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La Parlamentul European, in sprijinul romanilor 
 

Cand am devenit europarlamentar, m-am bucurat ca 
am obtinut astfel sansa de a reprezenta, la Bruxelles si 
Strasbourg, interesele romanilor, ale diferitelor 
comunitati cu probleme si prioritati proprii. 
La Parlamentul European am invatat ca rigoarea si 
precizia sunt criteriile sub care sunt masurati 
politicienii europeni, si ca politica inseamna mai 
mult administratie si mai putin discurs.   
Acolo am descoperit un spatiu unde problemele 

ridicate isi pot gasi raspunsuri concrete, rezolvari clare in sprijinul celor 
reprezentati.  
Toate demersurile mele in PE au vorbit in numele romanilor, in sprijinul 
lor. 
Am luptat si voi continua sa lupt in favoarea concetatenilor nostri care 
muncesc in strainatate, fiindca nu pot accepta ca drepturile lor sa nu fie 
respectate si cred ca romanii onesti si seriosi trebuie tratati in 
Europa cu demnitate.  
Romanii din regiunea Huelva (Spania) lucreaza la culturile de capsuni si 
sunt expusi unor riscuri majore datorate substantelor chimice utilizate, dar 
si multor abuzuri din partea angajatorilor. Am adus cauza lor in fata 
Parlamentului European si voi milita in continuare pentru drepturile 
lor.  
Romanii cinstiti din Italia au de suferit, pe nedrept, din cauza unor 
infractiuni comise de unii concetateni. I-am scris premierului 
Berlusconi cerandu-i sa opreasca aceasta discriminare, am solicitat 
Comisiei Europene sa intervina si m-am adresat in favoarea 
romanilor catre colegii din Parlamentul European. Am sesizat, de 
asemenea, Comisia in legatura cu situatia copiilor celor plecati la 
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munca in strainatate,  fiindca multi trec prin drame inimaginabile in 
lipsa parintilor. 
Vorbesc despre mediu, desi stiu ca pentru multi romani nu este inca un 
subiect de interes. Vreau sa arat de ce conteaza protejarea mediului si ma 
straduiesc sa lupt impotriva acelor probleme de mediu care-i 
afecteaza deja pe oameni.  
Cei din Rosia Montana au nevoie de protejarea comunitatii locale, a 
identitatii sociale si culturale si a ecosistemului in fata amenintarii 
exploatarii miniere cu cianuri. Cei din Copsa Mica sufera de ani buni din 
cauza poluarii masive. Sunt alte cateva cauze pe care am ales sa le sustin 
in fata Comisiei si a Parlamentului European.  
Tot la oameni si la comunitati m-am gandit si cand am intervenit pentru 
parcul Bordei sau impotriva cladirii de langa catedrala Sf Iosif. 
Protejarea ecosistemului Deltei Dunarii, inclusiv prin interzicerea 
vanatorii, oprirea defrisarilor abuzive si a distrugerii spatiilor 
verzi din oraşe, reducerea utilizarii pesticidelor si a culturilor modificate 
genetic – toate sunt fenomene care-i lovesc pe romani si le-am ridicat in 
forul unde ii reprezint. 
Cred, de asemenea, ca masurile de mediu pot ajuta la reducerea 
facturilor pe care foarte multi romani nu si le permit acum.  
Sprijin promovarea energiilor regenerabile, lupta cu efectele schimbarilor 
climatice, combaterea deficitului de apa si a secetei, preocuparea 
pentru alimentatia sanatoasa fiindca sunt teme esentiale pentru 
viitorul „verde” al Romaniei. 
Credinta mea este ca politica europeana trebuie sa aiba ecouri 
directe in viata celor care m-au ales. 

