
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter Europarlamentar 

Septembrie 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

newsletter 

      din cuprins:  

• Daciana Sarbu a solicitat CE sprijin pentru producatorii bio 

• Schimbarile climatice – dezastruoase pentru agricultura 

• Declaratie scrisa pentru sustinerea sectorului laptelui 

• Vesti proaste din Italia 

Schimbarile climatice, un pericol pentru 

agricultura. Agricultura de subzistenta a 

Romaniei si cei care depind de ea pentru 

supravietuire vor avea foarte mult de suferit pe 

masura ce schimbarile climatice se adancesc, 

aceasta a fost concluzia prezentarii “Schimbarile 

climatice si agricultura”, sustinuta de Daciana 

Sarbu in cadrul unei conferinte, la Bucuresti. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strasbourg, 17 septembrie 2009 

Eurodeputata PSD Daciana Sarbu, membra a Comisiei de agricultură a Parlamentului European (AGRI), a 

adresat Comisiei Europene o intrebare scrisa privind demersurile executivului comunitar pentru  incurajarea 

agriculturii biologice. Doamna Sarbu a subliniat in acest context necesitatea unui sprijin mai consistent pentru 

producatori. 

‘Agricultura biologica este strans legata de cuvintele siguranta alimentara (lipsa reziduurilor de 

pesticide, lipsa ingredientelor cu continut chimic) si sanatate; de aceea, nu este drept sa o plasam pe 

unul din ultimele locuri in lista de prioritati ale UE. In demersurile noastre de a promova o agricultura 

sustenabila, cred ca ar trebui sa incurajam extinderea suprafetelor de culturi bio si sa acordam un 

sprijin mai consistent producatorilor’, se afirma in intrebarea adresata CE.      

 

Pornind de la faptul ca exista 

disparitati intre statele 

membre in ceea ce priveste 

ajutoarele acordate si ca este 

nevoie de o ameliorare a 

normelor si sistemelor de 

inspectie practicate in materie 

de agricultura biologica, 

deputata europeana a intrebat 

Comisia Europeana daca 

intentioneaza sa creeze fonduri 

speciale pentru incurajarea 

extinderii agriculturii biologice 

si pentru sustinerea productiei. 

Totodata, executivul comunitar 

e interpelat asupra 

eventualitatii armonizarii la 

nivel european a ajutoarelor 

acordate agricultorilor bio, 

respectiv asupra demersurilor 

avute in vedere de CE pentru a 

sprijini ameliorarea normelor si 

a sistemelor de inspectie 

practicate de statele membre 

in materie de agricultura 

ecologica. 

Daciana Sarbu a solicitat Comisiei Europene 

sprijin pentru producatorii bio 

“Cred ca ar trebui sa 

incurajam extinderea 

suprafetelor de 

culturi bio si sa 

acordam un sprijin 

mai consistent 

producatorilor”.   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criza din sectorul ovinelor,  

adusa in atentia Comisiei Europene 

 

Bruxelles, 22 septembrie 2009  

Eurodeputata PSD Daciana Sarbu, membra a Comisiei de agricultura a 

Parlamentului European (AGRI), a adresat o intrebare scrisa Comisiei Europene 

privind criza din sectorul ovinelor, solicitand executivului comunitar detalii 

privind masurile destinate sprijinirii mai consistente a crescatorilor de oi.  

“In acest an sectorul agricol ovin cunoaste cel mai insemnat recul din 

istoria Uniunii Europene, inregistrandu-se o scadere cu 4% a numarului de oi. 

Un studiu cerut de Parlamentul European releva faptul ca, in tari precum Spania, 

Franta si Irlanda se preconizeaza o scadere a productiei de carne ovina, de pana 

la 8-10% in anul 2015″, se arata in intrebarea scrisa.  

Avand in vedere faptul ca importul nu reprezinta cea mai buna solutie pentru 

suplinirea nevoii de carne, deputata europeana considera ca este nevoie se 

acorde un sprijin mai consistent crescatorilor de ovine autohtoni, “mai ales 

pentru ca standardele de calitate si siguranta alimentara a produselor de origine 

ovina produse in UE sunt net superioare celor importate”. 

