile, le vor permite autorităților de 
aplicare a legii să consulte anumite date privind resortisanții țărilor terțe, atunci 
când acest lucru este necesar, în anumite cazuri specifice și individuale”. 

https://www.dcnews.ro/maria-grapini-raspuns-de-la-comisia-europeana_600936.html 

În urma crimelor din Malta și Slovacia, Maria Grapini cere Comisiei 
Europene mai multă protecție pentru jurnaliști 

08.07.2018 
Publicat de Ziua de Vest 
Maria Grapini, europarlamentar din Timișoara, cere socoteală Comisiei 

Europene, cu privire la gradul ridicat de infracționalitate din Uniunea 
Europeană, făcând trimitere directă la uciderea celor doi jurnaliști din Malta și 
Slovacia. 

Întrebare scrisă adresată de Grapini Comisiei Europene este următoarea: 
„Având în vedere gradul ridicat de criminalitate în UE, existența unor grupări 
infracționale transfrontaliere și ultimele crime asupra jurnaliștilor din Malta și 
Slovacia, are Comisia Europeană în vedere identificarea unor măsuri noi de  

https://www.dcnews.ro/maria-grapini-raspuns-de-la-comisia-europeana_600936.html
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supraveghere și de identificare a făptuitorilor, prin EUROPOL și alte instituții 
europene, în vederea sporirii siguranței cetățenilor?”, a scris Grapini CE. 

Comisia Europeană i-a transmis umanistei că ,,deplânge asasinarea doamnei 
Daphne Caruana Galizia și a domnului Jan Kuciak și îndeamnă autoritățile 
competente să efectueze rapid anchete pentru a garanta că se va face dreptate”. 

Mai mult, CE o asigură pe Maria Grapini că EUROPOL s-a alăturat 
autorităților malteze și slovace, la cererea acestora, pentru a le sprijini în 
derularea anchetelor. În plus, Eurojust sprijină cooperarea judiciară dintre 
autoritățile slovace și cele italiene. 

„În aprilie 2018, Comisia a propus un pachet privind securitatea Uniunii care 
include o propunere de directivă privind facilitarea utilizării informațiilor 
financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a 
anumitor infracțiuni. Pachetul include și propuneri legislative pentru 
îmbunătățirea colectării transfrontaliere a probelor electronice în materie penală. 
În același timp, Comisia oferă finanțare pentru punerea în aplicare a așa-
numitului „ciclu de politici ale UE privind criminalitatea internațională 
organizată și gravă”. Acesta asigură bazele unei cooperări eficace între statele 
membre, instituțiile UE și agențiile UE și conduce la acțiuni operaționale 
transfrontaliere care vizează cele mai urgente amenințări infracționale cu care se 
confruntă UE, inclusiv grupurile de criminalitate organizată care operează 
transfrontalier”, se mai arată în răspunsul transmis europarlamentarului PPU-sl. 

Maria Grapini mai este informată de CE că ,,noile sisteme de gestionare a 
frontierelor, cum ar fi Sistemul de intrare-ieșire și Sistemul european de 
informații și de autorizare privind călătoriile, le vor permite autorităților de 
aplicare a legii să consulte anumite date privind resortisanții țărilor terțe, atunci 
când acest lucru este necesar, în anumite cazuri specifice și individuale”. 

https://www.ziuadevest.ro/in-urma-crimelor-din-malta-si-slovacia-maria-grapini-cere-comisiei-
europene-mai-multa-protectie-pentru-jurnalisti/ 

Maria Grapini, intervenție în forță la Strasbourg: 
,,A fost un abuz de putere” 

05.07.2018 
Publicat de DC News 
Discuții tensionate, joi, 5 iulie, în plenul PE de la Strasbourg, privind criza 

politică din Moldova, ca urmare a invalidării alegerilor locale de la Chișinău. 
Maria Grapini a intervenit, solicitând rațiune. 

„Cred că toată lumea este de acord că a fost un abuz de putere, toată lumea 
este de acord că nu trebuiau invalidate alegerile, dar credeți că putem corecta o 
greșeală făcută față de candidatul Năstase, pe care îl respect și cu care m-am 
întâlnit în perioada de campanie, cu altă nedreptate? Să tăiem fondurile? 
Trebuie să confundăm cetățenii cu liderii de partid, trebuie să-i dăm apă la 
moară lui Dodon, să se poată lăuda, iată ce v-a făcut Europa și să mai câștige un 
mandat? Nu credeți că nu trebuie să suspendăm fondurile, ci trebuie să  

https://www.ziuadevest.ro/in-urma-crimelor-din-malta-si-slovacia-maria-grapini-cere-comisiei-europene-mai-multa-protectie-pentru-jurnalisti/
https://www.ziuadevest.ro/in-urma-crimelor-din-malta-si-slovacia-maria-grapini-cere-comisiei-europene-mai-multa-protectie-pentru-jurnalisti/
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supraveghem cum se aplică statul de drept în Republica Moldova?”, a propus 
umanista colegilor din PE. 

Maria Grapini a insistat cu intervențiile, astfel că în cea de-a doua, pe acest 
subiect greu, a declarat că nu este de acord ca soarta unor state să fie decisă 
injust. Ca atare, umanista nu va vota Rezoluția care pedepsește Republica 
Moldova. 

 „Nu putem să ne jucăm cu soarta unor state, nu putem să ne jucăm cu o țară 
care și-a ales un drum proeuropean! Este șansa noastră acum. Da, sunt de acord 
cu o rezoluție, dar nu cu formulări neclare, nu să introducem chiar noi știri false 
sau neclarități. Ce înseamnă asta, să scrii într-o rezoluție la punctul unu: că sunt 
lucruri dubioase? Repet, sunt absolut de acord că nu trebuiau anulate alegerile, 
dar nu putem noi să tăiem această asistență financiară pentru cetățeni! Ne 
gândim la cetățenii Republicii Moldova sau ne gândim la o persoană anume? De 
aceea, nu voi vota această rezoluție și vă rog să vă gândiți că prin votarea ei de 
fapt întoarcem drumul Republicii Moldova dinspre Europa spre Rusia!”, a 
conchis europarlamentarul PPU-sl, în plenul de la Strasbourg. 

https://www.dcnews.ro/maria-grapini-interven-ie-in-for-a-la-strasbourg-a-fost-un-abuz-de-
putere_600468.html 

Maria Grapini: Sunt mândră că le pot da românilor o asemenea veste! 
04.07.2018 
Publicat de DC News 
Maria Grapini a făcut un prim pas pentru apărarea transportatorilor 

internaționali. Plenul PE de la Strasbourg a dezbătut, marți seara, tematica 
privind adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier - Cerințe de 
control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier. Apărătorul cel mai activ al transportatorilor români, 
europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a pledat, din nou, cauza României. 

Maria Grapini declara în 3 iulie, în plenul PE de la Strasbourg: „Nu sunt 
mulțumită de compromisurile la care am ajuns în Comisia TRAN, dar este 
soluția pe care o putem avea acum, să mergem deci cu tot pachetul de măsuri. 
Ce-ar însemna să mergem cu un singur raport? Un dezastru! Haideți să nu mai 
fim populiști, toți ne gândim la lucrători, dar haideți să ne gândim pe termen 
lung. Ce înseamnă falimentarea unor companii din foarte multe state, ce 
înseamnă falimentarea unor IMM-uri, lipsa unor locuri de muncă și ce se 
întâmplă cu acei șoferi? Vor fi angajați de căsuțele poștale și vor fi plătiți tot la 
fel de prost ca și acum! Salariile sunt subsidiaritate! Dumping fac companiile 
din Vest când angajează oameni din Est și muncesc acolo, pe salariile din Est!”. 

Miercuri, 4 iulie, umanista și toți cei care au luptat pentru un tratament egal 
Est-Vest au reușit să întoarcă votul, pe cele trei rapoarte legate de detașarea în 
transport, cabotaj și timpii de condus, la Comisia Competentă a Parlamentului - 
TRAN! 

„Dacă s-ar fi votat așa cum era, transportatorii din Est ar fi fost scoși de pe 
piață iar șoferii ar fi fost angajați să lucreze pe salarii mici. Mă bucură succesul  

https://www.dcnews.ro/maria-grapini-interven-ie-in-for-a-la-strasbourg-a-fost-un-abuz-de-putere_600468.html
https://www.dcnews.ro/maria-grapini-interven-ie-in-for-a-la-strasbourg-a-fost-un-abuz-de-putere_600468.html
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de astăzi, sunt mândră că le pot da românilor noștri o asemenea veste!”, a 
transmis de la Strasbourg Maria Grapini. 

https://www.dcnews.ro/maria-grapini-sunt-mandra-ca-le-pot-da-romanilor-o-asemenea-
veste_600257.html 

Maria Grapini, avertisment pentru cancelarul Austriei: 
,,Nu mai faceți garduri, domnule cancelar, ați început cu stângul!” 

04.07.2018 
Publicat de Banatul Meu 
Dezbatere alertă, marți, 3 iulie, în plenul PE de la Strasbourg, pe tematica 

privitoare la prezentarea programului de activități al Președinției austriece, 
acum că Austria va ține în mâini frâiele Uniunii Europene, până la predarea 
ștafetei către România. 

Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, s-a făcut, din păcate, remarcat deja în 
UE, prin poziții radicale, unele care ating direct interesele României și ale 
românilor care-și duc viața în țara lui Kurz. 

Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a profitat de prezența liderului 
austriac în plenul PE și a avut o nouă intervenție pe această temă, ce se înscrie 
în demersurile generale și permanente pe care umanista le are, în lupta pentru 
apărarea drepturilor cetățenilor noștri din străinătate. Grapini a punctat direct 
subiectul critic al alocațiilor pentru copiii români, în condițiile în care Austria a 
anunțat că le va modifica, în speță micșora. 

 „Mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte Juncker, domnule 
cancelar. Vă felicit pentru că, astăzi, preluați Președinția UE! Sigur, cunosc 
foarte bine țara dumneavoastră, o țară frumoasă, iubesc Austria, asta 
neînsemnând că și guvernarea actuală…  

Vorbiți despre punți, despre faptul că e nevoie să protejați, dar cum protejați, 
când ați declarant că lucrătorii din țara dumneavoastră, românii, nu au dreptul la 
alocațiile pentru copii, la fel ca și ceilalți? Este o discriminare! Vreți să apărați, 
practicând naționalismul, sau cum? Sigur că aș dori ca în momentul în care 
România va prelua Președinția de la dumneavoastră să poată să ducă mai 
departe niște lucruri legate de Europa unită, de tratarea cetățenilor în mod egal, 
de un Spațiu Schengen comun, în care să fie și țara mea, dar și Bulgaria. Nu mai 
faceți garduri, domnule cancelar, ați început cu stângul! Sunteți tânăr, sunteți cel 
mai tânăr lider și ar trebui să vă corectați poziția, din perspectiva tratamentului 
cetățenilor europeni!”, a spus Maria Grapini, în plenul PE de la Strasbourg. 

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-avertisment-pentru-cancelarul-austriei-nu-mai-faceti-garduri-
domnule-cancelar-ati-inceput-cu-stangul/ 

https://www.dcnews.ro/maria-grapini-sunt-mandra-ca-le-pot-da-romanilor-o-asemenea-veste_600257.html
https://www.dcnews.ro/maria-grapini-sunt-mandra-ca-le-pot-da-romanilor-o-asemenea-veste_600257.html
http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-avertisment-pentru-cancelarul-austriei-nu-mai-faceti-garduri-domnule-cancelar-ati-inceput-cu-stangul/
http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-avertisment-pentru-cancelarul-austriei-nu-mai-faceti-garduri-domnule-cancelar-ati-inceput-cu-stangul/
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Maria Grapini, eveniment atipic la Parlamentul European 
Maria Grapini invită românii la un eveniment de suflet. 

03.07.2018 
Publicat de DC News 
În data de 10 iulie, la Parlamentul European, sediul din Bruxelles, sala 

A3H1, între orele 18 și 20, va avea loc un eveniment special, cu o încărcătură 
spirituală aparte, dedicat românilor și ortodocșilor din întreaga Europă, în 
organizarea și găzduirea Mariei Grapini. 

Europarlamentarul PPU-sl este binecunoscut pentru implicarea în 
promovarea românismului, a celor mai sfinte valori ale țării pe care o reprezintă 
în PE, pentru sinceritatea și insistența cu care pledează cauza României, ori de 
câte ori intervine în plenul forului legislativ european, pentru dragoste de neam 
și țară. Demersurile Mariei Grapini sunt recunoscute de către reprezentanții 
diasporei române și salutate de toți cei care încă simt românește. 

„Rolul Ortodoxiei în Europa și în România”: Acum, în An Centenar, 
europarlamentarul PPU-sl continuă organizarea acțiunilor și a evenimentelor 
speciale dedicate semenilor din țară și de pretutindeni, pentru că acesta este 
crezul său. În 10 iulie, la Parlamentul European, se va desfășura, așadar, 
Conferința „Rolul Ortodoxiei în Europa și în România", care va fi deschisă de 
către Maria Grapini. La acțiunea umanistei vor fi prezenți E.S Luminița 
Teodora Odobescu - ambasador al Reprezentanței Permanente a României la 
Uniunea Europeană, Cătălin Doru Hrișcă din partea Ambasadei României în 
Regatul Belgiei, reprezentanți din țară ai Bisericii Ortodoxe Române. 

Conferința organizată și găzduită de Maria Grapini se va desfășura pe două 
paneluri, Rolul Ortodoxiei în Europa și în România, respectiv lansare de carte, 
Dora d'Istria, autor Roberta Fidanzia, în prezentarea prof.univ.dr. Viorica 
Bălteanu. 

https://www.dcnews.ro/maria-grapini-eveniment-atipic-la-parlamentul-european_599990.html 

Maria Grapini - cel mai activ europarlamentar român - a atras 
toate privirile la Zilele Cartierului Plopi din Timișoara 

02.07.2018 
Publicat de Banatul Meu 
Convinși că educația și distracția se pot face admirabil nu doar în zonele 

centrale ale urbei, inimoșii responsabili ai Cartierului Plopi din Timișoara au 
organizat, duminică, în prima zi a lunii iulie, un eveniment complex, de sport, 
dans, cântec și voie bună, care a strâns oamenii ca la… campionatul mondial! 

Invitatul special, pregătit de Ion Olaru pentru locuitorii din Plopi, a fost 
europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, întâmpinat cu căldură și interes de 
către cei strânși în fața scenei amenajate pentru o zi de sărbătoare adevărată. 

Umanista a fost invitată să vorbească despre perspectivele europene care au, 
fără doar și poate, legătură cu cele locale - de la proiecte viabile, la investiții 
concrete pentru cartierele Timișoarei - și să premieze echipa de karate a zonei, 
ce are rezultate naționale remarcabile. 

https://www.dcnews.ro/maria-grapini-eveniment-atipic-la-parlamentul-european_599990.html
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Maria Grapini este un prieten de nădejde al celor din cartierul Plopi, de ani, 
iar parteneriatul cu președintele Ion Olaru este unul de suflet. Umanista a făcut 
donații repetate pentru acțiunile organizate de poate cei mai activi lideri de 
cartier din oraș, care merg pe principiul devenit raritate, conform căruia o 
comunitate, pentru a fi comunitate, trebuie să interacționeze, să fie implicată, 
vie! Europarlamentarul PPU-sl le-a vorbit, duminică, celor aflați în ziua lor de 
sărbătoare despre nevoia de unitate, în An Centenar dar nu numai, despre 
umanism și întrajutorare. 

Artiștii de la Pusta Banatului, de la mici la mari, au oferit un spectacol 
autentic de muzică și joc bănățene, iar Maria Grapini - moldoveancă de origine - 
a dat clasă celor născuți în această parte a României, căci nu s-a desprins din 
horă până la sfârșit! Aplaudată la scenă deschisă, umanista a promis că va 
reveni la evenimentele cartierului, ori de câte ori acestea vor avea loc, dar și că 
va redacta o adresă oficială pentru ca problemele cu care se confruntă - legate 
de întârzieri birocratice privitoare la investiții importante - să fie rezolvate cât 
mai grabnic. 

Maria Grapini a făcut poze cu cei prezenți, cu mascotele evenimentului, cu 
copiii premianți și a împărțit tuturor insigna aniversară, editată personal, cu 
Centenarul României. 

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-cel-mai-activ-europarlamentar-roman-a-atras-toate-privirile-
la-zilele-cartierului-plopi-timisoara/ 

MAI 2018 
Maria Grapini, controversă despre muncitorii români: 

Așa vreau să se întâmple! 
24.05.2018 

Publicat de DC News 
Problema muncitorilor detaşaţi în ţările din Europa de Vest este un subiect 

controversat, consideră europarlamentarul Maria Grapini. 
Parlamentarul european Maria Grapini a vorbit, într-un interviu acordat DC 

News, despre problema muncitorilor români din străinătate, în special în ceea ce 
priveşte situaţia celor detaşaţi. Este un subiect controversat, având în vedere 
faptul că statele mari din vestul Europei doresc revizuirea directiva privind 
lucrătorii detaşaţi, ceea ce ar lovi în firmele din România care au muncitori 
detaşaţi în statele vestice.  

„Pe directiva privind detaşarea sunt foarte multe controverse pentru că 
fiecare defineşte altfel acest termen. Unii au spus că din a doua zi de când eşti în 
altă ţară este detaşare, iar noi spunem că nu. Toţi am plecat într-o delegaţie, dar 
asta nu înseamnă că suntem detaşaţi, ci primim salariul din ţara din care 
provenim, plus diurna şi celelalte beneficii. La detaşare se opun foarte mult 
ţările din Vest pentru că ele consideră că noi facem dumping social, ceea ce este 
fals. [...] Considerăm că e dumping atunci când o firmă din România ar plăti un  

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-cel-mai-activ-europarlamentar-roman-a-atras-toate-privirile-la-zilele-cartierului-plopi-timisoara/
http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-cel-mai-activ-europarlamentar-roman-a-atras-toate-privirile-la-zilele-cartierului-plopi-timisoara/
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cetăţean pe care-l trimite în delegaţie timp de o lună cu un salariu mai mic decât 
este în ţara de origine. 

Eu aş vrea să se întâmple altfel: cetăţenii din România care trăiesc într-un alt 
stat şi lucrează un an, doi, să li se aplice în ţara în care lucrează măsura salariu 
egal la muncă egală, lucru care nu se întâmplă”, a declarat europarlamentarul 
Maria Grapini. 

https://www.dcnews.ro/maria-grapini-controversa-despre-muncitorii-romani-a-a-vreau-sa-se-
intample_593404.html 

Grapini îl critică dur pe Zuckerberg: Nu dă indicații concrete 
24.05.2018 
Publicat de DC News 
Răspunsurile oferite, ieri, de Marck Zuckerberg, în cadrul Parlamentului 

European, cu privire la măsurile pe care le va lua în privința protejării datelor 
utilizatorilor dar și cum au ajuns acestea la terți, au fost aspru criticate de 
europarlamentarul Maria Grapini. 

Maria Grapini susține că Zuckerberg a evitat, ieri, în fața PE, să să răspundă 
la întrebări clare cu privire la practicile de colectare a datelor, utilizarea și 
vânzarea lor către terți. ,,Cum ar trebui să credem angajamentul său de a nu 
repeta scandalul Cambridge Analytica, dacă nu dă indicații concrete 
contramăsurilor sale?”, se întreabă Maria Grapini. Mai mult, eruoparlamentarul 
susține că nu a exiatat un angajament ferm "pentru eliminarea conturilor false și 
pentru susținerea alegerilor europene democratice, libere și ne-manipulative, 
acesta neluându-și vreun angajament ferm, legal sau moral, în lupta împotriva 
răspândirii de știri și informații false pe Facebook", comunică biroul Mariei 
Grapini. 