 
Daciana Sarbu, PSD 
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PREOCUPARI CENTRALE IN MANDATUL DE 
EUROPARLAMENTAR 2007-2009 

 

 Rosia Montana. Protejarea comunitatii locale, a identitatii 
sociale si culturale si a ecosistemului in fata amenintarii 
reprezentate de perspectivele exploatarii miniere cu cianuri 

 Promovarea drepturilor romanilor care muncesc in 
strainatate 

 Utilizarea unor programe de mediu pentru reducerea 
cheltuielilor in institutiile publice 

 Sustinerea proiectelor de mediu care ajuta la reducerea 
facturilor populatiei la intretinere si electricitate 

 Nevoia formarii unei constiinte ecologice in randul 
romanilor, prin educatia ecologica a copiilor si prin 
implicarea reprezentantilor bisericii 

 Protejarea ecosistemului Deltei Dunarii, inclusiv prin 
interzicerea oricaror activitati de vanatoare 

 Protejarea mediului in marile comunitati urbane; aplicarea 
concluziilor europene in privinta inlesnirii mobilitatii; 
problema deseurilor 

 Combaterea distrugerii spatiilor verzi din zonele urbane si a 
defrisarilor abuzive de pe intreg teritoriul tarii 

 Reducerea utilizarii pesticidelor si combaterea culturilor 
modificate genetic, pentru protejarea mediului si a sanatatii 
romanilor  

 Stimularea dezbaterii referitoare la schimbarile climatice si 
impactul acestora asupra vietii cotidiene 
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ACTIVITATEA IN PARLAMENTUL ROMANIEI 
 

Proiecte de lege initiate in domeniul mediului: 
 
 
Proiectul pentru interzicerea vanatului in crescatoriile si 
complexurile de vanatoare, in vederea protejarii prin lege a 
animalelor salbatice 
Pl-x nr. 68/2006. Propunere legislativa pentru modificarea articolului 13 si articolului 
17 din Ordonanta Guvernului nr.81/2004 privind infiintarea, organizarea si 
functionarea crescatoriilor de vanat si a complexurilor de vanatoare 
 
Proiectul pentru marirea drastica a sanctiunilor si amenzilor 
pentru depozitarea neautorizata a deseurilor, in special a celor 
casnice si din constructii, care creeaza un pericol sanitar pentru 
populatie 
Pl-x nr. 892/2007. Propunere legislativa privind modificarea si completarea 
Ordonantei de Urgenta nr. 78/2000 privind regimul deseurilor 
 
 
 
Intrebari si interpelari parlamentare. Subiecte abordate: 
 
 Situatia defrisarilor 
 Masuri de protectie a mediului in Romania 
 Intarirea capacitatii administrative a autoritatilor din 

domeniul mediului 
 Situatia gestionarii deseurilor in Romania 
 Gestionarea deseurilor periculoase 
 Situatia schimbarilor climatice 
 Situatia proiectelor de mediu 
 Problemele sistemelor de epurare  
 Poluarea industriala 
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ACTIVITATEA IN PARLAMENTUL EUROPEAN 
 
A. Activitati in plen 
 
15 Intrebari adresate Comisiei Europene  
 
 
1. Intrebare scrisa adresata Comisiei privind masurile luate de catre 

Comisia Europeana cu privire la actiunile xenofobe si de discriminare a 
romanilor din Italia 

 
2. Intrebare scrisa adresata Comisiei privind situatia copiilor abandonati 

de parintii plecati la munca in strainatate 
 
3. Intrebare scrisa adresata Comisiei Europene privind situatia 

muncitorilor sezonieri din provincia Huelva, Spania si emisiile de 
izotopi de cesiu  
Disponibil la: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+WQ+E-2008-3628+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO

 
4. Intrebare scrisa adresată Comisiei privind situatia apiculturii in Europa  
 
5. Intrebare scrisa adresata Comisiei Europene privind efectele nocive ale 

expunerii indelungate la radiatiile electromagnetice (EMF) emise de 
aparatura electronica 
Disponibil la http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+WQ+E-2008-5111+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO

 
6. Intrebare scrisa adresata Comisiei Europene privind schimbarile 

climatice si strategiile de marketing "greenwashing", prin care se 
urmareste obtinerea de avantaje comerciale prin simularea practicilor 
ecologice 
Disponibil la: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+WQ+E-2008-2599+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO 