Daciana Sarbu intreaba in acest context Comisia Europeana care sunt masurile 

prevazute pentru sprijinirea mai consistenta a crescatorilor de ovine si 

pentru stoparea depopularii turmelor de oi. Executivul comunitar este 

intrebat si daca intentioneaza sa ia masuri pentru a estompa diferentele dintre 

ajutoarele acordate sectorului ovin si celui bovin, respectiv cele dintre culturi si 

pasuni.  

Sprijin in lupta  impotriva 

virusului H1N1   
 

 

Eurodeputata PSD Daciana Sarbu, 

membra a Comisiei pentru mediu, 

siguranta alimentara si sanatate 

publica a Parlamentului European 

(ENVI), a solicitat Comisiei 

Europene sprijin pentru 

suplimentarea dozelor de vaccin 

impotriva virusului H1N1, dar si o 

informare mai clara si mai vizibila a 

cetatenilor europeni in legatura cu 

gripa porcina.  

 

Declaratia sa a avut loc la 

reuniunea ENVI la care au 

participat comisarul european 

pentru sanatate, Androulla 

Vassiliou, si directorul executiv al 

Agentiei Europene de Medicina, 

Thomas Lonngren, ocazie cu care 

au fost dezbatute masurile 

intreprinse de Comisia Europeana 

pentru prevenirea si combaterea 

pandemiei H1N1. 

 

"In Romania, de exemplu, se poate 

asigura vaccinarea a doar 25% din 

populatie. Solicit Comisiei 

Europene sprijin pentru 

suplimentarea dozelor de vaccin, 

dar si o informare mai clara si mai 

vizibila a cetatenilor in legatura cu 

gripa porcina", a declarat Daciana 

Sarbu.   

 

Deputata europeana a reiterat  

totodata necesitatea luarii de 

masuri de protectie sporite in gari 

si aeroporturi. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agricultura este unul dintre domeniile cele mai afectate, 

din cauza dependentei sale de conditiile meteorologice. 
Cresterea concentratiei de CO2 in atmosfera, temperaturile 

mai ridicate, schimbarile regimurilor anuale si sezoniere de 

precipitatii si schimbarea frecventei fenomenelor extreme 

vor afecta volumul, calitatea si stabilitatea productiei de 

produse alimentare si mediul natural in care se desfasoara 

activitatile agricole.  

Variatiile climatice vor avea consecinte asupra disponibilitatii 

resurselor de apa, asupra daunatorilor si bolilor si asupra 

solurilor, generand schimbari semnificative ale conditiilor 

pentru agricultura si productia animala. Este de asteptat ca 

sporirea fenomenelor extreme sa aiba consecinte asupra 

volatilitatii productiei agricole. Probabilitatea de a inregistra 

pierderi la nivelul productiei poate duce la o instabilitate 

crescanda a situatiei economice a agricultorilor. 

 

 

Schimbarile climatice si agricultura 

Efectele schimbărilor climatice au reprezentat 

una dintre temele abordate în cadrul unei 

conferinţe internaţionale organizate, pe 10 

septembrie, la Bucureşti, de Reţeaua de Acţiune 

pentru Climă România. 

La evenimentul “Combaterea schimbărilor 

climatice - către dezvoltare durabilă în 

România” au fost invitati, printre altii, 

Excelentele lor, Ambasadorul Regatului Unit al 

Marii Britanii în România, Robin Barnett, si 

Ambasadorul Danemarcei, Ulrik Helweg-

Larsen. 

Europarlamentarul Daciana Sarbu, membru al 

Comisiei de Mediu, precum si al Comisiei de 

Agricultura din PE a sustinut prezentarea 

„Schimbarile climatice si agricultura” 

 

Cum se poate adapta agricultura? 