Formatul l-ar fi ajutat să evite întrebări: Maria Grapini susține că întrebările 
au fost evitate, inclusiv cele extrem de importante, cum ar fi profilele din 
umbră, schimbul de date între aplicații - între Whatsapp și Facebook, sau cele 
privind abilitatea de a renunța la publicitatea politică si/sau amploarea alarmantă 
a abuzului de date pe platformă. ,,Concret, CEO-ul Facebook, Zuckerberg, a 
răspuns aproximativ douăzeci și cinci de minute unor întrebări dificile care ar fi 
necesitat mai mult de o oră de răspunsuri. Formatul i-a permis să-și aleagă 
întrebările, să-și grupeze răspunsurile în funcție de teme și să nu răspundă, 
astfel, fiecărei întrebări. Conform noului format, liderii grupurilor politice nu 
aveau voie să-i pună întrebări directe lui Zuckerberg, după cum s-a convenit 
inițial, astfel încât să nu poată exercita presiuni și să reducă la maximum efectul 
acestora asupra lui Zuckerberg”, se mai arată în document. 

Președintele Tajani, susține europarlamentarul Grapini, nu a permis niciun 
timp suplimentar, care ar fi putut servi cetățenilor europeni pentru a înțelege 
mai bine situația actuală. ,,Chiar vrem să vedem răspunsurile scrise promise, în 
condițiile în care Zuckerberg și agenții săi promiseră să răspundă la întrebările 
în așteptare și neadresate”, a conchis Maria Grapini. 

https://www.dcnews.ro/grapini-in-critica-dur-pe-zuckerberg-nu-da-indica-ii-concrete_593350.html 

https://www.dcnews.ro/maria-grapini-controversa-despre-muncitorii-romani-a-a-vreau-sa-se-intample_593404.html
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https://www.dcnews.ro/grapini-in-critica-dur-pe-zuckerberg-nu-da-indica-ii-concrete_593350.html


Europarlamentar Maria GRAPINI 
Activitatea în Parlamentul European 2014-2019 

370 

Austria taie alocațiile copiilor români. 
Grapini, semnal de alarmă 

22.05.2018 
Publicat de DC News 
Austria taie alocațiile pentru copiii care provin din țările mai puțin 

dezvoltate. Maria Grapini, prezentă la interviurile DCNews, a declarat că nu 
este de acord cu proiectul de lege finalizat. Europarlamentarul a pornit o 
interpelare către Comisia Europeană. 

Austria cere tăierea alocațiilor pentru copiii care provin din țările mai puțin 
dezvoltate. Maria Grapini a declarat la interviurile DCNews că nu este de acord 
cu proiectul de lege finalizat al Austriei. Europarlamentarul  a pornit o 
interpelare către Comisia Europeană. 

„Am dat drumul la o interpelare pentru Comisie. În momentul în care am 
auzit de poziția Austriei, imediat am făcut această întrebare scrisă. Mă bucur că 
sunt eurodeputați care s-au solidarizat cu poziția pe care o am și eu, și anume că 
nu este normal să fie așa. Am primit mai multe scrisori de la cetățeni din Austria 
și mă oblig să duc acest mesaj la Comisia Europeană pentru că nu înțeleg cum 
poate să existe o asemenea decizie într-o piață unică, unde mobilitatea forței de 
muncă, a cetățenilor este garantată și cu mobilitatea merg toate, alocațiile pentru 
copii, indemnizațiile pentru copii, asigurările de sănătate.”, a declarat Maria 
Grapini. 

https://www.dcnews.ro/austria-taie-aloca-iile-copiilor-romani-grapini-semnal-de-alarma_593156.html 

România, în Schengen. Grapini: 
,,Macovei și alții atacau și pe alte subiecte. 

Cum poți să te simți ca român?” 
22.05.2018 
Publicat de DC News 
Maria Grapini a povestit la DC News despre cum s-au opus aderării 

României la spațiu Schengen, tocmai europarlamentari români. 
Rezoluția pentru aderarea la spațiul Schengen a fost votată în Parlamentul 

European, dar în dezbateri, mai mulți europarlamentari români, inclusiv Monica 
Macovei, au luat cuvântul și au criticat România, cu toate că europarlamentari 
din alte state au susținut aderarea României la Schengen. 

„În decembrie 2017 a fost o rezoluție pentru intrarea României în Schengen. 
Rezoluția a fost votată de Parlament, depindem de Consiliu. Comisia Europeană 
prin președintele Juncker a transmis Consiliului că îndeplinim condițiile tehnice. 

În dezbaterile respective, înainte să se voteze rezoluția, cum poți să te simți 
ca român când vezi că eurodeputați din Polonia din grupul ALDE, eurodeputați 
din grupul Popularilor din Portugalia sau diverse state, inclusiv Germania, iau 
cuvântul și susțin poziția României. Dar vezi că doi-trei eurodepuați români din 
grupul Popularilor plus doamna Macovei de la Conservatori spun că în România 
nu funcționează nimic. Nu funcționează statul de drept, nu funcționează justiția. 
Vorbeau și pe lângă subiect, vorbeau ce face sau nu face Guvernul când acolo  

https://www.dcnews.ro/austria-taie-aloca-iile-copiilor-romani-grapini-semnal-de-alarma_593156.html
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era în discuție intrarea României în spațul Schengen”, a declarat Maria 
Grapini la DC News. 

Mai mult, aceasta a continuat și a povestit că atunci când s-a făcut o audiere 
pe MCV a Bulgariei și României, europarlamentarii din ambele țări au 
participat. Toți politicienii bulgari, indiferent de ideologie, împreună cu foști 
miniștri de justiție, cărora li s-au adăugat și europarlamentarii romnâni, au 
susținut ridicarea MCV-ului. Nu același lucru s-a întâmplat când a fost adusă în 
discuție situația României, spune Maria Grapini, care a amintit de aceeași 
europarlamentari pe care a evitat să-i mai nominalizeze ce atacă mereu România 
în Parlamentul European. Maria Grapini a precizat că reprezentanții Bulgariei 
au fost surprinși. 

https://www.dcnews.ro/romania-in-schengen-grapini-macovei-i-al-ii-atacau-i-pe-alte-subiecte-cum-po-i-
sa-te-sim-i-ca-roman_593068.html 

Grapini, atac la ,,greii” Europei: 
,,Nu suntem membri supleanți acolo!” 

16.05.2018 
Publicat de DC News 
Grapini a dezvăluit, la interviurile DCNews, care sunt modalitățile prin care 

statele puternice din UE marginalizeză tot mai mult România.  
Grapini a declarat, pentru DCNews, că la Bruxelles există probleme mari în 

ceea ce privește egalitatea dintre statele membre UE. Europarlamentarul a dat 
de înțeles că discursul lui Macron, pe care l-a atacat în Parlamentul European, 
evidențiază nu doar viziunea Franței ci a statelor dezvoltate față de cele din sud-
est. A spus că „bine, noi două state Franța și Germania suntem așa un fel de 
super-state și noi trebuie să decidem”. Acest lucru m-a deranjat enorm. O spun 
cu toată responsabilitatea și cu toată documentarea pe care o am, când s-a 
semnat tratatul Uniunii Europene nu s-a pus niciodată problema să fie cu o 
viteză, cu două, cu trei cu cinci spații și așa mai departe. S-a făcut această 
Uniune pentru a avea o singură piață internă, cu mecanisme comune, cu drepturi  
comune ale cetățenilor, denumiți cetățeni europeni indiferent că statul este din 
est, din vest, că a intrat a acum 10 sau 20 de ani. Mergând la tratat, pe parcurs, 
constat că anumiți lideri ai unor țări mai dezvoltate, mai vechi în UE, încearcă 
să interpreteze, ori un tratat nu cred că trebuie interpretat. În sensul că, pe de o 
parte, Comisia propune condiționalități pentru fonduri europene, lucru care nu e 
prevăzut în tratat, pe de altă parte, anumiți președinți de stat încearcă să spună 
,,ok, voi rămâneți acolo”, a declarat Maria Grapini la DCNews. 

,,Nu mai există o uniune”: Întrebată dacă există o intenție a țărilor puternice 
să rămână nucleul dur și să țină deoparte statele sud-est, Maria Grapini a avut 
un răspuns dur. ,,Ei asta vor, dar dacă tratatul a spus una și noi când îl aplicăm 
acum vrem altceva și pe de altă parte stigmatizăm imediat România sau 
Bulgaria sau alt stat că nu funcționează statul de drept nedefinit încă unitar, 
atunci să ne înțelegem, nu putem să avem pretenția ca cetățenii europeni să țină 
la acest proiect UE, să nu dezvoltăm euroscepticismul, extremismul dacă nu  

https://www.dcnews.ro/romania-in-schengen-grapini-macovei-i-al-ii-atacau-i-pe-alte-subiecte-cum-po-i-sa-te-sim-i-ca-roman_593068.html
https://www.dcnews.ro/romania-in-schengen-grapini-macovei-i-al-ii-atacau-i-pe-alte-subiecte-cum-po-i-sa-te-sim-i-ca-roman_593068.html
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tratăm, așa cum spun toate tratatele, cetățenii în mod egal. Ori noi dacă spunem 
,,voi stați acolo, vă folosim ca piață de desfacere, am investit la voi, dar ne 
scoatem profitul afară, nu prea dăm socoteală de ce facem, dar voi trebuie să 
dați socoteală”, atunci nu mai există o uniune. Când au acceptat să intrăm într-
un club, considerăm că am avut acea perioadă preaderare, și vorbesc acum de 
fiecare stat, consider că s-a spus da, acum ați terminat, funcționează și la voi 
statul de drept, sunteți membri cu drepturi depline. Că noi nu suntem membri 
supleanți acolo, suntem membri cu drepturi depline!” a declarat Maria Grapini 
pentru DCNews. 

https://www.dcnews.ro/grapini-mesaj-pentru-greii-europei-nu-suntem-membri-suplean-i-
acolo_592419.html 

Românca Maria Grapini ne reprezintă la Forumul Anual 
al Diasporei de la Geneva 

16.05.2018 
Publicat de Banatul Meu 
„Sprijinirea diasporelor este vitală!”. Vineri, 18 mai, la Geneva, se va 

desfășura un eveniment de amploare pe tema migrației, numit Forumul Anual al 
Diasporei, organizat de Rețeaua parlamentară în Politicile Diasporei din cadrul 
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, în colaborare cu Organizația 
Internațională pentru Migrație.  Forumul se va centra pe politicile statelor 
membre UE privitoare la migrație și se va derula sub titulatura de „Diaspora ca 
partener de dezvoltare într-o lume globalizată”. 

Tema fierbinte a lumii va fi tratată din multiple perspective, cu certitudinea 
fermă că evenimentul grandios din Elveția va analiza angajamentul diasporei cu 
accent pe pilonul său economic, atât pentru țările din UE/ origine și destinație. 
Se vor discuta noțiuni de mediu favorabil care ar putea maximiza contribuțiile 
diasporei/ țările de origine și de destinație, inclusiv posibilele opțiuni juridice, 
politice și de program. Forumul va fi, de asemenea, o certă oportunitate de 
discuții, în contextul viitorului ,,Global Compact” privind migrația. 

Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, va reprezenta România, la 
Geneva, în compania a peste o sută de oficiali și experți la nivel înalt: 
reprezentanți guvernamentali, reprezentanți ai organizațiilor internaționale, ai 
asociațiilor și diasporei, experți internaționali, membri ai PE. 

„Mă onorează invitația la cel mai mare Forum al diasporei, sunt 
nerăbdătoare să purtăm discuții concrete despre fenomenul care a cuprins 
întreaga planetă, pe care noi, europenii, ne străduim să-l gestionăm profesionist. 
E cea mai mare provocare mondială, este cel mai greu subiect cu care ne 
confruntăm, ca decidenți europeni și nu numai. Migrația are numeroase fațete, 
politice, financiare, sociale, e o provocare pe care UE s-a angajat s-o rezolve cât 
de bine poate, dar problemele cu care ne confruntăm sunt majore, situațiile 
dramatice iar politicile de stat distincte. Despre toate acestea vom discuta la 
Geneva și vom emite un document de încheiere al Forumului”, a declarat 
umanista Maria Grapini. 

https://www.dcnews.ro/grapini-mesaj-pentru-greii-europei-nu-suntem-membri-suplean-i-acolo_592419.html
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Declarația finală, invocată de către europarlamentarul PPU-sl, va recunoaște 
situația actuală și tendințele, va sublinia provocările și problemele, și va 
identifica soluțiile posibile și practicile de succes. Forumul de la Geneva va 
propune orientări clare și de impact asupra autorităților din cele două țări ce 
compun ecuația migrației, țara de origine/țara de destinație. 

Românca Maria Grapini va încerca, dacă timpul îi va permite, să poarte 
discuții și cu ambasadorul României în Confederația Elvețiană, Vlad Vasiliu, 
despre potențialul de susținere al diaporei. Tema va fi dezbătută și în cadrul 
Forumului Anual, cu accent pe factorii care împiedică acest obiectiv. 

„Suntem cu toții de acord că sprijinirea diasporelor este vitală! Avem nevoie 
de politici naționale pentru reîntoarcerea diasporei, de informare a diasporei, dar 
și de respectarea drepturilor fundamentale în țările în care trăiesc acești oameni 
care compun diaspora!”, a conchis Maria Grapini, cea care, în 18 mai, va 
reprezenta România la Geneva. 

http://www.banatulmeu.ro/romanca-maria-grapini-ne-reprezinta-la-forumul-anual-al-diasporei-de-la-
geneva/ 

Lege achiziţii publice. Grapini: ,,Am un răspuns oficial de la UE" 
16.05.2018 
Publicat de DC News 
Lege Achizitii Publice - Europarlamentarul Maria Grapini a fost invitată la 

interviurile DC News, unde a răspuns unor întrebări de actualitate. 
Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, co-președinte al Intergrupului și 

membru al Comisiei IMCO din PE, a obţinut un răspuns oficial de la Comisia 
Europeană legat de problema achiziţiilor publice, care, în România, sunt supuse 
unei proceduri greoaie. 

,,Eu am fost foarte preocupata că adjudecarea contractele pe fonduri 
europene durează foarte mult din cauza legii achiziţiilor publice. Şi atunci am 
făcut o interpelare la Comisia Europeană, aşa cum am făcut şi pe vânzarea 
terenurilor, pentru a aduce informaţia în ţară corect, aşa cum este. Comisia a 
răspuns invitaţiei mele şi am avut o dezbatere cu directorul general al Direcţiei 
DG Grow şi am luat Directiva din 2014 pentru achiziţii publice, care a fost 
asimilată în România în 2016 şi am constatat că, din nefericire, a fost asimilată 
cum nu se poate mai prost. Din acest motiv apar contestaţii foarte multe, se 
foloseşte preţul cel mai mic, sunt lucrări care ulterior nu au garanţii, lucruri care 
duc la o cheltuire ineficientă a banilor.” consideră Maria Grapini. Fiind prezentă 
în ţară, ea a avut astăzi, miercuri 16 Mai, o întâlnire cu premierul Dăncilă: ,,Am 
prins momentul pentru că se lucrează acum la midificarea Legii Achiziţiilor 
publice. I-am dat acest răspuns autorizat de la Comisie, în care Comisia ne arată 
că actuala Directivă ne permite cele trei lucruri pe care românii le contestă la 
achiziţii publice: că IMM-urile nu au acces la licitaţii, iar Comisia răspunde 
foarte clar că Directiva permite ca marile contracte să se împartă în loturi încât 
IMM-urile să poată să participe; apoi că nu se impune utilizarea preţului cel mai 
mic, ci vorbeşte de eficienţă, de o serie de criterii, aşa că acum când modificăm  

http://www.banatulmeu.ro/romanca-maria-grapini-ne-reprezinta-la-forumul-anual-al-diasporei-de-la-geneva/
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putem să condiţionăm preţ/calitate/garanţie/faptul că au sau nu au personal de 
specialitate.” a precizat europarlamentarul. 

„Ne interesează ca prin modificări să reuşim să evem obţinerea unui contract 
într-un timp cât mai mic şi să existe o eficientizare a cheltuirii banilor europeni, 
ceea ce va însemna servicii de bună calitate”, a mai spus europarlamentarul 
Maria Grapini, într-un interviu pe care vă invităm să-l ascultaţi in totalitate mai 
jos: 

https://www.dcnews.ro/lege-achizitii-publice-grapini-raspuns-oficial_592279.html 

Maria Grapni - co-președintele Intergrupului pentru IMM-uri 
găzduiește un eveniment important în PE! 

15.05.2018 
Publicat de Banatul Meu 
Miercuri, 16 mai, în Parlamentul European, va avea loc dezbaterea 

Intergrupului pentru IMM-uri, găzduită de către europarlamentarul PPU-sl, 
Maria Grapini, co-președinte al Intergrupului și membru al Comisiei IMCO din 
PE. Tema propusă este una actuală și importantă ,,Making mutual recognition a 
reality: can the Goods package deliver?”/ „Poate pachetul de bunuri să 
transforme recunoașterea reciprocă în realitate?”. 

Invitații europarlamentarului umanist sunt nume sonore din PE și din 
structurile CE, membri ai DG GROW - Joaquim Nunes de Almeida, 
director,  Eurochambers - Arnaldo Abruzzini, CEO sau Martynas Barysas, 
Director Piața Internă, Business Europe. Mariei Grapini i-a confirmat 
participarea și Silvana Lyubenova, președintele Grupului de lucru pentru 
armonizare tehnică, Președinția bulgară a Consiliului UE. 

Europarlamentarul PPU-sl a punctat pentru cei mai puțin familiarizați cu 
această temă principalele puncte ale recunoașterii reciproce. Miercuri, acestea 
vor fi dezvoltate, în cel mai înalt for european. 

„Recunoașterea reciprocă este esențială pentru buna funcționare a pieței 
unice a mărfurilor. În cazul în care nu există nicio legislație specifică a UE, 
statele membre au libertatea de a elabora norme naționale care stabilesc 
cerințele ce trebuie îndeplinite de produse. Dacă sunt divergente, cerințele 
naționale pot crea bariere în calea comerțului intra-UE. Recunoașterea reciprocă 
are drept obiectiv realizarea unei integrări aprofundate și uniforme pe piață, 
totodată respectând diversitatea și armonia în materie de reglementare între 
statele membre. Recunoașterea reciprocă permite o autonomie de reglementare 
și constituie un pilon pentru sprijinirea inovării. Aceasta este o soluție bună 
pentru întreprinderile care își doresc să comercializeze produsele inovatoare în 
alte state membre”, a declarat Maria Grapini. 

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapni-co-presedintele-intergrupului-pentru-imm-uri-gazduieste-un-
eveniment-important-in-pe/ 

https://www.dcnews.ro/lege-achizitii-publice-grapini-raspuns-oficial_592279.html
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Ziua Naţională a Portului Tradiţional, marcată la Cernăuți 
într-un mod spectaculos  

14.05.2018 
Publicat de DC News 
Ziua Naţională a Portului Tradiţional din România s-a sărbătorit în cea de-a 

doua duminică din luna mai, respectiv la 13 mai 2018. 
Respinsă de către Senat în decembrie 2014, propunerea legislativă a fost 

adoptată de Camera Deputaţilor, ca for decizional, la 22 aprilie 2015. Legea 
102/2015 privind instituirea acestei zile, publicată în Monitorul Oficial din 13 
mai 2015, prevede ca această zi să prilejuiască organizarea de evenimente 
cultural-artistice, sociale şi educative, prin care să ,,se evidenţieze valorile 
inestimabile pe care le reprezintă costumele tradiţionale specifice fiecărei zone”. 

Pentru marcarea acestei zile, în anul 2018, mii de oameni din întreg 
Cernăuțiul dar şi din alte zone ale Ucrainei s-au adunat la Centrul Cultural 
Român ,,Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți, pentru a participa la cea mai mare 
paradă a portului tradiţional românesc. Manifestările au debutat cu parada 
costumului popular românesc, ploaia nereușind să fie un impediment în 
desfășurarea activităților. La evenimentul de la Cernăuți, pe lângă simpli 
cetăţeni, au fost prezente şi ansambluri folclorice din satele românești, care au 
îmbrățișat cu bucurie manifestația. 

Astfel, s-a reușit promovarea peste hotare a valorilor tradiționale care ne 
definesc identitatea și cultura, precum și a oamenilor săi minunați. Totodată, în 
cadrul acestui eveniment a fost semnat un protocol de colaborare între Centrul 
Cultural Român ,,Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți și Centrul Cultural al 
Primăriei Sector 1. 