 
7. Intrebare adresata Comisiei Europene privind aplicarea Directivei PCIP 

(IPPC) in localitatea Copsa Mica, Romania, directiva menita sa sprijine 
ecologizarea zonei 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-3628+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-3628+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-5111+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-5111+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-2599+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-2599+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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Disponibil la: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+WQ+E-2008-0903+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO

 
8. Intrebare adresata Comisiei Europene privind defrisarile abuzive si 

impactul acestora asupra climei  
Disponibil la: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+WQ+E-2008-0772+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO

 
9. Intrebare adresata Comisiei Europene privind proiectul minei de aur de 

la Rosia Montana, pornind de la efectul profund negativ al acestei 
exploatari asupra mediului si asupra comunitatii locale 

 
10. Intrebare adresata Comisiei Europene privind interzicerea cianurii in 

exploatarile miniere - Schimb de opinii cu reprezentantii Comisiei 
Europene 

 
11. Intrebare scrisa adresata Comisiei şi Consiliului European privind 

protejarea mostenirii arhitectonice culturale - Catedrala Sfantul Iosif 
din Bucureşti (E-3405/07) 

 
12. Intrebare adresata Comisiei Europene privind culturile modificate 

genetic in Romania 
 
13. Intrebare scrisa adresata Comisiei privind Strategia Comisiei Europene 

de promovare a democratiei in afara granitelor UE  
Disponibil la: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+WQ+E-2008-4289+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO

 
14. Intrebare scrisa adresata Comisiei privind "Strategia Comisiei Europene 

de combatere si control al terorismului" 
Disponibil la: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+WQ+E-2008-3586+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO

 
15. Intrebare scrisa adresata Comisiei Europene legata de strategia de 

negociere a Comisiei Europene cu guvernul SUA, in vederea eliminarii 
vizelor de calatorie in SUA, pentru statele nou intrate in UE  
Disponibil la: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+WQ+E-2008-1705+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-0903+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-0903+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-0772+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-0772+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-4289+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-4289+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-3586+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-3586+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-1705+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-1705+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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57 Interventii in sedinta plenara  
 
1. Spatiile naturale din Europa  
 
2. Locul special pe care il ocupa copiii in actiunile externe ale Uniunii 

Europene  
 
3. Rolul Uniunii Europene in Orientul Mijlociu 
 
4. 2050: viitorul incepe azi – recomandari pentru o viitoare politica 

integrata pentru protectia mediului in UE 
 
5. Elementele de securitate si elementele biometrice integrate in 

pasapoarte si in documente de calatorie emise de statele membre 
 
6. Sanatatea mentala 
 
7. Directiva cadru referitoare la utilizarea durabila a pesticidelor - 

Introducerea pe piata a produselor fitosanitare 
 
8. Politica agricola comuna si siguranta alimentara mondiala 
 
9. Politica Comuna a Pescuitului si gestionarea pescuitului pe baza 

 ecosistemelor 
 
10. Comercializarea cotelor de emisie de gaze cu efect de sera  
 
11. Situatia negocierilor privind pachetul referitor la schimbarile climatice 

si energie  
 
12. Revizuirea Recomandarii 2001/331/CE de stabilire a unor criterii 

minime pentru inspectiile de mediu in statele membre  
 
13. Conditii de intrare si de sedere a resortisantilor din tarile terte pentru 

ocuparea unor locuri de munca inalt calificate - Procedura unica 
pentru solicitarea permisului de sedere si de munca  
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14. Programul pentru incurajarea consumului de fructe in scoli  
 
15. Modificari ale conditiilor autorizatiilor de introducere pe piata pentru 

medicamente - Contrafacerea medicamentelor  
 
16. Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante  
 
17. Sanctiuni la adresa angajatorilor de resortisanti din tarile terte aflati 

in situatie de sedere ilegala 
 
18. Legea aplicabila in materie matrimoniala - Modificarea 

regulamentului in ceea ce priveste competenta si instituirea unor 
dispozitii privind legea aplicabila in materie matrimoniala  