� Prin investitii masive in infrastructura agricola/de 

imbunatatiri funciare (sisteme de irigatii, sisteme de 

desecare si drenaj, lucrari de corectare a torentilor – 

baraje, diguri, canale) 

� Imbunatatind eficienta folosirii apei si reducand 

pierderile 

� Modificand rotatia culturilor cu scopul de a utiliza mai 

bine resursele disponibile de apa  

� Promovand programe de reimpadurire  

� Prin reducerea poluarii, prin folosirea a cat mai putini 

fertilizatori 

� Efectuand insamantarea in functie de noile conditii de 

pluviometrie si de temperatura 

� Utilizand varietati mai bine adaptate la noile conditii 

meteorologice (mai rezistente la caldura si seceta) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaratie scrisa pentru sustinerea sectorului laptelui 

 
Eurodeputata PSD Daciana Sarbu, membra a Comisiei de agricultura a 

Parlamentului European (AGRI), a depus, joi, o declaratie scrisa aferenta 

raportului De Castro privind ajutoarele directe pentru agricultori. Deputata 

europeana a solicitat un buget marit pentru promovarea sectorului laptelui 

si produselor lactate, precum si sprijinirea fermierilor producatori de lapte si 

carne, prin includerea lor in cadrul temporar de criza pentru ajutoare de stat. 

‘Suntem la inceput de mandat, cand stabilim prioritatile pentru politicile 

viitoare ale Uniunii Europene. Stiu ca suntem tentati sa ne focalizam atentia 

asupra unor chestiuni pe care le consideram extrem de importante si sa 

omitem altele. De aceea, vreau sa subliniez faptul ca putem renunta la 

multe, dar nu putem renunta la mancare si ca agricultura trebuie sa ramana 

un domeniu prioritar pentru UE’, se arata in declaratia scrisa. Daciana Sarbu 

si-a exprimat convingerea ca este necesar sa se prevada o crestere a 

cuantumului ajutorului de minimis acordat agricultorilor, peste limita de 

15.000 de euro stabilita de Comisie, precum si sa se acorde unui buget marit 

pentru promovarea sectorului laptelui si produselor lactate. 

‘Recomand cu tarie sprijinirea fermierilor producatori de lapte si carne, in 

vederea stabilizarii pietelor, prin includerea lor in cadrul temporar de criza 

pentru ajutoare de stat’, a precizat eurodeputata.  

‘De altfel, este nevoie ca sistemele de ajutor direct sa tina cont si de 

particularitatile noilor state membre, in care sectorul agricol joaca un 

rol important in economia nationala si sa asigure mentinerea 

sprijinului pentru agricultura, astfel incat sa permita depasirea 

problemelor structurale si atingerea obiectivului de convergenta, prin 

cresterea nivelului de dezvoltare in sectorul agricol, eliminarea 

decalajelor de eficienta si de competitivitate fata de vechile state 

membre’, a conchis Daciana Sarbu 

‘Recomand cu tarie sprijinirea 

fermierilor producatori de lapte 

si carne, in vederea stabilizarii 

pietelor, prin includerea lor in 

cadrul temporar de criza pentru 

ajutoare de stat’ 

Daciana Sarbu este vicepresedinta intergrupului PE 

pentru bunastarea si protectia animalelor  
 
Eurodeputata PSD Daciana Sarbu a fost aleasa, miercuri, 2 septembrie, vicepresedinta 

intergrupului Parlamentului European pentru bunastarea si protectia animalelor. 

Acesta este unul dintre primele intergrupuri formate in cadrul co-legislativului Uniunii 

Europene, fiind fondat in anul 1983. 

Intergrupul este unul foarte activ, dezbatand subiecte de importanta majora şi 

constituind totodata nu doar un loc al discutiilor, ci şi un catalizator al actiunilor in 

domeniu.  