Maria Grapini, inițiativă: „În momentul în care am propus o Zi Națională a 
Costumului Popular din România m-am gândit la un singur lucru: avem cu ce 
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! Transmit românilor 
de pretutindeni un La mulți ani din suflet, de ziua noastră!  

În Anul Centenarului, portul românesc trebuie sărbătorit cu mândrie!”, 
declarase Maria Grapini. 

https://www.dcnews.ro/ziua-nationala-a-portului-traditional-marcata-la-cernau-i-intr-un-mod-
spectaculos-foto_591870.html 

Maria Grapini a răbufnit după avertismentul Comisiei Europene: 
,,Nu am fost de acord de la bun început. România nu trebuie să accepte 

propunerea” 
14.05.2018 
Publicat de stiripesurse.ro 
România nu trebuie să accepte propunerea Comisiei Europene (CE) de a 

reduce fondurile pentru coeziune şi agricultură în viitorul buget european, de 

https://www.dcnews.ro/ziua-nationala-a-portului-traditional-marcata-la-cernau-i-intr-un-mod-spectaculos-foto_591870.html
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după 2020, a declarat vineri, la Sibiu, europarlamentarul Maria Grapini, ce face 
parte din Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor (S&D).  

„Nu am fost de acord de la bun început că, Comisia a spus că vine cu 
propunerea (...) să diminuăm fondul la Coeziune şi la Politica Agricolă 
Comună. Deci, două puncte care rănesc adânc România şi fondul de coeziune şi 
politica agricolă. De ce? Pentru că deşi suntem de 10-11 ani în Uniunea 
Europeană, noi nu am ajuns prin cele două fonduri să fim la nivelul nici măcar 
al mediei din Uniunea Europeană. Nu mă refer aici la fermele agricole, la 
subvenţiile din agricultură care sunt mai mici decât în alte state. Am avea 
nevoie să nu se diminueze Fondul de Coeziune", a afirmat Grapini, 
potrivit agerpres.ro. 

Europarlamentarul S&D, Maria Grapini, cere unitatea tuturor 
europarlamentarilor români, pentru susţinerea intereselor ţării: „Asta aş vrea şi 
la noi, o unitate, o unitate a celor 32 de eurodeputaţi, indiferent din ce partid din 
ţară vin sau din ce grup politic fac acolo parte, când este o propunere pentru 
ţară, să votăm la fel şi cu regret o spun, nu a fost întotdeauna aşa. Provocările pe 
cadrul financiar pe şapte ani după 2020 este extrem de important şi trebuie să ne 
jucăm cartea aici, trebuie să fim extrem de insistenţi, foarte bine pregătiţi şi să 
avem curaj să ne susţinem punctele de vedere”, a mai spus Grapini. Maria 
Grapini şi europarlamentarul S&D Andi Cristea au participat joi şi vineri, la 
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, la două dezbateri având ca temă 
„Finanţarea viitorului Europei: Bugetul UE 2021 - 2027". 

https://www.stiripesurse.ro/maria-grapini-a-rabufnit-dupa-avertismentul-comisiei-europene-nu-am-fost-
de-acord-de-la-bun-inceput-romania-nu-trebuie-sa-accepte-propunerea_1264572.html 

Sute de invitați din Timiș, Arad și din Serbia au marcat Ziua Națională 
a Costumului Popular, la Timișoara 

14.05.2018 
Publicat de Ziua de Vest 
Duminică 13 mai, la Hotelul Timișoara, a avut loc o mare și emoționantă 

sărbătoare folclorică, la care au participat sute de invitați din mai multe 
localități din țară, îndeosebi din județele Timiș și Arad, dar și din Serbia și 
Republica Moldova, cu prilejul marcării Zilei Naționale a Costumului Popular 
din România. 

Sufletul manifestării a fost Maria Grapini, europarlamentarul PPU-sl, la 
inițiativa căreia a și fost promulgată, cu trei ani în urmă, legea privind instituirea 
Zilei Naționale a Costumului Popular. La Hotelul Timișoara au fost prezenți 
istorici, profesori universitari, scriitori, timișoreni, oameni care-și iubesc orașul, 
țara și tradițiile. 

„Această zi deosebită pentru tradiția românească, a două duminică din luna 
mai, este stabilită prin Legea nr. 102 din 13/05/2015 ca Legea Costumului 
Tradițional din România! Cum să știe copiii, nouă generație, dacă noi, generația 
care am preluat tradițiile românești de la străbunicii noștri, nu le transmitem mai 
departe? Poate între știrile repetate privind accidentele, cine mai are o amantă  

https://www.agerpres.ro/
https://www.stiripesurse.ro/maria-grapini-a-rabufnit-dupa-avertismentul-comisiei-europene-nu-am-fost-de-acord-de-la-bun-inceput-romania-nu-trebuie-sa-accepte-propunerea_1264572.html
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sau cine a devenit mai bogat (în bani nu spiritual) va fi transmisă și această știre 
că la Timișoara a fost marcată Ziua Națională a Costumului Tradițional! 
Trebuie să remarcăm că Ziua Universală a Iei este în 24 iunie! În data de 12 mai 
este Ziua Naționala a Costumului Tradițional. Fac această precizare să se știe 
clar, pentru că am văzut că se face confuzie între Ziua Iei și cea a Costumului 
Tradițional din România!”, a subliniat Maria Grapini. 

Duminică, la Hotelul Timișoara, prof. univ. dr. Viorica Bălteanu a făcut o 
prezentare a istoriei frumosului costum popular, care a fost purtat cu mândrie 
de-a lungul istoriei României, nu numai de Regina Maria, dar și de mari artiști, 
actori, scriitori, pictori și de multe alte personalități. De asemenea Ansamblul 
Folcloric al Școlii din Jebel a făcut o extraordinară demonstrație de dansuri 
populare bănățene, spre încântarea celor prezenți, iar Maria Grapini nu s-a putut 
abține să nu se prindă în joc, alături de minunații și talentații copii dansatori. 

https://www.ziuadevest.ro/sute-de-invitati-din-timis-arad-si-din-serbia-au-marcat-ziua-nationala-a-
costumului-popular-la-timisoara/ 

Femei de succes în Anul Centenarului: Maria Grapini 
11.05.2018 
Publicat de Cronica Română 
Timp de două zile, în 12 și 13 mai, Timișoara este gazda Forumului 

Vocațional Rotary 2018/Rotary Aspire, eveniment așteptat cu interes de către 
membrii rotarieni sau invitații lor, an de an. Temele propuse și susținute de 
rotarieni pentru această ediție a Forumului vizează provocările actuale 
economice, sociale și morale, perspectivele unei vieți mai bune, educația, 
sănătatea, tradițiile, soluții în Anul Centenarului pentru toate aceste deziderate 
nobile. 

Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, rotarian de foarte mulți ani și fost 
președinte al Clubului Rotary Ripensis, va vorbi, sâmbătă, 12 mai, sub o 
titulatură care i se potrivește perfect - Femei de succes în Anul Centenarului - 
despre femeile reper ale României. 

Deviza umanistei: ,,Succesul este rezultatul eforturilor și perseverenței. Nu îl 
poți păcăli și nici mitui. Plătești prețul și este al tău!”. Forumul Vocațional 
Rotary 2018/Rotary Aspire se va desfășura, sâmbătă, în Sala Multifuncțională a 
Consiliului Județean Timiș, de la ora 9,30, iar duminică, la Centrul de Cercetare 
Oncogen, de la ora 10. 

https://cronicaromana.net/2018/05/11/femei-de-succes-in-anul-centenarului-maria-grapini/ 

Maria Grapini a primit un răspuns important din partea DG GROW 
Umanista a cerut lămuriri în cel mai spinos domeniu al României: 

achizițiile publice! 

Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a adresat recent o întrebare scrisă 
Comisiei Europene pe tema care bulversează autoritățile din România, de ani 
buni, pentru că frânează investiții și blochează licitații: procedura achizițiilor  

https://www.ziuadevest.ro/sute-de-invitati-din-timis-arad-si-din-serbia-au-marcat-ziua-nationala-a-costumului-popular-la-timisoara/
https://www.ziuadevest.ro/sute-de-invitati-din-timis-arad-si-din-serbia-au-marcat-ziua-nationala-a-costumului-popular-la-timisoara/
https://cronicaromana.net/2018/05/11/femei-de-succes-in-anul-centenarului-maria-grapini/
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publice. Umanista a avut și o întâlnire cu Lowri Evans, director general DG 
GROW - Direcția Generală pentru Piața Internă, Industrie, Antreprenoriat și 
IMM-uri, în cadrul căreia a solicitat, din nou, date clare despre procedura de 
soluționare a contestațiilor,  transpunerea dispozițiilor privind excepțiile de la 
procedura de achiziții publice în legislația națională, criteriile de atribuire a 
contractelor sau soluții pentru diviziunea la scară mică a proiectelor, astfel încât 
să crească accesul IMM-urilor la achizițiile publice. 

Importantul organism DG GROW i-a răspuns Mariei Grapini, elaborat și 
concret, precizând din start că apreciază interesul acordat domeniului 
achizițiilor publice, dar și că prima reponsabilitate în a-ți ajuta firesc... sau 
încurca antreprenorii revine țării, și-apoi Uniunii! 

În ceea ce privește rolul pe care îl are Comisia Europeană în procedura de 
soluționare a contestațiilor, dar mai ales în cel al descurajării contestațiilor 
neîntemeiate - detaliu cheie atins de Grapini în scrisoarea adresată DG GROW - 
oficialii i-au răspuns în amănunt: ,,Contestațiile în procedurile de achiziții 
publice sunt parțial reglementate prin Directivele privind căile de atac. Nu 
există nicio prevedere în directivele privind căile de atac care să se refere în 
mod specific la descurajarea unor litigii frivole, cum ar fi, de exemplu, regulile 
privind tarifele. Aceste măsuri sunt lăsate la latitudinea statelor membre. Cu alte 
cuvinte, statele membre trebuie să găsească un echilibru între dreptul 
operatorilor economici de a avea acces ușor la o cale de atac eficientă și, pe de 
altă parte, dreptul autorităților publice de a introduce taxe rezonabile care să 
acopere costurile  administrative sau  judiciare actuale și de descurajare a 
litigiilor frivole. În practică, s-ar putea evita multe reclamații și întârzieri 
potențiale și s-ar obține câștiguri considerabile de eficiență în cazul în care 
statele membre au sprijinit în mod activ cumpărătorii publici în vederea 
obținerii unui nivel ridicat de profesionalism”, scrie Comisia. 

Mai mult, Maria Grapini este informată că s-a creat o rețea de organisme de 
examinare în primă instanță care încurajează organele de revizuire de primă 
instanță să coopereze și să îmbunătățească schimbul de informații și bune 
practici referitoare la aspectele specifice ale aplicării directivelor privind căile 
de atac. Cât privește soluțiile CE, solicitate de către europarlamentarul PPU-sl, 
în privința transpunerii dispozițiilor privind excepțiile de la procedura de 
achiziții publice în legislația națională, DG GROW îi scrie umanistei: În 
general, statele membre rămân libere să decidă să nu transpună astfel de 
excluderi și scutiri sau să le transpună doar parțial sau în condiții mai restrictive 
decât cele prevăzute. O astfel de abordare națională, eventual mai restrictivă, nu 
este contrară directivei, se arată în document. Din nou, așadar, responsabilitatea 
este a României, scrie, negru pe alb, CE! 

„În ceea ce privește criteriile de atribuire a contractelor: poate Comisia să 
propună un amestec de criterii bazate pe directiva existentă, care va determina 
statele membre nu numai să utilizeze ,,cel mai mic preț” în atribuirea 
contractelor, ceea ce duce la o scădere a calității și fiabilității produselor și la  
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efectuarea lucrărilor publice, în special în infrastructură?”, a mai întrebat Maria 
Grapini. 

Răspunsul este edifictor: „Directivele privind achizițiile publice din 2014 
prevăd că atribuirea contractelor de achiziții publice ar trebui să se bazeze pe 
oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic (MEAT). Statele 
membre și autoritățile contractante dispun de o marjă largă de manevră pentru a 
decide fie să utilizeze numai criteriile cele mai scăzute de preț, fie să includă 
criterii de calitate, cum ar fi cel mai bun raport calitate preț (BPQR).  

Directivele din 2014 permit de asemenea cumpărătorilor publici să ia în 
considerare în mod voluntar soluțiile de mediu, sociale sau inovatoare în 
achizițiile publice”. 

La subiectul soluțiilor pentru diviziunea la scară mică a proiectelor, astfel 
încât să crească accesul IMM-urilor la achizițiile publice, DG GROW îi scrie 
umanistei: ,,Autoritățile contractante sunt încurajate să împartă contracte mai 
mari în loturi. Cu toate acestea, ele pot decide să nu divizeze, dar atunci vor 
trebui să explice de ce. Statele membre au posibilitatea de a face această cerință 
obligatorie, iar Germania este un astfel de exemplu”. Cât se poate de clar, 
susține Maria Grapini, și ca atare va insista să organizeze o întâlnire cu 
decidenții României pentru a reitera că sloganul „UE nu ne lasă!” este o scuză 
nesustenabilă. Din nefericire, periculoasă și distructivă pentru economia țării pe 
care o reprezintă în PE. 

http://jurnalul.ro/stiri/politica/maria-grapini-a-primit-un-raspuns-important-din-partea-dg-grow-
umanista-a-cerut-lamuriri-in-cel-mai-spinos-domeniu-al-romaniei-achizitiile-publice-774255.html 

Maria Grapini, speaker la un eveniment important la Sibiu! 
08.05.2018 
Publicat de Cronica Română 
Joi și vineri, Biroul de Informare al Parlamentului European în România 

organizează, la Sibiu, două zile pline de evenimente-conferință, pentru a le 
vorbi participanților despre valori, proiecte și perspective europene, în contextul 
general prilejuit de marcarea Zilei Europei. 

Conferințele îi au drept speakeri pe europarlamentari și pe reprezentanții 
Biroului de Informare. Vor mai participa profesori universitari din Sibiu, dar și 
reprezentanți ai autorităților locale. 

Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, va vorbi în ambele zile, pe 
tematicile importante propuse: prioritățile noului cadru financiar multi-anual, 
reforma mecanismului existent al resurselor proprii, creșterea bugetului și 
reducerea contribuțiilor statelor membre, finanțarea politicii de coeziune, 
impactul bugetar al Brexit-ului. Umanista a avut, de altfel, numeroase 
intervenții, în plenul PE, pe aceste subiecte, în cadrul cărora numitorul comun a 
fost solicitarea aplicării unui tratament egal pentru România, în raport cu 
celelalte state membre.  Maria Grapini va insista, în cadrul evenimentelor din 
10-11 mai de la Sibiu, pe necesitatea păstrării unei familii europene unite, 
dincolo de provocările interne sau externe existente. 

http://jurnalul.ro/stiri/politica/maria-grapini-a-primit-un-raspuns-important-din-partea-dg-grow-umanista-a-cerut-lamuriri-in-cel-mai-spinos-domeniu-al-romaniei-achizitiile-publice-774255.html
http://jurnalul.ro/stiri/politica/maria-grapini-a-primit-un-raspuns-important-din-partea-dg-grow-umanista-a-cerut-lamuriri-in-cel-mai-spinos-domeniu-al-romaniei-achizitiile-publice-774255.html


Europarlamentar Maria GRAPINI 
Activitatea în Parlamentul European 2014-2019 

380 

Joi, tema aleasă de Biroul de Informare este Uniunea Europeană, de la 28 la 
27 de state membre/Provocări și oportunități, iar vineri subiectul vizează 
finanțarea viitorului Europei: Bugetul UE 2021 – 2027. 

https://cronicaromana.net/2018/05/08/maria-grapini-speaker-la-un-eveniment-important-la-sibiu/ 

Maria Grapini i-a cucerit pe studenții, dar și pe profesorii, de la FEEA! 
08.05.2018 
Publicat de Banatul Meu 
„Ce o caracterizează pe Maria Grapini? Strălucirea ochilor, ea nu muncește, 

ea face totul cu și din pasiune!” După-amiază specială, luni, 7 mai, în sala de 
festivități a FEEA (Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor), la 
conferința mai mult decât ofertantă, denumită ,,Antreprenor sau Angajat?”, 
pentru că reprezentanții corpului profesoral și studenții care au umplut până la 
refuz spațiul generos au avut un oaspete de calitate, pentru un timp de calitate! 
Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a fost invitatul special al formatorilor 
de destine din prestigioasa facultate timișoreană, condusă de Petru Ștefea, 
decan, umanista luând loc în prezidiul compus din prodecanul Nicoleta Sîrghi, 
profesorul universitar doctor Laura Cișmaș și vorbind altor profesori de calibru 
din domeniul administrării afacerilor, dar și unui auditoriu extraordinar de 
receptiv, format din studenți masteranzi, dornici să-și scrie destinul în 
cunoștință de cauză, dificilă și provocatoare. Experiența Mariei Grapini, 
modelul personal de succes în afaceri și nu numai, exemplele concrete de 
suișuri și coborâșuri din viața-i deloc ușoară de  antreprenor femeie, într-o lume 
a bărbaților,  sfaturile oferite generos, lecțiile de viață transmise, toate 
comprimate în peste două ore de discuții interactive - care s-au dovedit a fi 
insuficiente! - au creat un eveniment util și necesar pentru tinerii care încă mai 
au această dilemă complexă: angajat sau angajator, confort sau risc? 

Umanista și-a prezentat scurt viața profesională, punctând esențialul: orice se 
poate, dacă ești atent la antemergători, dacă înveți din greșelile lor și nu le 
repeți, dacă ai încredere suficientă în tine și convingere deplină că vei reuși! 
Maria Grapini i-a sfătuit pe studenți să învețe serios, să se deprindă cu lumea 
afacerilor, teoretic, să lucreze pentru alții suficient cât să acumuleze experiență 
și abia apoi să intre în propria afacere, dacă se simt pregătiți. 

„Vă avertizez că trebuie să aveți disponibilitate la efort, în ambele ipostaze! 
Nu banii sunt cei mai importanți, bunul cel mai de preț constă în ceea ce știi să 
faci! Cea mai mare comoară a voastră este pregătirea. Comunicarea este, la 
rându-i, foarte importantă, la fel și organizarea, apoi randamentul, nu în ultimul 
rând informația! Trebuie să fiți ca un scanner de piață, pentru a nu rata 
oportunități, fructificați tot! Viziune, spirit de lider, adaptabilitate, 
predictibilitate!”, a punctat umanista în fața studenților și profesorilor de la 
FEEA. 

Fascinați de informațiile oferite atât de sincer de către Maria Grapini, mulți 
tineri au prins curajul necesar pentru a intra într-un dialog concret, pe 
necunoscutele cele mai acute ale unei viitoare afaceri proprii, dar și pe teme 

https://cronicaromana.net/2018/05/08/maria-grapini-speaker-la-un-eveniment-important-la-sibiu/
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legate de Parlamentul European, for în care umanista și-a câștigat statutul de cel 
mai activ europarlamentar român. 

Reputatul profesor Petrișor a păstrat emoții sincere în glas, atunci când a 
ținut s-o definească, public, pe Maria Grapini, în fața mai tinerilor săi discipoli:  

„Ce o caracterizează pe Maria Grapini? Strălucirea ochilor, ea nu muncește, 
ea face totul cu și din pasiune! O cunosc demult, știu ce spun și vreau să știți și 
voi cu cine stați, astăzi, de vorbă!”. 

Europarlamentarul PPU-sl a promis că nu va fi singura întâlnire cu studenții 
FEEA, în condițiile în care teme de dezbatere ar mai fi fost nenumărate, iar 
interesul unul major. Maria Grapini i-a încurajat ferm pe viitorii absolvenți și  
le-a oferit drept premii cartea Mărturisiri, respectiv raportul său de activitate din 
PE, de peste 600 de pagini. 

„Mergeți pe drumul vostru, fiți ambițioși și curajoși, nu lucrați în sisteme 
închise, ieșiți din birouri, fiți activi, implicați-vă și veți reuși!”, a concluzionat 
umanista, în aplauzele prelungite ale corpului de profesioniști - dascăli și 
studenți - din FEEA. 