 
19. Impreuna pentru sanatate: O abordare strategica pentru UE 2008-

2013  
 
20. Confruntarea problemei deficitului de apa si a secetei in Uniunea 

Europeana  
 
21. Pachet social (A doua parte)  
 
22. Cartea alba privind problemele de sanatate legate de alimentatie, 

excesul de greutate si obezitate  
 
23. Situatia femeilor din Balcani 
 
24. Combaterea terorismului - Protectia datelor cu caracter personal  
 
25. Evaluarea intermediara a planului de actiune european pentru mediu 

si sanatate 2004-2010  
 
26. Clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor - 

Clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor 
(modificarea Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE, 
2000/53/CE, 2002/96/CE si 2004/42/CE ) - Clasificarea, etichetarea 

 



Sinteza activităţii europarlamentare 2007-2009 
Daciana Sârbu 

 

si ambalarea substantelor si amestecurilor (modificarea 
Regulamentului (CE) nr. 648/2004)  

 
27. Reteaua Judiciara Europeana - Consolidarea Eurojust si modificarea 

Deciziei 2002/187/JAI - Aplicarea principiului recunoasterii reciproce 
a hotararilor judecatoresti in materie penala  

 
28. Modificarea Directivei 2003/87/CE pentru a include activitatile de 

aviatie in sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu 
efect de sera in cadrul Comunitatii  

 
29. Consolidarea capacitatii de reactie a Uniunii Europene in caz de 

catastrofe  
 
30. Protectia ecosistemelor marine vulnerabile  
 
31. Fapte demonstrate stiintific legate de schimbarile climatice: 

descoperiri si recomandari in vederea luarii de decizii  
 
32. Gestionarea rezervelor de pesti de adancime  
 
33. Donarea si transplantul de organe: actiuni politice la nivelul Uniunii 

Europene  
 
34. Revizuirea la jumatatea perioadei a celui de-al saselea program 

comunitar de actiune pentru mediu  
 
35. Rezultatele Consiliului European (Bruxelles, 13/14 martie 2008)  
 
36. Statistici referitoare la produsele fitosanitare  
 
37. Factorii care incurajeaza terorismul si favorizeaza recrutarea de 

teroristi  
 
38. Rezultatele Conferintei privind schimbarile climatice (Bali)  
 
39. Propuneri in materie de energie si schimbari climatice  
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40. Exportul si importul de produse chimice periculoase  
 
41. Lupta impotriva accentuarii extremismului in Europa 
 
42. Poluarea cauzata de mareea neagra in Marea Neagra si in Marea Azov 

ca urmare a naufragiului mai multor nave  
 
43. Politica a Comunitatii privind mediul marin 
 
44. Coordonarea anumitor acte cu putere de lege si acte administrative ale 

statelor membre cu privire la desfasurarea activitatilor de difuzare a 
programelor de televiziune 

 
45. Jucarii periculoase fabricate in China 
 
46. Strategia Uniunii Europene de sprijinire a statelor membre in vederea 

reducerii efectelor nocive ale consumului de alcool 
 
 

(11 Explicatii de vot) 
 

47. Propunerea de directiva a Parlamentului European si a 
Consiliului privind promovarea utilizarii energiei din surse 
regenerabile 

 
48. Propunere de recomandare a Parlamentului European adresata 

Consiliului privind combaterea exploatarii sexuale a copiilor si a 
pornografiei infantile 

 
49. Propunerea de decizie a Parlamentului European si a 

Consiliului privind efortul statelor membre de a reduce emisiile 
de gaze cu efect de sera astfel incat sa respecte angajamentele 
Comunitatii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera 
pana in 2020 
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50. Propunerea de directiva a Parlamentului European si a 
Consiliului privind stocarea geologica a dioxidului de carbon si 
de modificare a Directivelor 85/337/CEE si 96/61/CE ale 
Consiliului, a Directivelor 2000/60/EC, 2001/80/CE, 
2004/35/CE, 2006/12/CE si a Regulamentului (CE) nr. 
1013/2006 