Intr-adevar, multe initiative la nivel european in domeniul protectiei animalelor isi au 

originea in discutiile care au avut loc in intergrupul PE pentru bunastarea si protectia 

animalelor. In acest cadru institutional s-au discutat pentru prima data: situatia puilor de 

foca, distanta admisa pentru transportarea animalelor in viata, vanarea animalelor pentru 

blana etc 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosia Montana – o noua sansa 

Europarlamentarul PSD Daciana Sarbu a discutat cu reprezentantii guvernului suedez despre posibilitatea 

interzicerii cianurilor in minerit 

Europarlamentarul Daciana Sarbu, membru al Comisiei de Mediu, Sanatate Publica si Siguranta Alimentara din PE, a 

participat la  audierea, in cadrul acestei comisii, a  Ministrului Mediului din Suedia, Andreas Carlgren, precum si a 

Ministrului Agriculturii suedez, Eskil Erlandsson. 

In cadrul discutiilor a fost abordata o tema importanta pentru Romania – cea legata de eliminarea folosirii 

substantelor periculoase. Ministrul mediului a prezentat acest demers drept o prioritate a presedintiei suedeze a 

Uniunii Europene, el putand fi pus in practica prin modificarea in acest sens a legislatiilor nationale. 

Daciana Sarbu si-a exprimat sustinerea ferma pentru aceasta masura, considerand-o o premisa importanta pentru 

interzicerea folosirii cianurilor in minerit, cu efect imediat asupra opririi proiectului de la Rosia Montana, profund 

nociv pentru populatie si pentru mediu 
 

Daciana Sarbu s-a opus fuziunii  

aeroportului din Timisoara cu cel din Arad 

 
Daciana Sarbu si-a exprimat opozitia fata de proiectul 

fuziunii aeroportului din Timisoara cu cel din Arad si 

sustine punctul de vedere al PSD Timis, care coincide cu 

opinia majoritatii timisorenilor. O asemenea fuziune nu 

este dorita de cetateni, nu este considerata oportuna de 

administratia locala si nu face parte din planurile de 

dezvoltare a orasului. 

Din perspectiva traficului aerian, Aeroportul International 

Traian Vuia din Timisoara se situeaza pe locul secund in 

tara. Din perspectiva importantei sale pentru 

comunitatea locala, el detine, in mod evident, un rol 

esential: practic, dezvoltarea Timisoarei nu poate fi 

gandita altfel decat in stransa legatura cu aceasta 

importanta resursa economica a sa.  Nici un plan de 

dezvoltare nu poate exclude aeroportul, iar evolutia 

acestuia este o parte vitala a viitorului Timisoarei.  

Daciana Sarbu considera ca o decizie de o asemenea importanta nu poate veni fara consultarea amanuntita a comunitatii 

locale si fara un studiu atent al oportunitatii, dar si al efectelor sale. Strategiile de dezvoltare se decid de catre comunitate, cu 

ajutorul specialistilor, iar o hotarare de o astfel de insemnatate trebuie luata numai tinand cont de interesele si dorintele 

cetatenilor, de argumentele celor desemnati de acestia sa-i conduca, precum si de planificarea pe termen lung a dezvoltarii 

orasului.  

Colaborarea dintre Timişoara si Arad este de dorit si trebuie incurajata, pentru ca in acest fel regiunea sa beneficieze de 

eforturile comune pentru fructificarea tuturor sanselor catre dezvoltare. Dar aceasta colaborare nu poate sa fie autentica si 

utila decat daca se bazeaza pe un dialog real, prin intermediul caruia sa se exprime in primul rand cetatenii. 

Daciana Sarbu incurajeaza o dezbatere publica onesta, deschisa si cuprinzatoare, in asa fel incat sa fie auzite vocile tuturor 

celor care sunt interesati in mod sincer de viitorul Timisoarei, iar deciziile luate sa fie intemeiate si legitime. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vesti proaste din Italia 

Rapoartele oficiale sustin ca imigrantii au un efect benefic asupra 

economiei italiene. Totusi, agresiunile impotriva romanilor in Italia 

continua. 