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-i-a-cucerit-pe-studentii-dar-si-pe-profesorii-de-la-feea/ 

Grapini, replică tăioasă către premierul Belgiei 
04.05.2018 
Publicat de DC News 
Europarlamentara Maria Grapini a dat o replică dură premierului 

Belgiei, Charles Michel: Joi, 3 mai, în plenul PE de la Bruxelles, în prezența 
președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, s-a dezbătut viitorul 
Europei, împreună cu prim-ministrul Belgiei, Charles Michel. Premierul a 
susținut un discurs, apoi a rămas pentru o dezbatere cu deputații europeni. 
Charles Michel este cel de-al 5-lea lider european prezent în PE, cu această 
temă importantă pentru perspectivele complexe ale statelor membre. 

Întrebări directe: Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a declarat: ,,În 
momentul în care domnul președinte Juncker v-a rugat să dați cetățenie 
cetățenilor britanici, ați răspuns foarte prompt și vă apreciez, că trebuie să 
gândiți jurisprudența din statul dumneavoastră. Atunci vă întreb: în Consiliu 
veți vota acea condiționalitate nouă, legată de statul de drept? Și doi, veți vota 
tăierea fondurilor la coeziune și la politica agricolă comună? Domnule prim-
ministru, ultima întrebare sună astfel: mă simt mai sigură în țara mea - România 
- care, din păcate, nu este în Schengen, decât în țara dumneavoastră, în care știți 
ce s-a întâmplat... Veți vota intrarea României în Schengen?”. 

https://www.dcnews.ro/grapini-replica-taioasa-catre-premierul-belgiei_590766.html 

Emmanuel Macron, atacat dur de Maria Grapini în PE 
04.05.2018 
Publicat de DC News 
Maria Grapini a avut un shimb dur de replici cu Emmmanuel Macroin în 

plenul Parlamentului European. 

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-i-a-cucerit-pe-studentii-dar-si-pe-profesorii-de-la-feea/
https://www.dcnews.ro/grapini-replica-taioasa-catre-premierul-belgiei_590766.html
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Maria Grapini a fost deranjată de afirmațiile făcute, în Parlamentul 
European, de către Emmanuel Macron care a susținut că Franța și Germania 
trebuie să reprezinte nucleul dur și să conducă. Președintele Franței a primit o 
replică tăioasă din partea europarlamentarului român care a considerat că 
discursul acestuia a fost unul care a emanat aroganță. 

„Vreţi să fie două state mai state decât celelalte” - „Domnule preşedinte 
Macron sunteţi proeropean sunt şi eu proeropeană şi vă felicit pentru ceea ce aţi 
spus aici. Însă aş vrea să-mi răspundeţi într-un lucru, poate clarificaţi. Sunt de 
acord cu dumneavoastră că trebuie să nu avem o democraţie autoritară, ci să 
avem autoritatea democraţiei. E foarte important acest lucru. Însă nu credeţi că 
declaraţiile dumneavoastră legate de faptul că Franţa şi Germania trebuie să fie 
nucleul dur şi să conducă şi aceasta are o aroganţă de a fi o putere peste celelalte 
state, nu duce la euro-scepticism? Cum să convingem noi cetăţenii din ţara mea, 
din România, că sunt egali la masa negocierilor dacă dumneavoastră aţi declarat 
că vreţi o Europă cu 2 viteze, că vreţi să fie două state mai state decât celelalte? 
Cum să facem să reformăm Europa, despre care dumeavoastră aţi vorbit, dacă 
vreţi această discrepanţă între statele membre? Vă mulţumesc !”, a delcarat 
Maria Grapini în plenul Parlamentului European. 

 Replica lui Macron: Declarația Mariei Grapini a fost urmată de intervenția 
președintelui Macron care a ținut să sublinieze că Europa s-a născut din ambiția 
și riscurile nebune ale unora. ,,Există deja o Europă cu mai multe viteze. Există 
Europa euro-ului , Europa Schengen-ului, există deja o Europă cu mai multe 
viteze, dar sarcina pe care o avem noi este ca să nu declarăm aceste cluburi ca 
fiind închise şi să nu decidem că noi suntem arbitrari cu privire la modul în care 
noi dorim să-i primim pe unii în aceste cercuri sau nu. Pentru ca să avansăm în 
Europa trebuie ca cei mai puternici, cei mai ambiţioşi să poată să avanseze, aşa 
a avansat Europa  întotdeauna. Dacă Europa ar fi aşteptat întotdeauna după tot 
clubul, îmi cer iertare să vă spun, nu aţi fi aici. Europa s-a născut din ambiţia 
unora care au luat câteodată riscuri nebune şi care au urmărit aceste riscuri”, a 
declarat Emmanuel Macron. 

https://www.dcnews.ro/grapini_590784.html 

UE, condiționare fonduri europene. Maria Grapini, 
mesaj dur pentru Juncker 

03.05.2018 
Publicat de DC News 
Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, și-a exprimat în plenul PE din 

Bruxelles, îngrijorarea majoră legată de Cadrul Financiar Multianual 2021-2029 
al Uniunii Europene.  

Maria Grapini s-a adresat direct președintelui Jean-Claude Juncker, insistând 
asupra faptului că, după 2020, viitorul Europei depinde evident și de viitorul 
finanțelor, dar și că este nevoie de o Europă mai stabilă, mai puternică, mai 
socială. Europarlamentarul PPU-sl a criticat, apoi, ferm, noua ecuație financiară 
europeană, extinzând contextul și la noile discuții legate de statul de drept. 

https://www.dcnews.ro/grapini_590784.html
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Condiționarea fondurilor va afecta direct cetățenii: „Cadrul Financiar 
Multianual 2021-2029 prezentat astăzi, are, din păcate, foarte multe minusuri 
care vor afecta valorile europene: solidaritate, coeziune, dezvoltarea IMM-
urilor, politica agricolă etc. Reducerea fondului de coeziune și a fondului pentru 
PAC (Politica Agricolă Comună) va conduce la creșterea disparităților 
regionale, fragilizarea IMM-urilor și la dispariția micilor afaceri din domeniul 
agriculturii! Cât despre condiționalitatea cu privire la statul de drept, pe care 
doriți să o introduceți pentru acordarea fondurilor europene, pe lângă faptul că 
încalcă Tratatul de la Lisabona, îi va afecta pe cetățeni și nu pe liderii politici, 
de aceea nu pot fi de acord cu ea! ”, a spus Maria Grapini președintelui CE. 

Grapini a declarat în plenul PE că nu susține reducerea fondului de coeziune 
și cel pentru politica agricola comună și propune creșterea fondurilor alocate 
pentru IMM-uri și pentru pilonul social. 

„Trebuie să asigurăm creșterea nivelului de viață, accesul la educație și 
sănătate pentru toți cetățenii europeni!”, a mai spus europarlamentarul. 

https://www.dcnews.ro/ue-condi-ionare-fonduri-europene-maria-grapini-mesaj-dur-pentru-
juncker_590610.html 

Live pe Radio France International, Maria Grapini va vorbi cu 
elevi de elită despre inteligența artificială 

02.05.2018 
Publicat de Banatul Meu 
Vineri, 4 mai, de la ora 10.00, prestigiosul post de radio francez, Radio 

France International (RFI), va realiza o emisiune live inedită, cu 
europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, aflată în dialog cu elevi ai Colegiului 
Tehnic Emanuil Ungureanu din Timișoara. 

RFI Romania este un post de radio care desfășoară un proiect al Biroului de 
Informare al Parlamentului European cu privire la informarea elevilor despre 
activitatea europarlamentarilor. Unii dintre elevii participanți la emisiunea de 
vineri tocmai s-au întors din stagii Erasmus, sunt foarte bine pregătiți în 
domeniul tehnic și au multe de povestit, dar și de aflat. 

Tema emisiunii este una provocatoare: Inteligența artificială, aliat sau 
inamic? RFI a optat pentru ea în condițiile în care mulți dintre elevi tintesc spre 
automatizare, alții  spre posturi de lucrători comerciali (au și burse din partea 
supermarketurilor), tema putând fi abordată din mai numeroase unghiuri. Vor 
mai fi și tineri care se specializează în turism - selectare de oferte, prezentare de 
oferte - locuri în care automatizarea își face simțită prezența, demult. 

Umanista Maria Grapini va încerca să lămurească dilema ridicată de RFI,    
și-anume dacă ar trebui să ne temem de roboți, de faptul că automatizarea ne 
răpește locurile de muncă, dar va vorbi și despre meseriile, specializările sau 
calitățile pe care ar trebui să se concentreze viitorii adulți responsabili, acum 
încă elevi de liceu, pentru a-și croi un start frumos în viață. 

RFI a optat pentru europarlamentarul PPU-sl, dată fiind expertiza pe care 
aceasta o are în domeniul afacerilor reușite din România. 

https://www.dcnews.ro/ue-condi-ionare-fonduri-europene-maria-grapini-mesaj-dur-pentru-juncker_590610.html
https://www.dcnews.ro/ue-condi-ionare-fonduri-europene-maria-grapini-mesaj-dur-pentru-juncker_590610.html
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Emisiunea de radio se va realiza, vineri, dintr-o sală a Colegiului Tehnic 
Emanuil Ungureanu din Timișoara și va fi transmisă live pe pagina de facebook 
a RFI România. Ulterior, un rezumat de 30 de minute va apărea în emisiunea 
postului, numită ,,Tânăr în Europa”, emisiune care va fi postată ulterior și pe 
site-ul oficial RFI. 

„Ideea RFI, de a pune, față în față, europarlamentari și tineri liceeni, este una 
generoasă și salutară. Mă onorează această invitație și abia aștept să stau de 
vorbă, din nou, cu tinerii Timișoarei!”, a declarat Maria Grapini. 

http://www.banatulmeu.ro/live-pe-radio-france-international-maria-grapini-va-vorbi-cu-elevi-de-elita-
despre-inteligenta-artificiala/ 

APRILIE 2018 
Maria Grapini, relație specială cu Republica Moldova, în An Centenar! 
30.04.2018 
Publicat de Cronica Română 
Umanista Maria Grapini a mai așezat o floare peste puntea existentă între 

cele două țări surori, România și Republica Moldova, în acest sfârșit de 
săptămână, pentru unii relaxant și rupt de obligații profesionale, în cadrul unei 
acțiuni culturale emoționante pentru locuitorii din Cărpineni, dar și din întreaga 
Moldovă avidă de românism. 

Duminică, 29 aprilie, europarlamentarul PPU-sl a reconfirmat relația 
specială în care se află cu românii frați din la Cărpineni, unde a fost, din nou, 
invitat de onoare al concursului Moștenire, eveniment ce ține tradiția și 
dragostea de neam aprinse și mai puternice ca niciodată, de 25 de ani! 

Concursul poartă numele lui Ștefan Holban, care a fost membru în Sfatul 
Țării și votant al Marii Uniri din 1918. Este inițiat de fiul acestuia, Eugen 
Holban, fiind evident un proiect de suflet și simțire românească. Organizatorul 
concursului este Asociația Alianța pentru sprijinirea Basarabiei, cu sediul la 
Paris, condusă de Gheorghe Furdui, strănepotul lui Stefan Holban. El este 
destinat elevilor pe care îi îndeamnă să cunoască adevărul istoric, să-și dezvolte 
dragostea de patrie și de neam, să studieze serios și complex limba și literatura  
română. Prestația tinerilor participanți este apreciată, an de an, pentru că au 
talent, dăruire, iubire autentică de neam românesc. 

Maria Grapini este, fără doar și poate, prietenul românilor din Republica 
Moldova, reperul care-i ajută să știe că nu sunt singuri, vreodată. Astfel s-au 
exprimat organizatorii evenimentului din Cărpineni, la fel gândesc mulți semeni 
români de dincolo de Prut. 

Europarlamentarul umanist a fost primit cald și emoționant, a fost, după cum 
a declarat ,,copleșită de ospitalitate”, a primit diplome de recunoaștere a 
implicării morale și financiare în numeroase evenimente de cultură, a fost… ca 
acasă, printre rude și prieteni speciali! Primarul din Cărpineni a fost prezent la 
eveniment, alături de profesori, istorici, oameni din lumea culturală a Moldovei. 
Maria Grapini a avut onoarea să acorde premii la secțiunea istorie și literatură,  

http://www.banatulmeu.ro/live-pe-radio-france-international-maria-grapini-va-vorbi-cu-elevi-de-elita-despre-inteligenta-artificiala/
http://www.banatulmeu.ro/live-pe-radio-france-international-maria-grapini-va-vorbi-cu-elevi-de-elita-despre-inteligenta-artificiala/
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să le vorbească elevilor talentați, participanți la concursul Moștenire, despre tot 
ceea ce avem mai sfânt: limbă, suflet, tradiție, cultură, românism! 

La rându-le, cărpinenii au impresionat-o pe Maria Grapini prin momentul de 
reculegere pe care au ales să-l țină, în memoria marelui istoric, patriot si român, 
academicianul Dinu C. Giurescu și prin cuvintele de apreciere spuse de istoricii 
prezenți la adresa academicianului. Umanista și-a reiterat credința, în cuvântul 
oficial, potrivit căreia marele nostru istoric trebuie trebuie să fie în manualele 
de istorie. 

„A fost, după cum m-am și așteptat, o nouă ediție minunată a concursului, cu 
organizare foarte bună,  Liceul ,,Ștefan Holban” a fost plin de elevi și părinți, 
sala a vibrat la tot ceea ce ni s-a transmis atât de frumos și de sincer!  

Felicitări organizatorilor, felicitări cărpinenilor! Am folosit ocazia să 
promovez Banatul si România, să le vorbesc celor prezenți despre Centenar și 
despre importanța acestui moment unic pe care cu toții îl vom trăi, împreună!”, 
a declarat europarlamentarul PPU-sl. 

Maria Grapini n-a părăsit Republica Moldova, fără o vizită la Chișinău, unde 
a vizitat o fabrică de textile și s-a întâlnit cu doi dintre candidații la Primăria 
Chișinău, cei mai mari susținători ai Unirii Moldovei cu țara mamă. Opinia 
Mariei Grapini în ceea ce o privește pe Alexandra Can este fermă: o candidată 
de nota 10 la Primăria Chișinăului, pe care o susține cu convingere și credință. 

Concluzia umanistei?: „A fost extraordinar!”. Încărcătura emoțională a 
vizitelor în Republica Moldova este, după cum declară Maria Grapini, imensă. 

„Sunt români adevărați, cu sentimente puternice, se dăruiesc pentru tradiții, 
pentru valori trainice și pentru neamul acesta greu încercat! Sunt aproape de 
sufletul meu și așa vor rămâne! Plec spre casă fericită, Doamne ajută!” a 
conchis europarlamentarul PPU-sl. 

https://cronicaromana.net/2018/04/30/maria-grapini-relatie-speciala-cu-republica-moldova-in-an-
centenar/ 

Atenție timișoreni! 500 de milioane de euro pentru 
eficientizarea energetică a locuințelor vin de la UE, din luna mai 

23.04.2018 
Publicat de Ziua de Vest 
Reprezentanții Federației Asociațiilor de Proprietari Timișoara - FAPT - au 

avut o întâlnire de mare interes, vineri, cu europarlamentarul Maria Grapini pe o 
temă de maximă actualitate: accesarea fondurilor europene pentru eficientizarea 
energetică a locuințelor. 

Întrevederea a fost deosebit de fructuoasă între cele două părți. Grapini le-a 
adus timișorenilor informații proaspete despre oferta financiară uriașă a Uniunii 
Europene, în acest domeniu, iar reprezentanții FAPT vor duce veștile mai 
departe propietarilor de apartamente din Timișoara. 

„Se știe că e o lipsă de comunicare între cetățeni și cei de sus, de aceea o 
asemenea întâlnire cu scop informative este foarte utilă pentru timișoreni. Nu 
există un sistem de informare a oamenilor nici instituțional și nici prin ONG-uri. 

https://cronicaromana.net/2018/04/30/maria-grapini-relatie-speciala-cu-republica-moldova-in-an-centenar/
https://cronicaromana.net/2018/04/30/maria-grapini-relatie-speciala-cu-republica-moldova-in-an-centenar/
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Degeaba apare o oportunitate de finanțare, dacă cetățenii nu află și nici nu 
știu procedurile de atragere a banilor. Uniunea Europeană oferă 500 milioane de  
euro destinați eficientizării energetice a locuințelor. Sigur că principiul este 
primul venit, primul servit, dar nu va fi complicat de atras banii în Timișoara. 
Trebuie să spunem că fondurile sunt destinate persoanelor fizice, de aceea 
trebuie dusă informația mai departe oamenilor. Prima condiție este ca să 
dovedești că tu ești proprietarul locuinței. Eu voi ține legătura cu secretarul de 
stat, doamna Mihaela, iar când va fi definitivată procedura, voi da vestea mai 
departe. Fiecare trebuie să facă demersuri pentru a primi fondurile necesare.  

Din luna mai 2018, va fi gata procedura de atragere acestor bani de către 
persoanele fizice - deținătoare de locuință proprietate personală. Îmi doresc să 
existe cât mai mulți beneficiari din orașul în care trăiesc - Timișoara. Fondurile 
europene pentru eficientizarea energetică a locuințelor sunt generoase, este 
timpul ca și România să accelereze lucrurile în acest sens. Am decis să-i ajut, 
din poziția de europarlamentar, pe timișorenii mei!”, a declarat Maria Grapini. 
Mai multe informații la Constantin Savulov, președintele FAPT, la telefon 
0745.347.173. 

https://www.ziuadevest.ro/atentie-timisoreni-500-de-milioane-de-euro-pentru-eficientizarea-energetica-
a-locuintelor-vin-de-la-ue-din-mai/ 

Europarlamentarul Maria Grapini - invitatul de onoare la 
Zilele Severinului 2018 

20.04.2018 
Publicat de Banatul Meu 
Consiliul Judeţean Mehedinţi, Centrul Cultural „N. Stănescu”, Episcopia 

Severinului și Strehaiei, Primăria orașului Drobeta Turnu Severin și Fundația 
Culturală Lumina organizează, sâmbătă, 21 aprilie, la Drobeta Turnu Severin, 
ediția a XXVI-a a ,,Zilelor Severinului”, eveniment important pentru lumea 
culturală și artistică din întreaga zonă, dedicat și partenerilor sârbi de peste 
Dunăre. Amfitrionul evenimentului, prof.dr. Florian Copcea, punctează, și de 
această dată, frumos și cald, importanța unui act cultural de calitate, dedicat 
celor care încă mai cred în valori, istorie și tradiții minunate. 

Invitatul de onoare al Zilelor Severinului este europarlamentarul PPU-sl, 
Maria Grapini, susținător al culturii românești, așteptat cu interes, ediție de 
ediție, să vorbească despre activitatea amplă și concretă dusă în sprijinul țării 
sale, la Bruxelles sau Strasbourg, evenimente care de altfel au așezat-o în topul 
celor mai români dintre români, așa cum o definesc și recunosc mulți 
severineni. Umanista susține financiar de mulți ani apariția revistei culturale 
„Vorba Noastră”, revistă care se va lansa, într-o lumină nouă, la evenimentul de 
sâmbătă. 

Zilele Severinului se desfășoară la Palatul Culturii  „T. Costescu”, programul 
cuprinzând momentul deschiderii oficiale, un spectacol al Corului Episcopiei 
Severinului şi Strehaiei, lansarea revistei Vorba Noastră, nr. 3-4/2018 - revistă  

https://www.ziuadevest.ro/atentie-timisoreni-500-de-milioane-de-euro-pentru-eficientizarea-energetica-a-locuintelor-vin-de-la-ue-din-mai/
https://www.ziuadevest.ro/atentie-timisoreni-500-de-milioane-de-euro-pentru-eficientizarea-energetica-a-locuintelor-vin-de-la-ue-din-mai/
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finanțată de Grapini, ce se adreseaza românilor care-și duc viața departe de țară, 
lansarea Dicţionarului de Regionalisme de prof. dr. Florian Copcea. Totul, în 
ambianța vernisajului expoziţiei de pictură naivă a artiştilor români din Serbia. 

Europarlamentarul Maria Grapini va vorbi în deschiderea evenimentului, 
alături de nume mari din cultura românească, profesori, artiști, scriitori și 
istorici. 