 
51. Propunerea de regulament al Parlamentului European si al 

Consiliului de stabilire a standardelor de performanta privind 
emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordarii integrate 
a Comunitatii de a reduce emisiile de CO2 produse de vehiculele 
utilitare usoare 

 
52. Propunerea de regulament al Consiliului privind competenta, 

legea aplicabila, recunoasterea si executarea hotararilor si 
cooperarea in materie de obligatii de intretinere 

 
53. Propunere de rezolutie - Sectorul Apicol 
 
54. Propunere de regulament al Parlamentului European si al 

Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 
referitor la statisticile privind deseurile, cu privire la 
competentele de executare conferite Comisiei. (Comisia ENVI) 

 
55. Propunere de regulament al Parlamentului European si al 

Consiliului privind omologarea tip a motoarelor de vehicule pe 
baza de hidrogen si de modificare a Directivei 2007/46/CE 
(COM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD)), 
Comisia pentru piata interna si protectia consumatorilor 

 
56. Evaluarea sistemului de la Dublin, Comisia LIBE 
 
57. Rezolutia Parlamentului European asupra strategiei europene 

pentru populatia rroma 
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Declaratii scrise 
 

1. Declaratie scrisa privind masurile de oprire a actiunilor 
xenofobe, rasiste si de discriminare a romanilor din Italia 

 
2. Declaratie scrisa privind interzicerea folosirii tehnologiei bazate 

pe cianuri in exploatarea miniera, cu trimitere directa si pornind 
de la cazul Rosia Montana 

 
3. Declaratie scrisa privind gestionarea durabila a spatiilor verzi in 

Uniunea Europeana 
 
4. Declaratie scrisa privind necesitatea conservarii domeniului public al 

parcului istoric “Bordei” din Bucuresti, pus in pericol de un proiect 
imobiliar 

 
5. Declaratie scrisa privind oprirea distrugerii ecosistemului Deltei 

Dunarii, aflat sub amenintarea unor factori multipli si neprotejat 
suficient de cadrul legislativ si practicile institutionale in vigoare 

 
6. Declaratie scrisa privind deposedarea abuziva a unui numar de 

cetateni romani ca urmare a aplicarii unei legislatii eronate privind 
regimul juridic al proprietatii  

 
7. Declaratie scrisa privind necesitatea luarii unor masuri de protectie a 

Catedralei Romano-Catolice Sfantul Iosif din Bucuresti, Romania 
–monument istoric si de arhitectură aflat în pericol  

 
8. Declaratie scrisa privind masurile de combatere a violentei in 

institutiile de invatamant, in randul copiilor si tineretului  
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B. Activitati in Comisii 
 

a. 134 Amendamente: 
 
I. Comisia ENVI – Comisia de mediu, sanatate publica si 
siguranta alimentara a Parlamentului European (membru 
deplin) 
 
1. Raport privind comercializarea produselor biodistructive in 

vederea prelungirii termenului de tranziţie 
Amendamente depuse: 14 
Daciana Sarbu: Raportor 
 

2. Propunere de Directiva privind protectia animalelor utilizate  
in scopuri  stiintifice 
Amendamente depuse: 24 
Daciana Sarbu: Raportor din partea grupului PSE 
 

3. Raport privind tratamentul egal al persoanelor indiferent de 
religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala 
Amendamente depuse: 2 
 

4. Raport privind protectia mediului prin drept penal. 
Amendamente depuse: 2 
 
 

5. Rezolutie a Parlamentului European privind donarile si 
transplanturile de organe. 
Amendamente depuse: 3 
 

6. Propunere de rezolutie privind Cartea Verde: Catre o noua 
cultura a mobilitatii urbane. 
Amendamente depuse si adoptate: 3 
Raportul a fost votat cu 41 de voturi pentru, 3 impotriva si nici o 
abtinere 
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7. Cartea Alba pe probleme de nutritie si obezitate 

Amendamente depuse: 3 
 

8. Regulament al Consiliului privind protectia ecosistemelor 
marine vulnerabile din marea libera impotriva efectelor 
nocive ale uneltelor de pescuit de fund. 
 