Un raport al Bancii Nationale a Italiei, publicat in luna august, ofera date interesante cu privire la imigranti, bazandu-se 

pe cifrele anului 2008. Astfel, cele mai comune slujbe detinute de imigranti in Italia sunt cele de muncitori manuali si 

ingrijitori. In regiunile nordice si centrale, pestre trei sferturi dintre imigrantii angajati erau muncitori manuali – de doua 

ori mai mult decat italienii. In sud, in schimb, multi imigranti aveau o afacere proprie. Distinctia interregionala se 

pastreaza si in privinta domeniilor ocuparii: in zonele central-nordice, peste 40% dintre straini erau ocupati in sectorul 

industrial si in constructii, in timp ce in sud slujbele sunt mai ales in domeniul agricol, in hoteluri si restaurante, in comert 

si in serviciile destinate familiilor. Dintre imigranti, 44% presteaza o munca de tip necalificat sau semicalificat (comparativ 

cu 15% dintre italieni), cifra care creste la 60% in sud. 

Fluxul de muncitori straini nu diminueaza, ci, dimpotriva, 

creste oportunitatile de munca pentru italieni, este concluzia 

centrala a acestui studiu. “Numarul mai mare de straini in Italia 

nu s-a reflectat intr-un numar mai mic de slujbe pentru 

italieni”, se apreciaza in raport, deoarece strainii sunt de obicei 

angajati ca muncitori manuali sau pentru abilitatile lor tehnice, 

fapt care, la randul sau, genereaza o nevoie mai mare de slujbe 

administrative si de management, acestea revenind intr-o 

masura mult mai mare italienilor. Nu este o surpriza nici faptul 

ca strainii sunt platiti, in medie, cu 11% mai putin decat 

italienii. 

Imigrantii creeaza oportunitati in special pentru femeile 

italiene. Munca domestica, activitatile legate de cresterea 

copiilor si ingrijirea batranilor revin, potrivit modelului 

traditionalist inca puternic in societatea italiana, femeilor. Iar 

acest rol este dificil de combinat cu responsabilitatea unei 

cariere. Ajutorul venit din partea imigrantilor, care accepta fara 

probleme astfel de slujbe de ingrijire a casei si a membrilor 

familiei, a redus aceasta povara, noteaza raportul. 

Iata deci cum cifrele oficiale se opun valului de subiectivism si teama care a dus la 

atitudinea ostila a italienilor fata de imigranti, si in special fata de romani. O precizare 

este necesara insa: nu doar presupusa “confiscare” a locurilor de munca a fost cauza 

acelei ostilitati, ci si perceptia (amplificata puternic) a infractionalitatii avand ca sursa 

comunitatea de migranti romani. 

Astfel de date sunt un prim pas pentru a normaliza imaginea comunitatii de romani in 

Italia, dar e nevoie de o popularizare intensa a acestora, care parte a unei strategii mult 

mai ample. Gianfranco Rotondi, ministrul pentru implementarea programelor 

guvernamentale, afirma la citirea studiului ca “imigrantii care locuiesc legal aici sunt o 

resursa pretioasa pe care Italia incearca sa o integreze cat mai bine”. 

Exista si semnale incurajatoare. Important e ca ele sa nu ramana singulare sau izolate. 

 

14 septembrie. Doi barbati mascati, dintre care unul 

inarmat, au atacat un microbuz cu romani care se 

intorceau in tara, avand asupra lor bani si diverse 

cadouri. Agresorii au interceptat microbuzul, care se oprise pe 

o strada din orasul Giarre, iar unul dintre ei l-a amenintat pe 

sofer cu un pistol Beretta. Soferul speriat, s-a luptat cu hotul, 

care a tras de doua ori, fara a nimeri, insa, pe nimeni.  

29 septembrie. Un roman in varsta de 40 de ani a fost 

ranit usor,  in Roma, dupa ce a fost impuscat de o 

persoana aflata pe un scuter.Incidentul armat a avut loc in 

fata unui supermarket din zona Casilina. Barbatul a suferit 

rani usoare la ambele picioare si a fost transportat de urgenta 

la spital.  