Săptămâna viitoare, umanista va duce un număr de reviste ,,Vorba Noastră” 
în Republica Moldova, pentru românii de dincolo de Prut, în cadrul acțiunilor 
periodice pe care le desfășoară pentru semenii noștri din lumea întreagă, de 
promovare a culturii și a tradițiilor tricolore. 

http://www.banatulmeu.ro/europarlamentarul-maria-grapini-invitatul-de-onoare-la-zilele-severinului-
2018/ 

Maria Grapini temperează optimismul liderilor Europei! 
18.04.2018 
Publicat de Cronica Română 
Miercuri, 18 aprilie, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, s-au 

discutat concluziile reuniunii Consiliului European din perioada 22-23 martie. 
Liderii Europei - președintele Consiliului European, Donald Tusk respectiv 
Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene - au transmis optimism, 
în special Tusk, în privința drumului Uniunii Europene, chiar în vremurile 
acestea total neprietenoase politic, economic și social. 

Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a intervenit, din nou, în plen, 
temperând realist starea de bine transmisă, căci statele mici din UE nu au atâtea 
motive de optimism, precum cele mari, în special din cauza celor din urmă și a 
măsurătorilor duble, vizibil practicate în familia europeană. 

Umanista a insistat exact pe aceste diferențe: „Vreau să mă refer la 
concluziile pe care domnul Tusk ni le-a spus foarte sumar. Sunteți optimist, 
domnule președinte, și mă bucur, un lider trebuie să fie optimist, însă trebuie să 
vă uitați și în jos! Credeți că noi, cei de aici și mai ales cetățenii din țările 
noastre, suntem la fel de optimiști? Mai avem un an până la alegerile electorale 
pentru Parlamentul European, haideți să dăm motiv cetățenilor să credă în 
proiectul european! Tot ce ați spus dumneavoastră e adevărat, dar dacă nu se 
bazează pe coeziune socială, pe o viață mai bună, pe securitatea cetățenilor și pe 
eliminarea diferențelor – nu așa cum a spus, ieri, un președinte de stat, că două 
țări trebuie să conducă iar restul să se supună! - nu este în regulă. 

Nu acesta este mesajul pe care trebuie să-l ducem în țările noastre, să știți că 
mesajul domnului Macron a fost ascultat și în țara mea și în alte țări, nu doar în 
Franța și în Germania! 

Așadar, vă rog să discutați în Consiliu și să veniți cu mesaje clare, pentru ca 
cetățenii să se alinieze la acest proiect al Uniunii Europene, extrem de important 
pentru noi toți!”, a spus Maria Grapini, în plenul PE de la Strasbourg. 

https://cronicaromana.net/2018/04/18/maria-grapini-tempereaza-optimismul-liderilor-europei/ 

http://www.banatulmeu.ro/europarlamentarul-maria-grapini-invitatul-de-onoare-la-zilele-severinului-2018/
http://www.banatulmeu.ro/europarlamentarul-maria-grapini-invitatul-de-onoare-la-zilele-severinului-2018/
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Maria Grapini: ,,Nu am crezut că există persoane de neînlocuit, 
așa cum induce, acum, președintele României!“ 

17.04.2018 
Publicat de Banatul Meu 
Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a avut, în aceeași zi mare pentru 

România - generată de așteptatul anunț al președintelui Klaus Iohannis de 
revocare sau nu din funcție a șefei DNA - o întâlnire importantă cu conducerea 
Comisiei LIBE din PE, în cadrul căreia a pledat, din nou, cauza țării noastre, în 
patru puncte esențiale: toxicitatea protocoalelor secrete încheiate între instituții 
care niciunde în lume nu sunt partenere, nevoia unei Justiții eliberate de falsuri, 
probe contrafăcute, presiuni asupra martorilor, evidența realității românești de 
îndeplinire a tuturor condițiilor Spațiului Schengen, respectiv nevoia unei 
întâlniri urgente între toți actorii din Justiție. 

„Am discutat astăzi, luni, 16 aprilie, la Strasbourg, cu șeful Comisiei Libe și 
cu coordonatorul Grupului S&D, încercând să explic faptul că în România 
mergem pe drumul bun, chiar dacă a fost deschisă cutia Pandorei, prin ieșirea în 
spațiul public a acordurilor secrete cu serviciile, a înregistrărilor din anchete. 
Am susținut că se va face curățenie în Justiție și în instituțiile statului! Acum… 
a apărut decizia președintelui Klaus Iohannis, ca o infirmare a faptului că e 
posibil ca cel care greșește să și plătească, indiferent de funcție! Nu am crezut 
niciodată că există persoane de neînlocuit, așa cum induce, acum președintele 
României! Nu înțeleg de ce președintele nu a ținut cont de toate greșelile 
doamnei Kovesi, morale și de management, și de ce nu a revocat-o! Nu este o 
decizie înțeleaptă, dar mai ales nu este una obiectivă! Am recitit Constituția și 
nu văd unde este scrisă atribuția Președintelui de a decide contrar propunerii 
ministrului Justiției?  

Suntem în anul Centenarului, pregătim preluarea președinției Europei, vom 
avea alegeri doi ani la rând (2019-2020), deci ar trebui să credibilizăm Justiția și 
toate instituțiile statului, pentru a fi, la rându-ne, credibili în fața propriilor 
cetățeni și în fața Europei!”, a declarat, de la Strasbourg, umanista Maria 
Grapini. 

Europarlamentarul PPU-sl este în acord cu poziția ministrului Justiției, 
Tudorel Toader, care a declarat, la un minut de la anunțul președintelui Klaus 
Iohannis, că va sesiza Curtea Constituțională cu privire la refuzul Președintelui 
de revocare din funcție a procurorului șef al DNA. 

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-nu-am-crezut-ca-exista-persoane-de-neinlocuit-asa-cum-
induce-acum-presedintele-romaniei/ 

Maria Grapini, speaker în PE, despre nevoia acută de securitate 
cibernetică! 

12.04.2018 
Publicat de Cronica Română 
Reputatul institut I-Com, Institute for Competitiveness, a organizat, 

miercuri, 11 aprilie, în Parlamentul European, un eveniment-forum, numit: 

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-nu-am-crezut-ca-exista-persoane-de-neinlocuit-asa-cum-induce-acum-presedintele-romaniei/
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Construind o Europă mai sigură. Rețele de date și servicii de tip cloud: direcțiile 
securității cibernetice în Europa, cu o participare numeroasă și importantă. La 
discuții au fost invitate nume mari din lumea acestui domeniu vital pentru 
societatea în care trăim, președintele I-Com, reprezentanți ai organismelor 
internaționale cu acțiune în telecomunicații, date și securitate cibernetică, 
europarlamentari, delegați ai Comisiei Europene, pe domeniile date. Forumul 
din PE vine într-un moment în care rețeaua Facebook a produs cel mai  
mare scandal mondial, de la înființare, fondatorul său recunoscând zilele acestea 
că datele personale ale unui număr imens de utilizatori au fost… și sunt încă 
nesecurizate, ajungând pe mâna diverselor companii, în scopuri neclar definite. 

România a fost reprezentată, ieri, la acest forum important de către 
europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, speaker în cadrul secțiunii legate de 
strategia revizuită a Uniunii Europene, în contextul implementării Directivei de 
la Niș, document ce stabilește regulile navigării într-un spațiu virtual sigur și 
ermetic. Umanista a insistat pe ideea securizării spațiului virtual, pe protecția 
fără breșe a datelor utilizatorilor din Europa și nu numai, pe necesitatea unor 
rigori respectiv sancțiuni clare, transparente, dure. În opinia Mariei Grapini, 
datele noastre, ale companiilor, ale statelor până la urmă sunt neprețuite și 
inviolabile. 

Europarlamentarul  român a subliniat nevoia de implementare a Directivei 
2016/1148 din 6 iulie 2016, care prevede schimbul de informații între statele 
membre, dar și rolul Europol si ENISA, organisme fanion de luptă împotriva 
criminalității, inclusiv cibernetice. 

„Însă, pentru funcționarea optimă a agențiilor europene de securitate este 
nevoie de o resursă umană bine pregătită profesional și de bugete adecvate! 
Securitatea în UE este foarte importantă, concomitent cu digitalizarea 
economică, atât de necesară în creșterea competitivității. Evident, buna 
comunicare între state ajută la creșterea securității și la prevenirea atacurilor 
cibernetice. În concluzie, ca membră a PE, insist pentru regulamente precise și o 
implementare corectă, deoarece lipsa securității afectează viața companiilor, dar 
și viața cetățenilor!”, a declarat Maria Grapini, în cadrul forumului european de 
la Bruxelles. 

https://cronicaromana.net/2018/04/12/maria-grapini-speaker-in-pe-despre-nevoia-acuta-de-securitate-
cibernetica/

Maria Grapini, întrebare directă Comisiei Europene 
11.04.2018 
Publicat de DC News 
Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a reintrat în forță în programul de 

Bruxelles, readucând pe tapet o problemă dureroasă pentru agricultorii 
României, și anume subvențiile, diferențele între statele est și vest-europene 
fiind, de mult, o certitudine. 

https://cronicaromana.net/2018/04/12/maria-grapini-speaker-in-pe-despre-nevoia-acuta-de-securitate-cibernetica/
https://cronicaromana.net/2018/04/12/maria-grapini-speaker-in-pe-despre-nevoia-acuta-de-securitate-cibernetica/


Europarlamentar Maria GRAPINI 
Activitatea în Parlamentul European 2014-2019 

390 

Grapini nu omite, însă, din vedere nici talerul celălalt al balanței, adică 
impunerea punctului de vedere românesc, în fața UE, căci inteligența statelor 
membre stă întotdeauna în forța negocierilor. 

Întrebare directă: Umanista a adresat Comisiei Europene o întrebare directă: 
„Agricultura și activitatea fermierilor sunt importante pentru Uniunea 
Europeană și pentru fiecare stat membru. Politica agricolă comună ar trebui să 
dezvolte politici care să asigure o competiție corectă pe piața internă.  

Cu toate acestea, în prezent, subvențiile acordate fermierilor/crescătorilor de 
animale sunt diferite. Cum explică CE această diferențiere a subvențiilor în 
statele membre?". 

Răspuns: Comisia Europeană i-a răspuns Mariei Grapini, invocând, în start, 
principiile Politicii Agricole Comune și precizând ulterior că diferențele în ceea 
ce privește subvențiile se datorează evoluțiilor istorice ale politicii. „Pentru a 
evita o scădere a veniturilor fermelor, au fost introduse mai întâi plățile directe 
în funcție de zona agricolă sau de numărul de animale. Apoi, aceste plăți au fost 
decuplate de producție, dar în majoritatea statelor membre cuantumul lor a fost 
calculat pe baza referințelor istorice, rezultatul fiind acela că fermierii au primit 
un sprijin diferit ca valoare”, îi scrie CE umanistei. 

În răspunsul transmis Mariei Grapini se precizează direct: ,,PAC a fost 
elaborată ținând cont că agricultura UE se caracterizează printr-o mare varietate 
de situații socio-economice și culturale. PAC asigură respectarea unor norme 
comune, dar permite și adaptarea măsurilor la nevoile locale.  

Atât plățile directe cât și politica de dezvoltare rurală oferă posibilitatea de-a 
opta pentru sau de a crea sisteme orientate într-o anumită direcție, cu condiția ca 
statele membre să dorească să facă acest lucru și să stabilească astfel distribuția 
subvențiilor”. 

https://www.dcnews.ro/maria-grapini-intrebare-directa-comisiei-europene_587501.html 

Europarlamentarul Maria Grapini, noul vicepreședinte 
al CNMR pentru IMM-uri 

02.04.2018 
Publicat de stiripesurse.ro 
Coaliția Națională pentru Modernizarea și Respectarea României anunță 

astăzi numirea doamnei Maria Grapini în calitate de Vicepreședinte al CNMR 
pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii. 

Europarlamentarul Maria Grapini este  pe de parte unul din oamenii care au 
susținut inițiativele Coaliției oferindu-și întregul suport în  păstrarea valorilor și 
a identității naționale, promovarea patriotismului și luarea de măsuri în fața 
provocărilor generate de evenimentele din județele Harghita și Covasna. 

,,Alăturarea tuturor românilor care își apără țara într-un efort comun 
indiferent de doctrina politică, etnie, religie, sex sau poziție socială este 
principalul obiectiv al CNMR pentru anul 2018. Toți cei care iubesc România și 
sunt dispuși să treacă la fapte este primit cu brațele deschise în CNMR.  

https://www.dcnews.ro/maria-grapini-intrebare-directa-comisiei-europene_587501.html
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Măria Grapini a făcut deja aceste lucruri: a semnat Scrisoarea deschisă prin 
care am protestat împotriva umilirii românilor de către o mână de golani la 
Budapesta, a luat poziție în Parlamentul European oricând personaje care și au 
uitat ,,rădăcinile” au ponegrit România. 

De aceea mă bucur să vin alături și să construim pentru România și din 
Parlamentul European și să dezvoltăm sectorul critic al clasei mijlocii: IMM-
urile”, a declarat președintele CNMR, Alexandru Cumpănașu. 

https://www.stiripesurse.ro/europarlamentarul-maria-grapini-noul-vicepre-edinte-al-cnmr-pentru-imm-
uri_1257820.html 

Misiune europeană a Comisiei TRAN în Irlanda. 
România este reprezentată de către Maria Grapini 

02.04.2018 
Publicat de Banatul Meu 
Între 4 și 6 aprilie, o delegație oficială a Comisiei pentru Transport și Turism 

din PE va vizita orașele Cork și Dublin din Irlanda, pentru discuții și întâlniri cu 
oficialii țării trifoiului cu patru foi. 

România va fi prezentă în Irlanda prin europarlamentarul PPU-sl, Maria 
Grapini. Membră a Comisiei TRAN, umanista Maria Grapini este implicată 
activ în problemele transportatorilor europeni și are experiență în turism, nu 
doar ca fost ministru de resort, ci și ca politician dedicat promovării și 
dezvoltării acestui domeniu economic important. 

În cele trei zile de întâlniri irlandeze, Maria Grapini va sta de vorbă cu 
oficialii Reprezentanței UE de la Dublin, primarul din Cork, membri ai Camerei 
de Comerț Irlandeze, directori de companii de transport, va vizita aeroportul și 
portul din Cork, aeroportul din Dublin, precum și sediul celei mai cunoscute 
companii aviatice irlandeze - Ryanair. Umanista va ajunge și în cartierul general 
al celebrului producător de bere irlandeză, Guiness. Într-una din zilele delegației 
oficiale europene, Grapini va participa și la lucrările Forumului Național de 
Dezvoltare a Aviației Civile, unde vor fi toți managerii de top ai industriei 
transportului din Irlanda. 

În egală măsură, Maria Grapini intenționează să poarte, la Dublin, o discuție 
cu Excelența sa, Manuela Breazu, ambasadorul României în Irlanda, pe tema 
comunității române din Irlanda, în măsura în care programul o va permite. 

http://www.banatulmeu.ro/misiune-europeana-a-comisiei-tran-in-irlanda-romania-este-reprezentata-de-
catre-maria-grapini/ 

MARTIE 2018 
Maria Grapini îl presează pe Klaus Iohannis 

29.03.2018 
Publicat de Cronica Română 
Umanista Maria Grapini i-a adresat președintelui României o scrisoare 

deschisă, în data de 22 martie, în care îi cere să curme tăcerea și să spună 
românilor ce știe despre statul paralel care le-a furat libertatea și ce face pentru  

https://www.stiripesurse.ro/europarlamentarul-maria-grapini-noul-vicepre-edinte-al-cnmr-pentru-imm-uri_1257820.html
https://www.stiripesurse.ro/europarlamentarul-maria-grapini-noul-vicepre-edinte-al-cnmr-pentru-imm-uri_1257820.html
http://www.banatulmeu.ro/misiune-europeana-a-comisiei-tran-in-irlanda-romania-este-reprezentata-de-catre-maria-grapini/
http://www.banatulmeu.ro/misiune-europeana-a-comisiei-tran-in-irlanda-romania-este-reprezentata-de-catre-maria-grapini/
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ca oficialii din Comisia Europeană să iasă, la rându-le, din liniștea nespecifică 
unui dialog democratic, purtat între reprezentanți de state europene. 

„De ce tăceți? Aveți obligația, domnule președinte, să apărați suveranitatea 
statului! Batjocoriți românii dacă nu o faceți! Vorbiți acum!”, îi scria 
europarlamentarul PPU-sl, în urmă cu o săptămână, șefului statului. 

Miercuri, 28 martie, Maria Grapini a revenit public, printr-o declarație de la 
Bruxelles. Umanista consideră că dezvăluirile ce curg întruna, în spațiul media 
românesc, sunt devastatoare, pasarea responsabilității desecretizării 
protocoalelor ce au distrus România, între SRI și Ministerul Public, este 
rușinoasă, iar prelungirea agoniei este, categoric, una periculoasă. Grapini i-a 
transmis lui Klaus Iohannis că seamănă tot mai mult cu Traian Băsescu. 

„Chiar nu vă interesează ce vor românii, ce presupune un stat de drept? 
Domnule președinte Klaus Iohannis, n-ați reacționat, nici după întâlnirile avute 
la Bruxelles, nu vorbiți nici în țară! Dacă n-ar fi atât de tragică această situație, 
am putea râde amar la atitudinea pe care o aveți, dar n-avem cum să râdem! Ne-
ați întors în anii 50 mulți dintre dumneavoastră, puși să ne oferiți libertate și 
democrație, ne-ați forțat să ne întoarcem unii împotriva altora, de teama 
cătușelor, și să admirăm turnătoria, să facem din delațiune un scop în viață! 
Preferați o tăcere suspectă, căci nu poate fi numită altfel, din moment ce toată 
România freamătă, Guvernul cere măsuri și acțiuni, miniștrii fac presiuni, 
comisiile parlamentare audiază pentru aflarea adevărului, iar dumneavoastră 
zâmbiți forțat televiziunilor străine! Deşi l-ați criticat inainte de a fi preşedintele 
României, continuați ceea ce a început şi dezvoltat, cinic şi dezastruos, Traian 
Băsescu! Acum, în Anul Centenarului, în perioada premergătoare preluării 
Preşedinției Europei de către România, în țară avem cel mai mare scandal 
existent vreodată între instituțiile statului şi un preşedinte indiferent, deşi ar 
trebui să fie mediator! Atitudinea dumneavoastră denotă dezinteres! Amânați 
decizia demiterii şefei DNA, amânați asumarea! Toate acestea, în detrimentul 
imaginii României, al siguranței şi al respectării drepturilor cetățenilor români. 

Domnule președinte, vă cer să… vă desecretizați, precum protocoalele pe 
care le vom vedea în scurtă vreme! Românii nu mai pot fi mințiți, nici 
cumpărați. Nici pentru funcții, aici, nici pentru sinecuri la Bruxelles! ”, a 
transmis europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini. 

https://cronicaromana.net/2018/03/28/maria-grapini-il-preseaza-pe-klaus-iohannis/ 

Maria Grapini îi cere președintelui Iohannis să se implice 
în lămurirea problemei listelor negre 

22.03.2018 
Publicat de Antena 3 
Un înalt oficial european reacţionează la dezvăluirile despre listele negre 

făcute de Antena 3. 
Preşedintele Comisiei pentru Libertăţi Civile a anunţat că va cere explicaţii 

Comisiei Europene. Acelaşi lucru îl solicită şi europarlamentarii români care  

https://cronicaromana.net/2018/03/28/maria-grapini-il-preseaza-pe-klaus-iohannis/
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spun că scrisorile venite de la Comisie, dezvăluite de Antena 3, au fost o 
imixtiune extrem de gravă în funcţionarea Justiţiei din ţara noastră. 

Mai mult, europarlamentarul Maria Grapini îi cere preşedintelui Klaus 
Iohannis să se implice în lămurirea acestei chestiuni. 

https://www.antena3.ro/politica/maria-grapini-ii-cere-presedintelui-iohannis-sa-se-implice-in-lamurirea-
problemei-listelor-negre-461176.html 

Maria Grapini i-a scris lui Klaus Iohannis 
22.03.2018 
Publicat de Cronica Română 
„Aveți obligația, domnule Președinte, să apărați suveranitatea statului! 

Batjocoriți românii dacă nu o faceți!”, a precizat europarlamentarul PPU-sl, 
Maria Grapini. 

Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, continuă demersurile în scandalul 
care destabilizează România, zilele acestea, pe tema ingerințelor Comisiei 
Europene în problemele interne ale statului. Potrivit ultimelor dezvăluiri, 
intrarea brutală a Europei în chestiuni ce țin direct de suveranitatea României s-
a făcut sistematic, ani de zile, sub privirile îngăduitoare ale celor care au condus 
destinele țării. Ironic sau nu, însuși numele Președintelui Klaus Iohannis a fost 
trecut pe o listă scurtă (sau lungă, vom vedea zilele acestea), cerută de CE, 
privitoare la dosare din justiție, stadii procesuale etc. 

Maria Grapini a reacționat dur, joi, 22 martie, la aceste devoalări ale unei 
situații incredibile pentru democrațiile stabile ale lumii. Umanista a decis să-i 
adreseze o scrisoare deschisă Președintelui Iohannis, în care punctează, cu 
subiect și predicat, esențialul. „Domnule Președinte, intrați sau nu în acțiunea de 
apărare a României și românilor? Cum și când aveți de gând să reacționați la 
acest demers anacronic, nedemocratic?  

Felicit Premierul României - primul de la aderare care, într-un mod ferm și 
diplomatic, demn și concret, cere Comisiei Europene să explice ingerintele 
fostei Comisii în functionarea justitiei in Romaniei! Dumneavoastră, domnule 
presedinte, garantul statului de drept (de drept, nu de drepți), ce faceti? Nu vă  
interesează dacă statul de drept din România, pe care îl invocați de dimineața 
până seara, este respectat si de către cei din exterior, aceia în fața cărora vă 
înclinați permanent? De ce tăceți? Doriți un loc căldut la Bruxelles?  

Aveți obligația, domnule Președinte, să apărați suveranitatea statului! 
Batjocoriți românii dacă nu o faceți!  

Vorbiți acum! Eu, ca român, ca cetățean si europarlamentar, am făcut toate 
demersurile permise de statutul pe care îl am, de mandatul pe care mi l-au dat 
românii! Eu nu mă opresc aici! Dumneavoastră aveți de gând să… porniți? Am 
dreptul să vă cer să vă implicați! Aveți obligația s-o faceți!”, i-a scris Maria 
Grapini lui Klaus Iohannis. 

https://cronicaromana.net/2018/03/22/maria-grapini-i-a-scris-lui-klaus-iohannis/ 

https://www.antena3.ro/politica/maria-grapini-ii-cere-presedintelui-iohannis-sa-se-implice-in-lamurirea-problemei-listelor-negre-461176.html
https://www.antena3.ro/politica/maria-grapini-ii-cere-presedintelui-iohannis-sa-se-implice-in-lamurirea-problemei-listelor-negre-461176.html
https://cronicaromana.net/2018/03/22/maria-grapini-i-a-scris-lui-klaus-iohannis/
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Maria Grapini va expune viziunea UE în domeniul 
consumatorilor digitali, în Bucureşti 

15.03.2018 
Publicat de Banatul Meu 
Biroul de Informare al Parlamentului European organizează, vineri, 16 

martie, în București, o sesiune de prezentări și discuții, cu participare importantă 
națională și europeană. Moderat de către Dan Cărbunaru, jurnalist Calea 
Europeană, evenimentul ,,Drepturile în economia digitală - o provocare pentru 
consumatori” va debuta la ora 10, cu salutul lui Mihai Roșioru, din partea 
Biroului de Informare al Parlamentului European în România, respectiv al Irinei 
Chirițoiu, director al Centrului European al Consumatorilor România. 

Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, este invitat și speaker la secțiunea 
„Consumatori Digitali: viziunea Uniunii Europene”, umanista fiind membră a 
Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor din PE. Maria Grapini 
are un portofoliu extraordinar pe acest subiect, constând în poziții oficiale și 
întrebări adresate CE, pentru protecția drepturilor consumatorilor români și 
europeni, fie că vorbim de alimente, dubla măsură în tratarea consumatorului 
est-european versus cel vest-european, transporturi sau categorii defavorizate. 

Maria Grapini va răspunde întrebărilor venite din partea publicului, în cadrul 
unei secțiuni speciale. 

Evenimentul  organizat de Biroul de Informare al Parlamentului European va 
mai aduce pe agendă subiecte ca: radiografia comerţului online din România, 
consumatorul digital din România: cu ce riscuri ne confruntăm sau aşteptările 
pe care le au consumatorii de la economia digitală. 

La București, vor fi prezenți reprezentanți ai ANPC, ARMO, Autorității 
Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, care vor 
prezenta noile provocări ale pieței digitale actuale. 

Evenimentul va fi transmis în direct pe:  
https://www.facebook.com/ EPIO.Romania  și http://www.caleaeuropeana.ro începând cu orele 10:30. 
http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-va-expune-viziunea-ue-domeniul-consumatorilor-digitali-

bucuresti/ 

Europarlamentarul Maria Grapini, în dialog cu premierul Portugaliei 
14.03.2018 
Publicat de Cronica Română 
Primul ministru al Portugaliei, António Costa, a fost prezent, miercuri, 14 

martie, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, unde a oferit detalii 
despre viziunea țării sale asupra viitorului Europei și a răspuns întrebărilor 
eurodeputaților. 

Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a avut un schimb de replici 
profesionist cu Costa, premierul portughez oferindu-i răspunsuri la toate temele 
ridicate de umanistă. Românca i-a cerut public să-și exprime poziția pe 
subiectele sensibile ale momentului, Europa Schengen versus non Schengen,  

https://www.facebook.com/%20EPIO.Romania
http://www.caleaeuropeana.ro/
http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-va-expune-viziunea-ue-domeniul-consumatorilor-digitali-bucuresti/
http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-va-expune-viziunea-ue-domeniul-consumatorilor-digitali-bucuresti/
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migrație, pericolul euroscepticismului, politica de coeziune cu componenta clară 
a dezvoltării turismului. 

Primul ministru al Portugaliei a asigurat-o pe Grapini că ,,Schengen este un 
lucru dobândit, o reușită a UE, pentru că am reușit să oferim libertatea de 
circulație în interiorul UE”, amintind, cu emoție, că pe vremea cât a fost 
ministru de Externe (în urmă cu 12 ani) pregătea extinderea Zonei Schengen la 
încă 9 state membre. 

„Sunt foarte mândru de cooperarea de care am beneficiat, mă gândesc la 
Polonia și Republica Cehă, și faptul că atunci am reușit să deschidem spațiul 
Schengen, oferind libertatea de circulație unor cetățeni care ani și ani de zile 
n-au putut călători liber, din cauza Cortinei de Fier. Ei bine trebuie să ne 
asigurăm că această liberă circulație va continua”, i-a spus Costa 
europarlamentarului PPU-sl. Cât privește marea sensibilitate europeană, legată 
de vitezele diferite - invocate și agreate de câteva state membre - readusă în 
discuție, miercuri, de către Maria Grapini, premierul Portugaliei a evitat un 
răspuns tranșant și a intrat într-un discurs diplomatic, de manual, cu precizarea 
că a admis un amănunt important: dacă este întrebat în privința Europei cu mai 
multe viteze, ar spune NU, dar… trebuie să avem o Europă 28 sau 27 ȘI trebuie 
să respectăm libertatea celor care nu doresc să facă întocmai ca ceilalți. 

„Până la urmă, trebuie respectată libertatea fiecăruia, iar cei care vor să 
meargă mai departe nu trebuie să le impună poziția lor, celorlalți. Nu trebuie să 
avem o atitudine punitivă, ci trebuie să păstrăm o poziție deschisă, așa încât cei 
care doresc să se asocieze celor mai mari ambiții să o poată face. S-a întâmplat 
la fel pentru moneda euro, pentru Schengen. Nu există motive de a paraliza 
întreaga dinamică, din câteva cauze”, a spus, în final, Antonio Costa. 

https://cronicaromana.net/2018/03/14/europarlamentarul-maria-grapini-in-dialog-cu-premierul-
portugaliei/ 

Maria Grapini îl acuză de „dublu limbaj” pe Frans Timmermans! 
13.03.2018 
Publicat de Cronica Română 
Marți, 13 martie, plenul PE de la Strasbourg a luat în discuție pregătirea 

reuniunii Consiliului European din 22-23 martie, eveniment important pentru 
perspectivele economice, sociale și politice europene. 

Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a avut o intervenție demnă de 
toată admirația, cu trimitere directă la poziția României, în complicatul  context 
general european. Umanista a cerut renunțarea la dublul limbaj și pozițiile 
oficiale pe măsură, deranjante deopotrivă pentru o țară care se află în pericolul 
de a dezvolta euroscepticism, odată ce nu primește mesaje clare și sincere. 
Convinsă că România nu merită un astfel de tratament, Grapini l-a sancționat 
public pe Frans Timmermans! „Cred că trebuie să definitivăm și să stabilim ce 
vrea să facă Uniunea Europeană. Domnul Juncker se referea la perfecționarea 
pieței interne, interconectivitatea, foarte bine, dar avem încă țări de rangul I, țări  

https://cronicaromana.net/2018/03/14/europarlamentarul-maria-grapini-in-dialog-cu-premierul-portugaliei/
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de rangul II, cetățeni de rangul III, avem produse cu dublu standard! Clarificăm 
care este viitorul Uniunii Europene? Avem de negociat un Brexit. Temele de la 
summit sunt foarte importante, problema este ca și cum am croi un costum fără 
să știm mărimea lui! Trebuie să știm ce vrem în viitor! Domnule Timmermans, 
vă rog să nu mai aveți un limbaj dublu! Mergeți în statele noastre și spuneți 
ceva, veniți aici și vorbiți altceva… Este cazul României: v-ați dus și ați spus 
ceva, aseară la LIBE ați nominalizat, din nou, România ca o țară care nu 
respectă statul de drept! Spuneți clar ce nu respectăm, pentru că, altfel, cetățenii 
sunt nemulțumiți și este foarte posibil să dezvolte euroscepticismul!”, a declarat 
Maria Grapini. 

https://cronicaromana.net/2018/03/13/maria-grapini-il-acuza-de-dublu-limbaj-pe-frans-timmermans/ 

Maria Grapini pune ,,punctul pe i” în PE: 
,,De ce România nu e în Schengen?” 

13.03.2018 
Publicat de Cronica Română 
Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, nu ratează niciun prilej oficial 

pentru a pune insistent pe agenda Parlamentului European discriminarea 
evidentă la care este supusă România, în privința barierelor politice de intrare în 
spațiul Schengen. 

Luni, 12 martie, la Strasbourg, umanista a luat cuvântul în plen, pe tema 
liberei circulații a lucrătorilor și principiul egalității de tratament, punctând 
extraordinar în favoarea țării noastre. Grapini a exemplificat cu un caz concret, 
trăit recent în vamă, militând pentru stoparea acestui tratament injust și 
nejustificat din partea Europei. 

„Săptămâna trecută, m-am deplasat la Graz, în Austria, cu mașina mea, din 
orașul Timișoara, aflat în vestul României. Am văzut cozi de zeci de kilometri 
de camioane care așteptau controlul de frontieră, la intrarea în Ungaria, ulterior 
la intrarea în Austria. Cetățenii, firmele de transport din țara mea, cu toții sunt 
discriminați, stau zile, sau chiar săptămâni,  șoferii dorm în cabină! Pe de altă 
parte, țări precum Germania, Franța, Belgia amendează șoferii care dorm în 
cabină, în parcare, doar discutăm asta, aici, în PE!  

Oare a sta o săptămână în frontieră și a dormi în cabină se constituie în 
condiții sociale bune, mai bune? Trebuie să primim un răspuns, vreau să știu de 
ce România nu este în Schengen, deși de ani de zile respectă tehnic toate 
condițiile. Este doar o marginalizare politică?”, a declarat Maria Grapini, în 
plenul PE de la Strasboug. 

https://cronicaromana.net/2018/03/13/maria-grapini-pune-punctul-pe-i-in-pe-de-ce-romania-nu-e-in-
schengen/ 

https://cronicaromana.net/2018/03/13/maria-grapini-il-acuza-de-dublu-limbaj-pe-frans-timmermans/
https://cronicaromana.net/2018/03/13/maria-grapini-pune-punctul-pe-i-in-pe-de-ce-romania-nu-e-in-schengen/
https://cronicaromana.net/2018/03/13/maria-grapini-pune-punctul-pe-i-in-pe-de-ce-romania-nu-e-in-schengen/
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Maria Grapini - întâlnire emoționantă cu peste 
300 de români, la Graz, Austria 

05.03.2018 
Publicat de Banatul Meu 
Cu prilejul întâlnirii românilor din Granz, Austria, europarlamentarul PPUsl, 

Maria Grapni, din Timișoara, a fost invitatul special, sâmbătă 3 martie. 
Astfel, a avut loc o seară minunată unde Asociația ,,Dor călător” din Graz a 

susținut un minunat spectacol folcloric, din toate zonele României, dansuri cu 
Ansamblul Banatul, Ansamblul Dor călător, dar au fost prezentate și dansuri 
grecești și maghiare. Peste 300 de români au dansat, cântat și admirat un 
spectacol minunat. „Felicitări organizatorilor! Dacă se vrea, se poate!”, este 
mesajul lui Grapini. 

Cu o populație de 240.000 de locuitori, Graz este al doilea oraș ca mărime 
din Austria și totodată capitala provinciei Steiermark. Pentru români, orașul are 
o însemnătate specială pentru că, de douăzeci de ani, la inițiativa familiei
Mircea Popi, este punctul de întâlnire al semenilor noștri din întreaga Austrie! 
Peste 300 de români se reunesc, într-o comuniune extraordinară, la vorbă și 
socializare, într-un peisaj de poveste… cu povești impresionante. 

Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, susținător recunoscut al 
românismului, este, an de an, invitatul special al familiei Popi, pentru că le 
transmite celor care au ales să-și ducă viața dincolo de țară optimism și realism. 
Întâlnirile românilor de la Graz sunt, după cum povestește umanista, calde, 
sensibile și mai ales tradiționale: se ascultă muzică românească, se servesc 
preparate tradiționale, se poartă costumul popular. Comunitatea românească de 
la Graz are radio și ziar în limba noastră, este una unită și serioasă. 

 „E atât de frumos să te întâlnești cu ei! Își iubesc țara, sunt interesați de 
evoluția ei, s-ar întoarce acasă, să știți! Urmăresc tot ce se întâmplă acasă, plâng 
și râd, odată cu noi. Întâlnirea de la Graz mă emoționează, an de an!”, a 
declarat, europarlamentarul PPU-sl. 

La finalul întâlnirii, înainte de a se întoarcere în România, Grapini a mai 
spus: „Plec din Graz cu Dor Călător în suflet! Ansamblul a fost înființat la Graz, 
de asociația culturală cu același nume, de familia Popi. Românii vin de la zeci 
de km la repetiții, după o zi de muncă. Fac voluntar acest lucru și o fac cu drag. 
Sâmbătă, ansamblul de dansuri a încântat sutele de români veniți din toată 
Austria, la întâlnirea românilor la Graz. Și unii dintre ei fac acest lucru de 18 
ani. Primăria din Graz a fost prezentă la eveniment și, în plus, a distribuit o 
revista de promovare a orașului, în limba română. Din păcate, nici un oficial de 
la Ambasada României, Consulatul Român sau de la Institutul Cultural Român 
nu a fost prezent. Ignoranța aduce suferința în inima românilor. Voi face 
demersurile necesare la guvern. Acolo unde trăiesc românii este un colț de 
Românie și au obligația să nu uite!”, a concluzionat europarlamenarul PPUsl, 
Maria Grapini. 

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-intalnire-emotionanta-cu-peste-300-de-romani-la-graz-austria/ 

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-intalnire-emotionanta-cu-peste-300-de-romani-la-graz-austria/
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FEBRUARIE 2018 
Maria Grapini, o nouă poziție publică pro intrarea României în 

Schengen 
21.02.2018 
Publicat de Banatul Meu 
„Ce vrem prin aceste decizii? Să împingem cetățenii înspre 

euroscepticism?”. Marți, 20 februarie, în Parlamentul European, a avut loc o 
nouă dezbatere pe teme de integrare, coeziune, subiecte importante ale UE. 
Inevitabil, s-a ajuns și la subiectul extinderii spațiului Schengen, prin discursuri 
care, teoretic, sună foarte bine, dar care nu rezolvă problemele concrete, spre 
exemplu, ale României și Bulgariei. 

Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a forțat prelungirea acestei teme 
dureroase pentru țara noastră, printr-o nouă luare de poziție publică și 
pertinentă, astfel că europenii prezenți la dezbatere au fost martorii unei apărări 
veritabile pro România! Umanista a vorbit argumentat și a punctat acolo unde 
doare. 

„Se solicită, din nou, Consiliului admiterea României și Bulgariei în spațiul 
Schengen, pentru că cele două țări îndeplinesc toate condițiile de intrare!  Este 
bine ca deciziile să se ia pe bază de fapte, și nu de presupuse riscuri, de acord. 
Provin din mediul de afaceri și vă spun că dacă aș fi încercat să nu iau nicio 
decizie, pentru că veneau riscurile din toate părțile, probabil că n-aș fi putut să 
dezvolt niciodată o afacere! Cred că oamenii politici trebuie să înțeleagă acest 
mecanism. România are cel mai mic risc, din punct de vedere al atacurilor 
teroriste,  a tot ceea ce dorim să nu avem în UE, un risc mult mai mic decât țara 
care se opune în Consiliu intrării celor două țări în Schengen! Dacă cetățenii din 
țara mea au dorit înainte de intrarea în UE un procent foarte bun pro aderare, 
acum scade și în România acest procent! Ce vrem prin aceste decizii? Să 
împingem cetățenii înspre euroscepticism? Sunt foarte des întrebată de ce nu 
intrăm în Schengen? Oamenii de afaceri au un cost suplimentar, cetățenii nu se 
bucură de toate drepturile! O singură țară e mai puternică decât majoritatea? 
Parcă este inversată regula democrației, dacă o minoritate decide pentru o 
majoritate!”, a declarat, marți, la Bruxelles, Maria Grapini. 

Europarlamentarul Maria Grapini se întâlnește cu românii din Madrid! 
13.02.2018 
Publicat de Cronica Română 
În perioada 12-14 februarie, o delegație a Parlamentului European, compusă 

din membrii Comisiei IMCO (Piață internă și protecția consumatorilor), va 
afectua o vizită oficială în Spania, la Madrid. 

Membră a Comisiei, umanista Maria Grapini va fi prezentă, în această 
perioadă, la numeroase întâlniri cu oficialii spanioli, va participa la vizita  

Congresului, respectiv la schimbul de opinii cu membrii Comitetului pentru 
Uniunea Europeană, va discuta cu secretarul de stat pentru Uniunea Europeană. 
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Delegația IMCO va merge și la ONCE (Fundația pentru Cooperare și 
Incluziunea Socială a Persoanelor cu Handicap), la facilitățile sale din cadrul 
Hotelul ILUNION tower, în fapt un exemplu mondial de clădire accesibilă și un 
model de centru special de ocupare a forței de muncă. Europarlamentarul PPU-
sl și colegii din PE vor discuta și cu ministrul spaniol pentru sănătate, servicii 
sociale și egalitate, responsabil cu accesibilitatea și protecția consumatorilor. 

Agenda Comisiei IMCO mai cuprinde o deplasare la sediul central al 
titanului spaniol în telefonie, o vizită la campusul din Madrid și o întâlnire cu 
tineri antreprenori. Campusul Madrid este o inițiativă de pionierat pentru 
promovarea startup-urilor operate de Google, oferind diferite resurse și 
oportunități. Aici se organizează conferințe care servesc drept platformă pentru 
schimbul de cunoștințe. 

Umanista Maria Grapini va vizita la Madrid sediul unei companii inovatoare, 
unde se va întâlni cu organizațiile spaniole de consumatori și cu tinerii 
antreprenori spanioli. Un punct important pe agenda europarlamentarului PPU-
sl îl constituie întâlnirea cu ambasadorul României în Regatul Spaniei, Gabriela 
Dancău, precum și cu numeroși români care trăiesc la Madrid. Maria Grapini a 
primit numeroase semnale din partea asociațiilor de români din Spania, în 
preambulul acestei vizite, astfel că discuțiile de la Madrid sunt mai mult decât 
așteptate, dinspre ambele părți. 

https://cronicaromana.net/2018/02/13/europarlamentarul-maria-grapini-se-intalneste-cu-romanii-din-
madrid/? 

Maria Grapini, europarlamentar PPU-sl: 
Scrisoare deschisă, președintelui României, Klaus Iohannis, 

şi ministrului Justiției, Tudorel Toader 
12.02.2018 
Publicat de Banatul Meu 
,,Date fiind dezvăluirile incredibile, de o gravitate majoră, din data de 11 

februarie, prezentate în mass-media din România, vă solicit să luați măsuri 
imediate! Fabricarea de probe în dosarele instrumentate de DNA, abaterile 
grave de la deontologia profesională,  încălcările evidente ale Constituției și ale 
drepturilor omului plasează România pe harta țărilor care nu au nicio legătură 
cu democrația! Dacă nu veți acționa, acum, înseamnă că încurajați această stare  
de fapt anacronică! Uniunea Europeană militează activ pentru o Justiție liberă, 
Europa condamnă imixtiuni de o asemenea gravitate! Sper să o faceți și 
dumneavoastră! 

În calitate de europarlamentar, membru al comisiei LIBE, solicit destituirea 
șefului DNA și luarea de măsuri urgente pentru protejarea probelor existente 
împotriva procurorilor incriminați în înregistrările făcute publice! 

Sunt convinsă că știți că au apărut deja informații privitoare la ștergerea 
urmelor din DNA Ploiești, imediat după apariția publică a scandalului. Această 

criză, domnule președinte, domnule ministru, dacă nu interveniți imediat, va 
duce la o disoluție evidentă a României! 

https://cronicaromana.net/2018/02/13/europarlamentarul-maria-grapini-se-intalneste-cu-romanii-din-madrid/?fbclid=IwAR3qBrSQ72djm7UyeOUlm2qqjus2Yb6Q9VBWPxIkcUmiuJ64RlvXNmlzCCs
https://cronicaromana.net/2018/02/13/europarlamentarul-maria-grapini-se-intalneste-cu-romanii-din-madrid/?fbclid=IwAR3qBrSQ72djm7UyeOUlm2qqjus2Yb6Q9VBWPxIkcUmiuJ64RlvXNmlzCCs
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Vorbim despre statul de drept mai des decât ne pomenim copiii. Acțiunea 
dumneavoastră urgentă ar demonstra că aceasta este, într-adevăr, o luptă dreaptă 
și transparentă pentru statul de drept, pentru funcționarea sănătoasă a Justiției, și 
nu înscenarea mizerabilă făcută de Macovei, Preda, Mureșan, Ungureanu la 
Strasbourg! 

În numele românilor care mai cred în țara lor, vă solicit să acționați!” 
Maria Grapini, europarlamentar PPU-sl 
https://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-europarlamentar-ppu-sl-scrisoare-deschisa-presedintelui-

romaniei-klaus-iohannis-si-ministrului-justitiei-tudorel-toader/? 

Maria Grapini, tur de forță în Ardeal 
10.02.2018 
Publicat de Banatul Meu 
„E un obiectiv turistic de nivel mondial și mă voi implica să-l promovez!”, 

spune europarlamentatul PPUsl. După prestația care i-a adus laude din partea 
românilor din toată țara, din timpul dezbaterilor recente din PE despre România, 
umanista Maria Grapini a plecat într-un nou tur de forță, de data aceasta în 
Ardeal, unde e nevoie de implicare și ajutor rapid. În timp ce colegi de-ai săi 
europarlamentari uită voit că sunt români, aruncând public neadevăruri la 
Bruxelles sau Strasbourg, Grapini e determinată să prezinte România prin tot  
ce are ea mai frumos și atractiv, pentru a contrabalansa… răul făcut săptămâna 
trecută în văzul și auzul Europei. 

Europarlamentarul PPU-sl a ales Clujul drept punct de întâlnire cu ardelenii, 
după ce a avut o întâlnire extrem de aplicată, la Bruxelles, cu primarul din 
Turda, orașul fiind deținătorul unui obiectiv turistic de nivel mondial - salina 
Turda. Astfel că sâmbătă, 10 februarie, Maria Grapini a fost așteptată de 
primarii din Turda si Câmpia Turzii, mai mulți consilieri locali din județ, 
oameni care i-au solicitat sprijinul în promovare și mediatizare. 

„M-a impresionat primarul din Turda, prin numărul mare de proiecte 
europene pe care le derulează, am discutat la Bruxelles pașii pe care putem să-i 
facem împreună, iar acum, la Cluj, vom detalia agenda unei promovări turistice, 
culturale și nu numai a acestei zone extraordinare din România. Am decis să vin 
aici pentru că e o mină de aur pe care unii n-o iau în considerare, poate pentru 
că singurul lor obiectiv este… ura. Dezinformarea și distrugerea sistematică a  
simbolurilor naționale, prezentarea României într-o lumină defavorabilă și 
punerea la zid a românilor sunt tot ceea ce știu/trebuie? unii dintre colegii mei 
să facă. Mă voi strădui să șterg rușinea din PE, pentru că eu îmi cunosc țara și 
știu cine sunt românii!”, a declarat, de la Cluj, Maria Grapini. Turul național al 
europarlamentarului PPU-sl continuă, în 12 februarie, cu orașul Pitești, unde 
Grapini va avea întâlniri cu decidenți și simpatizanți umaniști, pentru ca, 
ulterior, să plece la Madrid, pentru discuții cu români din Regatul Spaniei. 
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IANUARIE 2018 
Grapini vine în ajutorul minorităților de pe teritoriul Ucrainei 

31.01.2018 
Publicat de PSnews 
Europarlamentarul PPU-sl Maria Grapini continuă munca în cadrul 

Parlamentului European, de această dată susținând minoritățile aflate pe 
teritoriul Ucrainei. 

Mai precis, membra grupului SD din PE expune problemele cu care 
grupurile aflate în minoritate de pe teritoriul vecinilor României se confruntă 
zilnic, precum ,,îndoielnica Lege a educației”, după cum se afirmă pe pagina de 
Facebook a europarlamentarei. 

Pentru a remedia situația, umanista a vorbit în Parlamentul European, dar și 
direct în cadrul Plenului Parlamentar ucrainean. În plus, Maria Grapini a semnat 
o scrisoare adresată ,,Comisiei de la Veneția, care a publicat în mod oficial
avizul privind prevederile Legii educației din Ucraina adoptată la 5 septembrie 
2017, care se referă la utilizarea limbii de stat, dar și a altor limbi, ale 
minorităților, în educație”. Confrom postării de pe pagina de Facebook a 
membrei PPU-sl, documentul le solicită celor doi oficiali europeni, Antonio 
Tajani (președintele Parlamentului European) și Federica Mogherini (Înaltul 
Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de 
Securitate), să încurajeze statul ucrainean să respecte recomandările Comisiei de 
la Veneția. 

Maria Grapini susține demersurile europene majore, pro minoritățile din 
Ucraina: Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, revine, în prim-plan, cu 
problema acută a minorităților naționale din Ucraina, legată de îndoielnica Lege 
a educației, prin semnarea unor scrisori oficiale, adresate președintelui PE, 
Antonio Tajani, respectiv șefei Diplomaţiei Uniunii Europene, Federica 
Mogherini. Umanista a mai făcut presiuni oficiale, în acest subiect, a luat 
cuvântul în Parlamentul European, a vorbit deschis despre problemele românilor 
din țara vecină și a insistat ca statul ucrainean să revină la sentimente mai bune, 
pentru că este o teză periculoasă care amenință întreaga lume. Drepturile 
minorităților sunt subsidiare drepturilor omului, deci nu pot fi negociate. Maria 
Grapini a vorbit inclusiv în Parlamentul ucrainean despre necesitatea 
modificării Legii educației. Umanista a militat în Legislativul țării vecine pentru 
drepturile minorităților, evident cu accent pe drepturile românilor. 

Scrisoarea semnată recent de către Maria Grapini face un apel direct la 
instituția Comisiei de la Veneția, care a publicat în mod oficial avizul privind 
prevederile Legii educației din Ucraina adoptată la 5 septembrie 2017, care se 
referă la utilizarea limbii de stat, dar și a altor limbi, ale minorităților, în 
educație. 

Documentul, semnat de europarlamentarul PPU-sl, solicită celor doi oficiali 
europeni, Tajani și Mogherini, să încurajeze guvernul ucrainean să respecte  

https://www.facebook.com/MariaGrapini/photos/a.237524966436710.1073741828.237520453103828/778520165670518/?type=3&theater
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exact recomandările Comisiei de la Veneția”, se arată pe pagina 
europarlamentarei. 

https://psnews.ro/grapini-vine-in-ajutorul-minoritatilor-de-pe-teritoriul-ucrainei-203829/ 

Maria Grapini le-a scris oficialilor Comisiei Europene: 
„Deviza mea este clară: fac ce spun!” 

26.01.2018 
Publicat de Banatul Meu 
Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a reacționat, pe 24 ianuarie, 

printr-o declarație publică, la scrisoarea Comisiei Europene, adresată 
Parlamentului României, declarând că va face scrisori scrise către cei doi 
oficiali, Jean-Claude Juncker respectiv Frans Timmermans care, în opinia 
umanistei, au reacționat, din nou, deplasat, la adresa României. Acest lucru s-a 
și întâmplat, astfel că în dimineața zilei de 25 ianuarie Maria Grapini a transmis 
cele două scrisori liderilor CE. Mesajul umanistei este pertinent, cu 
exemplificări dureroase la adresa obiectivității celor doi oficiali și a Comisiei la 
modul general. 

„În calitate de europarlamentar, sunt surprinsă de scrisoarea adresată 
României. În scrisoare menționați că sunteți îngrijorat de cum vor fi adoptate 
legile Justiției (a câta oară?) în momentul în care legile au fost votate 
transparent de Parlamentul național și se așteaptă punctul de vedere al Curții 
Constituționale – un demers democratic și constituțional. 

În același timp, ați trimis scrisoarea în momentul în care se formează 
Guvernul, inducând unei părți a cetățenilor neîncrederea în majoritatea 
parlamentară, aleasă în mod democratic. 

Doresc să vă întreb care sunt neregulile care v-au determinat să trimiteți 
această scrisoare în perioada de reglementare constituțională în România, dacă 
nu considerați că induceți instabilitate într-un stat membru și dacă are legătură 
scrisoarea dumneavoastră cu nealocarea Centrului de supraveghere Galileo în 
România? (ați anunțat în același timp relocarea din Marea Britanie în Spania a 
Centrului, motivând prin instabilitatea juridică și corupție în România). 

Sper că veți explica, în baza tratatelor și a mandatului Comisiei intervenția 
dumneavoastră în problemele naționale de reglementare și legiferare prin 
Parlamentul național. Mă surprinde că nu ați dorit să vă informați și din alte 
surse - cum ar fi cei 32 de europarlamentari români (nu unul, doi sau trei) 
înainte de a trimite o scrisoare oficială care, din păcate, cuprinde multe 
inexactități”, scrie Maria Grapini. 

Umanista a reconfirmat, și de data aceasta, deviza după care se ghidează în 
viață: fac ce spun! Grapini a transmis presei naționale că va reveni cu răspunsul 
primit din partea celor doi oficiali europeni. 

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-le-scris-oficialilor-comisiei-europene-deviza-mea-este-clara-
fac-ce-spun/ 

https://psnews.ro/grapini-vine-in-ajutorul-minoritatilor-de-pe-teritoriul-ucrainei-203829/
http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-le-scris-oficialilor-comisiei-europene-deviza-mea-este-clara-fac-ce-spun/
http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-le-scris-oficialilor-comisiei-europene-deviza-mea-este-clara-fac-ce-spun/
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Maria Grapini, succes la Bruxelles: 
Nu s-a întâlnit un astfel de rezultat 

Raportul Mariei Grapini a fost votat integral 
25.01.2018 
Publicat de DC News 
Maria Grapini, a înregistrat, joi, 25 ianuarie, la Bruxelles, un succes 

important, odată ce raportul ce-i aparține, depus în Comisia LIBE, pe tematica 
transportului inteligent, a fost votat în proporție de sută la sută. 

Declarații Grapini: „E o mare bucurie și mândrie! S-a votat integral, fiecare 
amendament! De când sunt în Parlamentul European, nu s-a întâlnit un astfel de 
rezultat: ca niciun amendament să nu fie votat diferit față de poziția 
raportorului. Consider că este dovada faptului că, dacă faci amendamente bine 
argumentate, îți poți convinge colegii, indiferent de grupul politic de care 
aparțin, să le voteze. Cred că aceasta este varianta optimă de lucru și în 
comisiile Parlamentului național”, a declarat Maria Grapini. 

https://www.dcnews.ro/maria-grapini-succes-la-bruxelles-nu-s-a-intalnit-un-astfel-de-
rezultat_576892.html 

Maria Grapini cere explicații Comisiei Europene 
25.01.2018 
Publicat de Banatul Meu 
„De Ziua Unirii, CE a reacționat la o știre falsă! CE e obligată, acum, să 

explice!” Scrisoarea Comisiei Europene, sosită în țară chiar pe 24 ianuarie, pur 
întâmplător… când România serba 159 de ani de la Unirea lui Cuza, ce exprimă 
o nouă îngrijorare la adresa tezei de-acum șablon, stat de drept și legile Justiției,
n-a lăsat-o indiferentă pe umanista Maria Grapini. Europarlamentarul PPU-sl a 
reacționat, și de data aceasta, în stilul care a consacrat-o, dur și direct. Grapini 
nu și-a ascuns supărarea, în condițiile în care a dus sărbătoarea României în PE, 
marcând-o împreună cu numeroși colegi străini, care au felicitat-o și au închinat 
un pahar de vin românesc, în cinstea Unirii. 

„De Ziua Unirii, CE a reacționat la o știre falsă! Ne-am luptat în Parlament 
să emitem o directivă extrem de serioasă pe acest subiect și tocmai Europa ne 
demonstrează, acum, că pică pradă unei astfel de știri false. Ce îngrijorări are 
Comisia, când elaborarea textelor de lege s-a făcut cu respectarea cerințelor 
constituţionale, acestea fiind supuse controlului constituţional realizat de Curtea 
Constituţională a României? Comisia Europeană e mai presus de Curtea 
Constituțională? Apoi, dezbaterea a început cu mult înainte ca legile în cauză să 
fie discutate şi adoptate în Parlament, s-a purtat cu toate asociațiile profesionale 
din domeniul Justiției. Cele mai multe amendamente au fost depuse de CSM! 
Ceea ce este, însă, mai mult decât deranjant și mă feresc să folosesc alți termeni 
nediplomatici este faptul că legile Justiției sunt, încă, în analiză la CCR, Curtea 
nu s-a pronunțat asupra întregului pachet, la ora la care vorbim. Cum se 
numește o astfel de ingerință, în timpul unui proces de analiză extrem de 
important, efectuat de un reprezentat sfânt al unui stat de drept, în speță CCR?  

https://www.dcnews.ro/maria-grapini-succes-la-bruxelles-nu-s-a-intalnit-un-astfel-de-rezultat_576892.html
https://www.dcnews.ro/maria-grapini-succes-la-bruxelles-nu-s-a-intalnit-un-astfel-de-rezultat_576892.html
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Unde se practică ea? În democrații sau în formule de guvernare obscure? CE e 
obligată, acum, să explice! Voi adresa o interpelare urgentă și vă voi transmite 
răspunsul Comisiei! ”, a declarat, de la Bruxelles, Maria Grapini. 

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-cere-explicatii-comisiei-europene/ 

Maria Grapini, în plenul PE: 
,,Sunt surprinsă de poziția unor colegi” 

18.01.2018 
Publicat de DC News 
Joi, 18 ianuarie, în plenul Parlamentului European, s-a discutat și analizat 

„Punerea în aplicare a Directivei privind calificările profesionale și necesitatea 
reformei în sectorul serviciilor profesionale”. 

Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a revenit, joi, în fața colegilor 
europeni, cu un discurs de evidentă susținere a liberei circulații, umanista 
militând permanent pentru drepturile românilor și nu numai, de a-și alege, fără 
opreliști, traseul profesional. 

Mai mult, Grapini a susținut, în repetate rânduri, dreptul la remunerație 
egală, în orice stat UE, pentru calificări similare. 

Declarații Grapini: ,,Reglementarea privind serviciile și calificările 
profesionale sunt importante pentru Piața Internă. Sunt surprinsă de poziția unor 
colegi care arată că, de fapt, ar bloca o astfel de inițiativă. Din contră, libera 
circulație a cetățenilor ar da posibilitatea, mai ales tinerilor care se pregătesc în 
diferite domenii ale serviciilor, să poată profesa, în orice stat membru. De fapt 
asta înseamnă că suntem o uniune europeană și o piață internă! Îl felicit pe 
colegul Danti, pentru raport, pentru echilibru, pentru foarte multe amendamente 
bune. Cred că este important să înțelegem că implementarea eficace și eficientă 
a acestui raport duce, pe de o parte la competitivitate, servicii mai bune pentru 
consumatori, prețuri mai mici și o mai bună calitate a serviciilor! Cred foarte 
mult că, dacă vom vota astăzi, vom reuși să ajungem la eliminarea discriminării 
nejustificate și disproporționate, mai ales pentru tinerii profesioniști!”, a 
declarat, în plenul PE, Maria Grapini. 

https://www.dcnews.ro/maria-grapini-in-plenul-pe-sunt-surprinsa-de-pozi-ia-unor-colegi_575728.html 

Maria Grapini l-a luat de urechi pe Laszlo Tokes, 
în Parlamentul European 

17.01.2018 
Publicat de Ziua de Vest 
Plen furtunos, marți, 16 ianuarie, la Strasbourg, unde doi europarlamentari – 

odată reprezentând aceeași țară - Maria Grapini (România) și Laszlo Tokes 
(Ungaria) au avut intervenții pe tema recentului scandal diplomatic, generat de 
afirmațiile fostului premier, Mihai Tudose, respectiv de atacul asupra ambasadei 
României la Budapesta. 

Laszlo Tokes s-a plâns Europei că România… vrea să-l spânzure, 
supralicitând evident declarațiile in extremis ale lui Tudose. 

http://www.banatulmeu.ro/maria-grapini-cere-explicatii-comisiei-europene/
https://www.dcnews.ro/maria-grapini-in-plenul-pe-sunt-surprinsa-de-pozi-ia-unor-colegi_575728.html
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Umanista Maria Grapini a ținut să-i dea o replică lui Tokes, s-a înscris la 
cuvânt și a punctat ferm. 

„Domnul Tokes ar trebui să-și ceară scuze pentru afirmațiile făcute, pentru 
că eu am informat, de ieri, Parlamentul, în cadrul declarațiilor politice! În 
Budapesta, Ambasada României a fost profanată, stema și însemnele Statului 
Unitar Român au fost date la o parte și acoperite cu alte materiale textile, care 
nu sunt recunoscute ca și steaguri! Acel Ținut Secuiesc, despre care tot vorbește 
Laslo Tokes, nu a fost niciodată independent și solicită, în anul Centenarului – 
când România va sărbători, la 1 decembrie, Marea Unire și crearea Statului 
Român Independent – separarea de țară! 

Solicit ca PE să se implice și să explice statul maghiar cum e posibil ca o 
ambasadă să nu fie păzită, cum este profanată ea și însemnele ei!”, a declarat, în 
plenul Parlamentului de la Strasbourg, europarlamentarul PPU-sl. 

http://www.ziuadevest.ro/maria-grapini-l-luat-de-urechi-pe-laszlo-tokes-parlamentul-european/ 

Reacție europeană dură, la adresa atacului asupra 
Ambasadei României la Budapesta 

15.01.2018 
Publicat de Banatul Meu 
Maria Grapini: ,,România și UE trebuie să reacționeze imediat și împreună! 

E o sfidare inimaginabilă!”. Atacul asupra Ambasadei României din Budapesta, 
prin care mai mulți extremiști maghiari au acoperit stema României, aflată pe 
clădire, cu un steag al Ținutului Secuiesc a fost comentată, în termeni duri, de 
către europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini. Umanista, aflată, luni 15 
ianuarie, la Strasbourg, a transmis un mesaj elocvent. 