Mai multi tineri din localitatea Montecompatri, de langa 

Roma, au dat foc unui autocar, strigandu-le romanilor sa 

plece din Italia. “Plecati din Italia! Va dam foc de vii, caini 

romani!”, a strigat un grup de tineri italieni, inainte sa dea foc 

unui autocar cu numere romanesti, dupa care au fugit. 

Soferul roman al autocarului, care dormea inauntru, a suferit 

arsuri pe brate si picioare, pe 20% din suprafata corpului.  

 
Daciana Sarbu si-a 

exprimat intentia de a 

adresa Comisiei 

Europene, in perioada 

urmatoare, mai multe 

solicitari de a lua pozitie 

fata de manifestarile de 

violenta anti-romaneasca 

din Italia. 



 
       Conferinta din decembrie de la Copenhaga, decisiva pentru deciziile privind mediul 

Costul uman 
 
 

 “Politicienii trebuie sa actioneze impotriva efectelor schimbarilor climatice 

asupra sanatatii”. Una dintre cele mai cunoscute si prestigioase publicatii 

medicale din lume, The Lancet, a publicat o scrisoare cu acest titlu, semnata 

de 18 medici de prestigiu ai lumii, din Europa, Statele Unite, Pakistan, Africa 

de Sud sau Australia. Acest gest al comunitatii medicale de elita vine in 

asteptarea conferintei de la Copenhaga si urmareste sa puna presiune pe 

reprezentantii politici ai marilor puteri care vor participa la discutii, in ideea 

unui acord ferm si cu efecte imediate.  

Cele mai sarace comunitati vor avea cel mai mult de suferit din cauza 

incalzirii globale, dar “nimeni nu va fi ferit”, se afirma in text. Va creste 

incidenta malariei si a altor boli tropicale, iar cresterea temperaturilor va 

genera crize legate de sanatatea publica in urmatorii 5-6 ani, deoarece vor 

aparea blocaje legate de rezervele de alimente sau apa potabila. 

Fenomenele meteo extreme precum uraganele sau inundatiile, combinate 

cu migratia populatiilor, vor afecta grav multe asezari umane.  

Ian Gilmore, unul dintre semnatarii documentului, declara: “Exista pericolul 

real ca, la Copenhaga, politicienii sa fie indecisi, in special in aceasta situatie 

marcata de dificultati economice. Daca raspunsul lor va fi slab, efectul asupra 

sanatatii la nivel mondial poate fi catastrofal”. 

Un raport al aceleiasi publicatii afirma: incalzirea globala nu e doar o poveste 

de groaza cu ursi polari si despaduriri, ci o chestiune de sanatate publica, 

afectand miliarde de oameni”. Concluzia? “Schimbarile climatice reprezinta 

cea mai mare amenintare asupra sanatatii globale din secolul 21”. De aceea 

liderii mondiali sunt obligati sa creeze la Copenhaga, un act care sa lupte in 

mod realist cu acest pericol. Nu este doar o problema de responsabilitate 

fata de viitor, ci si fata de prezent. (http://dacianasarbu.wordpress.com/) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cum puteti vorbi  

cu Daciana 
 
 

 

Scrieti-i pe adresa: 

Rue Wiertz 60 B-1047 Bruxelles  

(Grupul Socialist din Parlamentul European)  
 

Sunati la: 

+40 726314081 (birou) 

+32 2 2845805 (Bruxelles);  

+33 3 88 1 75805 (Strasbourg) 

 

Trimiteti un fax la: 

 +32 2 2849805 (Bruxelles);   

+33 3 88 1 79805 (Strasbourg) 

 

Trimiteti un email la:  

dacianaoctavia.sarbu@europarl.europa.eu 

dacianasarbu@yahoo.com 

 
Trimiteti un mesaj pe site:  

www.dacianasarbu.ro 

 
 

Ganditi-va la protejarea mediului inainte de a tipari acest material. 