„România și UE trebuie să reacționeze imediat și împreună! E o sfidare 
inimaginabilă! Așa ceva nu s-a întâmplat, în 28 de ani de democrație, în 10 ani 
de la apartenența la Uniunea Europeană! Consider că acest atac josnic nu e 
întâmplător, sărbătorim Ziua Culturii Românești, suntem în Anul Centenarului, 
românii se fac văzuți și auziți în țară și în Europa! E momentul nostru, e anul  

nostru! Ni se aplică o lovitură provocatoare, acum, când suntem uniți în jurul 
unor idealuri sfinte! Aștept de urgență reacția autorităților române, voi solicita, 
la Strasbourg, intervenția liderilor Uniunii, este nepermis ca un astfel de 
incident irredentist să rămână nesancționat!”, a declarat Maria Grapini. 

http://www.banatulmeu.ro/reactie-europeana-dura-la-adresa-atacului-asupra-ambasadei-romaniei-la-
budapesta/ 

Maria Grapini, mega-eveniment la PE. 
Imagini de colecție cu europarlamentarul 

12.01.2018 
Publicat de DC News 
Un amplu eveniment internaţional, dedicat Anului Centenar, a avut loc 

miercuri, la Bruxelles. Manifestația a fost organizată de grupul S&D, prin 

http://www.ziuadevest.ro/maria-grapini-l-luat-de-urechi-pe-laszlo-tokes-parlamentul-european/
http://www.banatulmeu.ro/reactie-europeana-dura-la-adresa-atacului-asupra-ambasadei-romaniei-la-budapesta/
http://www.banatulmeu.ro/reactie-europeana-dura-la-adresa-atacului-asupra-ambasadei-romaniei-la-budapesta/
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europarlamentarul Maria Grapini, împreună cu reprezentanţi în Parlamentul 
European din Bulgaria, Grecia şi Cipru. 

Grapini a ținut să promoveze centenarul Marii Uniri a românilor printr-un 
eveniment la nivelul cel mai înalt al țării noastre, scop în care a organizat un 
spectacol folcloric de înalta ținută, la care au fost invitați ziariști, studenți din 
Timișoara și din întreagă Românie. 

Evenimentul, denumit ,,Balcanii şi Sud-Estul Mediteranei: Amintiri 
Împărtăşite, Viitor Comun”, a fost dedicat prezentării aspectelor care unesc 
statele europene din Balcani și care le ajută să devină mai puternice pe viitor în 
actualul context internaţional, a reunit europarlamentari români, bulgari şi greci, 
precum şi reprezentanţii acestor ţări la UE. 

Manifestația de la Bruxelles a debutat cu o expoziție a fotografului bulgar 
Ivo Hadjimishev, cu fotografii din Grecia, Bulgaria, România, Turcia, Albania, 
FYROM, Serbia, Muntenegru, Bosnia şi Herzegovina. 

În deschidere, europarlamentarul grec Kostadinka Kuneva a explicat pe larg 
motivele care au dus la organizarea acestui eveniment.  „Astăzi realitatea este că 
şase state din regiune sunt membre ale UE şi încă cinci au solicitat să devină. 
(...) Credem că putem deveni încă şi mai puternici pe viitor şi putem lucra si mai 
bine. Vrem să vorbim despre viitorul nostru comun spunând că putem ajunge la 
un nou nivel de solidaritate şi de cooperare din Balcani în cadrul unei Europe 
unite. Acest lucru este fezabil. Sunt iniţiative de cooperare din Balcani (...), le 
susţinem şi ne dorim ca Uniunea Europeană să aibă o politică autentică pentru 
Balcani. O astfel de politică ar putea ajuta toate statele din regiune să se alăture 
Uniunii Europene, pentru că suntem convinşi că statele din regiunea Balcanilor 
pot să devină un factor de pace şi stabilitate pentru întreaga Europă. Sperăm că 
acest obiectiv este împărtăşit de toată lumea din toată Europa. De aceea suntem 
astăzi aici', a declarat europarlamentarul. 

Prima parte a dezbaterii, care a fost moderată de europarlamentarul Georgi 
Pirinski, s-a referit la aspectele istorice şi culturale din Balcanii de Sud şi Estul 
Mediteranei. 

În cadrul acesteia, au luat cuvântul Walter Puhner, de la Universitatea din 
Atena, membru corespondent al Academiei Austriece, care a vorbit despre 
tradiţia populară comună în Balcani, conf. univ. dr. preot Patriciu Vlaicu, de la 
Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca care a discutat despre modul în 
care valorile creştine comune se constituie ca fundament al proiectului 
european. 

De asemenea, tema identităţilor culturale din Balcani în timp şi spaţiu a fost 
abordată de pr. Dimitris Stamatopoulos, de la Universitatea din Macedonia, 
Institutul Freiburg pentru studii avansate. 

Sfârșitul primei părți a fost marcat printr-un moment artistic al unei trupe din 
Bulgaria, care a interpretat mai multe cântece tradiționale. 

Cea de-a doua parte a discuţiilor s-a referit la viitorul comun într-o Europă 
reînnoită, și a fost moderată de către europarlamentarul Maria Grapini. 
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„Am dorit să dăm un mesaj că da, putem să trăim în diversitate, în unitate, 
dar în diversitate cu unitatea noastră. Cred că în primul rând trebuie să se 
recunoască istoria zbuciumată a acestei zone, cred de asemenea că trebuie să 
dăm acest mesaj - viitorul statelor din Balcani este alături de Occident. Balcanii 
sunt o parte a Europei şi acesta este mesajul. Europa unită este un proiect de 
viitor din care ţările balcanice nu pot ieşi”, a afirmat Maria Grapini. 

„Balcanii par să fie într-un fel dosul Europei - corupţia larg răspândită, 
criminalitate organizată, ură etnică, naţionalism şi stabilitate precară în Balcanii 
Occidentali, unde există încă probleme nerezolvate. Cred că zona noastră are 
nevoie de cooperare mai mare decât oricând. Criza energetică a demonstrat că 
este nevoie de cooperare. (...) Locul statelor balcanice este în UE”, a spus 
Yiannis Bournous, reprezentant al Secretariatului Politic din SYRIZA, 
responsabil pentru Europa şi Afaceri Internaţionale. 

Europarlamentarul Viorica Dăncilă a avut o intervenție: Liderul 
europarlamentarilor PSD a arătat că Uniunea Europeană a traversat o perioadă 
complicată, iar toate provocările la care UE a trebuit să dea un răspuns 
constituie un test pentru coeziunea, valorile şi unitatea Uniunii. 

Potrivit eurodeputatei, Europa asistă în continuare la o serie de provocări la 
nivel naţional, între acestea fiind situaţia catalană, formarea coaliţiei în 
Germania, dar şi alegerile din Ungaria, care se desfăşoară ,,pe un mesaj 
naţionalist şi antieuropean”. 

La sfârșitul conferinței a avut loc un moment artistic care l-a avut în centru 
pe maestrul naiului Nicolae Voiculeţ, care a fost acompaniat de Ansamblul 
Zamfira - concertul extraordinar fiind organizat în colaborare cu Casa de 
Cultură Belgo-Română ARTHIS. 

https://www.dcnews.ro/maria-grapini-mega-eveniment-la-pe-imagini-de-colec-ie-cu-europarlamentarul-
foto-video_574684.html 

Maria Grapini îl va omagia pe poetul Mihai Eminescu, în două mari 
orașe din Caraș Severin și Mehedinți 

11.01.2018 
Publicat de Cronica Română 
Mijlocul lui ianuarie este, pentru românii care țin la valorile lor naționale, 

dedicat, prin definiție, poetului Mihai Eminescu, prin evenimente diverse, 
organizate în comunități mai mari sau mai mici, iubitoare ale operei nepereche. 
Un loc aparte în galeria manifestărilor majore îl are Festivalul de Literatură 
,,Mihai Eminescu” de la Drobeta Turnu Severin, festival aflat la cea de-a 28-a 
ediţie, ce se va desfăşura în perioada 10-15 ianuarie, în diverse puncte din oraș 
și din zonă. 

Evenimentele vor avea loc atât la Palatul Culturii ,,Teodor Cotescu” din 
Severin cât şi la Biblioteca Judeţeană din municipiu. În parteneriat cu Consiliul 
Judeţean Mehedinţi, Primăria Drobeta Turnu Severin şi Biblioteca Judeţeană, 
festivalul va conţine lansări de carte, rostiri poetice, vernisaje, simpozioane şi 
decernări de premii. 

https://www.dcnews.ro/maria-grapini-mega-eveniment-la-pe-imagini-de-colec-ie-cu-europarlamentarul-foto-video_574684.html
https://www.dcnews.ro/maria-grapini-mega-eveniment-la-pe-imagini-de-colec-ie-cu-europarlamentarul-foto-video_574684.html
https://cronicaromana.net/2018/01/11/maria-grapini-il-va-omagia-pe-mihai-eminescu-in-doua-mari-orase-din-caras-severin-si-mehedinti/
https://cronicaromana.net/2018/01/11/maria-grapini-il-va-omagia-pe-mihai-eminescu-in-doua-mari-orase-din-caras-severin-si-mehedinti/
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Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, este, de câteva ediții, oaspete de 
onoare și susținător deschis al celor ce editează reviste și publicații culturale, al 
celor ce-l iubesc și păstrează în neuitare pe Mihai Eminescu. De altfel, în 
primăvara anului trecut, umanista a fost alături de mehedințeni la Festivalul 
Transfrontalier de Poezie Mihai Eminescu, eveniment pe care îl susține 
financiar, la care au participat oameni de cultură din România și Serbia. 

Ediția cu numărul 28, de la Drobeta Turnu Severin, a debutat pe 10 ianuarie, 
cu comunicări științifice și lansări de carte, cu un spectacol al Episcopiei 
Severinului, decernarea ,,Premiilor Eminescu” şi a ,,Medaliilor Eminescu”, 
depuneri de jerbe de flori la Monumentul de la Colegiul Traian, respectiv 
vernisajul expoziţiei ,,Medalii Eminescu”  şi ,,Caietele-manuscris ale lui 
Eminescu”. 

Maria Grapini a organizat, în aceeași zi, la Bruxelles, în PE, un eveniment 
grandios, împreună cu trei europarlamentari străini, pe tema Balcanilor și a Sud-
Estului Mediteranei, astfel că nu a putut fi alături de prietenii săi din Mehedinți, 
în debutul festivalului. Umanista va ajunge în țară, vineri, 12 ianuarie, și va 
participa la acțiunile desfășurate la Primăria orașului Băile Herculane, respectiv 
Orșova, unde le va vorbi celor prezenți despre moștenirea culturală a unicului 
Eminescu, va decerna premii și medalii în cadrul festivalului. Maria Grapini va 
depune o jerbă, la statuia poetului, din Orșova și va participa la slujba de 
pomenire, ce va avea loc la Mănăstirea ,,Sfânta Ana”. 

https://cronicaromana.net/2018/01/11/maria-grapini-il-va-omagia-pe-mihai-eminescu-in-doua-mari-
orase-din-caras-severin-si-mehedinti/ 

Europarlamentar Maria Grapini: 
„Românii sunt suprataxați pe medicamente, 

mulți sunt condamnați la moarte” 
05.01.2018 
Publicat de Timpolis 
Pentru că accesul pacienților la medicamentele generice a fost dificil, din 

cauza taxei Clawback, generatoare a crizei naționale de medicamente, 
europarlamentarul Maria Grapini i-a scris ministrului Sănătății solicitându-i să 
comunice de ce este menținută această taxă. 

 Europarlamentarul PPU-sl Maria Grapini declară că primește frecvent, 
scrisori și petiții din partea familiilor bolnavilor „aflați în plină condamnare la 
moarte”, că situația este disperată și a cerut o reacție imediată din partea 
Ministerului Sănătății. 

„I-am cerut ministrului Sănătății să spună clar de ce mai menținem taxa pe 
medicamente, cea care creează criza, și ce are de gând să facă. Am avut 
întâlniri, în Parlamentul European, cu Asociația Europeană pentru Medicamente 
Generice, unde s-a discutat despre taxa Clawback și s-a afirmat că ea poate fi 
desființată, dacă se ia o astfel de hotărâre națională, în statele membre”, declară 
Maria Grapini. 

https://cronicaromana.net/2018/01/11/maria-grapini-il-va-omagia-pe-mihai-eminescu-in-doua-mari-orase-din-caras-severin-si-mehedinti/
https://cronicaromana.net/2018/01/11/maria-grapini-il-va-omagia-pe-mihai-eminescu-in-doua-mari-orase-din-caras-severin-si-mehedinti/
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Răspunsul de la Ministerul Sănătății a venit, la începutul acestui an, anunță 
europarlamentarul Maria Grapini, „lung și diluat, întins pe trei pagini goale de 
conținut”. Mai mult, spune ea, ministrul Florian Bodog a preferat să paseze 
responsabilitatea semnăturii unui secretar de stat. 

Ministerul Sănătății îi transmite Mariei Grapini că „sectorul farmaceutic este 
vital pentru sănătatea cetățenilor români și că există o procedură legislativă în 
lucru. În plus, pe cele trei pagini transmise, mi se prezintă o situație a sectorului 
farmaceutic din UE și paragrafe din legislația europeană, adică tot ceea ce un 
europarlamentar implicat și responsabil cunoaște. În asta constă răspunsul. Sunt 
total nemulțumită pentru că nu a răspuns concret la întrebările adresate, dar mai 
ales pentru că a evitat să-și asume măsuri concrete pentru stoparea crizei. 
Cetățenii români sunt, în continuare, condamnați la moarte, din nerespectarea 
prevederilor constituționale”, mai spune Maria Grapini. 

https://timpolis.ro/europarlamentar-maria-grapini-romanii-sunt-suprataxati-pe-medicamente-multi-sunt-
condamnati-la-moarte/ 

https://timpolis.ro/europarlamentar-maria-grapini-romanii-sunt-suprataxati-pe-medicamente-multi-sunt-condamnati-la-moarte/
https://timpolis.ro/europarlamentar-maria-grapini-romanii-sunt-suprataxati-pe-medicamente-multi-sunt-condamnati-la-moarte/
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4.12. Referințe, diplome și considerente asupra activității de 
europarlamentar

2,4 milioane de vizualizări a intervenției mele privind Rezolutia nedreaptă, 
votată în PE și de unii eurodeputati români! Asta îmi dă sentimentul că 
românismul, patriotismul și iubirea de țară se întorc la noi acasă! Să fim 
uniți pentru România! Mulțumesc românilor care au apreciat intervenția 
mea!
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Peste 9,1 mii de persoane au vizualizat interpelarea prim-
ministrului Finlandei, Juha Sipilä, din cadrul Plenului Parlamentului 

European, în doar 2 zile de la aceasta. 
Europarlamentarul Maria GRAPINI a ridicat din nou problema 

cunoscutului caz al Cameliei Smicală, în care statul finlandez a luat copiii, 
în mod abuziv din cadrul familiei. 

Este de notorietate faptul că europarlamentarul Maria GRAPINI s-a zbătut 
pentru acești copii să fie readuși lângă mama lor. 
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Doi ani consecutivi, 2018 si  2019, europarlamentarul Maria GRAPINI a 
fost selectată pe lista scurta a nominalizărilor MEP Awards 
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Succes răsunător al Mariei Grapini în PE! 

54 din 54 europarlamentari au votat raportul ,,Asigurarea controlului
parlamentar asupra agențiilor descentralizate”, a cărui raportor este doamna
europarlamentar Maria Grapini! 
Votul a avut loc în Comisia LIBE, unde este membru şi europarlamentarul 
Maria Grapini! 
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Interviu în Banatul Jurnal Interregional - Ediție Specială Decembire 2018
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Invitat în cadrul emisiunii ,,Be EU”, la Antena 3, eurodeputatul Jasenko Selimovic
recunoaște realizările doamnei europarlamentar Maria GRAPINI. 
,,Sunt mulți parlamentari care lucrează pentru IMM-uri. Doamna GRAPINI chiar 
reprezintă IMM-urile și luptă pentru ele”, a declarat europarlamentarul Jasenko 
Selimovic. Calitatea de vicepreședinte al Intergurpului pentru IMM-uri, dar și cea 
de me mbru al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, a adus 
multe reușite europarlamentarului Maria GRAPINI,  în sprijinul IMM-urilor, care 
sunt recunoscute la nivel european.  
Discuțiile din intergrupuri și comisii se concentrează pe teme despre economia 
europeană, cu accent pe IMM-urile din Europa, implicit și România, pe găsirea de 
soluții pentru ca acest veritabil motor al economiei să funcționeze performant. 
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Diplomă de Merit pentru activitatea de europarlamentar din partea 
Asociației Mic News, 15.01.2019
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Diplomă acordată de LIONS 18.12.2018
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Diplomă acordată de Primăria Municipiului Timișoara cu titlul de 
Diplomă de Excelență - 1.12.2018  

Diplomă acordată de S.L.A.  ,,Tibiscus” Serbia 01.12.2018 
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Diplomă de Excelență pentru Cel mai bun român, 30.11.2018

Diplomă acordată de CECCAR Filiala Timiș pentru contribuția la 
dezvoltarea profesiei contabile 18.07.2018 
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Diplomă acordată de Alianța pentru Sprijinirea Basarabiei acodrdata 
pentru sustinerea constantă a defășurării Concursului  ,,Moștenirea’’ 

29.04.2018 

Diplomă acordată cu titlul de Permiu de excelență, acordat de Casa 
ARTHIS: 08.03.2018 
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Diplomă acordată de către Academia de Științe a Moldovei cu titlul de 
Diplomă de Excelență 11.01.2018 
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Diploma Medalia, acordata în data de : 24.11.2017
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Diplomă ,,Cel mai reprezentativ europarlamentar român”- 
Gala BURSA 21.11.2017 
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Diplomă aniversară acordată la Congresul Mondial al Eminescologilor 
03.09.2017 

Diplomă acordată la celebrarea a 25 de ani de activitate FEPAIUS 
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Diplomă de merit acordată de Asociația Tipografilor Transilvania 

Diplomă de Excelență acordată la Salonul Internațional de invenții și 
inovații ,,Traian Vuia” - Timisoara 09.06.2017
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Nicolae Dabija - scriitor, istoric literar și om politic din Republica Moldova, 
membru de onoare al Academiei Române și membru corespondent al 

Academiei de Științe a Moldovei. 
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4.13 Afișe pentru promovarea evenimentelor organizate de 
europarlamentarul Maria GRAPINI 

Dezvoltarea regionala-mijloc de crestere a coeziunii sociale 06.02.2019 
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Lansare carte ,,România Unită” 28.11.2018
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Turismul și transportul inteligent pentru dezvoltare sustenabilă, 
17.10.2018 



Europarlamentar Maria GRAPINI 
Activitatea în Parlamentul European 2014-2019 

431 

Accesul în aeroport: Cheia către Mobilitatea Verde 25.09.2018
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Cel mai bun raport calitate / preț 04.09.2018
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Rolul Ortodoxiei în Europa  și în R omânia 10.07.2018
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Economie sustenabilă în Europa 19.06.2018 
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Simpozionul ,,Femeia antreprenor” 08.03.2018 
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Balcanii si Sud-Estul Mediteranei: Amintiri Împărtășite, Viitor Comun 
10.01.2018 
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Calitate diferită a produselor de pe Piața Unică 27.09.2017
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Industria românească versus industria europeană 30.05.2017
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Strategia UE pentru dezvoltarea comerțului cu țările terțe 25.04.2017
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In memoria Traian Vuia - 111 ani 07.03.2017 
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Industria hotelieră și produse de artizanat, mijloace de dezvoltare a 
turismului 06.12.2016 
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Oportunități de dezvoltare regională, prin transport și turism 
21-22.10.2016 
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Prevenirea abuzului de alcool în Europa 01.06.2016
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neZEH 17.03.2016 
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Femei de succes în Europa 07.03.2018
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Procesul de internaționalizare a IMM-urilor 03.03.2016 
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Culturi diferite sub același cer 01.07.2015
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Culturi diferite sub același cer 0 1.0 7.20 15 
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Viitorul IMM-urilor în contextul globalizării 23-30.05.2015 
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Mărțișorul modern 26.02.2015 
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