Daciana Sarbu: Raportor Virtual PSE 
Amendamente depuse: 7 
 

9. Examinarea intermediara a planului european de actiune 
pentru sanatate si mediu 2004-2010. 
Amendamente depuse: 3 
 

10. Raportul privind Cartea Verde pentru instrumentele de piata 
utilizate in scopuri aferente politicii de mediu si altor politici 
conexe. 
Amendamente depuse: 1 
Daciana Sarbu a introdus un amendament privind luarea in 
considerare a elasticitatii pretului in incercarea de a influenta 
modalitatile de protectie si consum pentru optimizarea calitatii 
mediului. 
 

11. Raport de initiativa "Rezolvarea problemei deficitului de apa 
si a secetei in Uniunea Europeana". 
Amendamente depuse: 8 
 

12. Directiva privind promovarea energiilor regenerabile (dosar 
care face parte din Pachetul privind Schimbarile Climatice). 
Amendamente depuse: 5 
 

13. Propunere de regulament pentru stabilirea standardelor de 
performanta privind emisiile pentru autoturismele noi, ca 
parte a abordarii integrate a Comunitatii de a reduce emisiile de Co2 
produse de vehicule utilitare usoare. 
Amendamente depuse: 5 
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14. Directiva privind schema de comercializare a cotelor de 
emisii de gaze cu efect de sera (ETS). 
Amendamente depuse: 4 
 

15. Decizia privind efortul statelor membre de a reduce emisiile 
de gaze cu efect de sera pana in 2020. 
Amendamente depuse: 12 
 

16. Raportul privind problemele de sanatate legate de 
alimentatie, excesul de greutate si obezitate. 
Amendamente depuse: 3 
 

17. Proiectul de aviz privind actiunile comunitare in domeniul 
vanatorii de balene  
Daciana Sarbu: raportor fictiv 
Amendamente depuse: 3 
 

18. Raportul de initiativa privind sanatatea mintala  
Amendamente depuse: 4 
 

19. O actiune europeana in domeniul bolilor rare 
Amendamente depuse: 4 

 
 

II. Comisia LIBE - Comisia pentru libertati civile, justitie si 
afaceri interne a Parlamentului European (membru supleant) 
 

1. Propunere de rezolutie: Problemele si perspectivele cetateniei 
europene 

2. Proiect de Aviz destinat Comisiei pentru industrie, cercetare si 
energie privind un cadru de reglementare comun pentru retelele si 
serviciile de comunicatii electronice, 2002/19/CE privind accesul la 
retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, 
precum si interconectarea acestora. 
Amendamente depuse:12 

3. O politică comună de imigrare pentru Europa: principii, acţiuni şi 
intrumente. Amendamente depuse: 12 
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b. 7 Rapoarte 
 
I. Comisia ENVI 
 

1. Propunere de Directiva a Parlamentului European si a 
Consiliului de modificare a Directivei 98/8/CE privind 
comercializarea produselor biodistructive in vederea 
prelungirii anumitor termene 
Daciana Sarbu: raportor 
 

2. Asigurarea calitatii produselor alimentare – armonizarea 
sau recunoasterea reciproca a standardelor 
Daciana Sarbu: raportor din partea grupului PSE 

 
3. Propunere de Directiva a Consiliului cu privire la punerea in 

aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor 
indiferent de religie sau convingeri, handicap, varsta sau 
orientare sexuala 
Daciana Sarbu: raportor virtual 

 
4. Propunerea de regulament al Consiliului privind protectia 

ecosistemelor marine vulnerabile din marea libera 
impotriva efectelor nocive ale uneltelor de pescuit de fund 
Daciana Sarbu: Raportor virtual pentru opinia ENVI 
Amendamente depuse: 7; Amendamente votate: 5 
 

5. Raportor virtual din partea Comisiei ENVI la propunerea de 
regulament al Parlamentului European si al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 referitor 
la statisticile privind deseurile, cu privire la competentele 
de executare conferite Comisiei. Rezultatele votului in sedinta 
plenara: 502 +, 7 -, 10 abtineri 

 
6. Carte verde privind pregatirea pentru amenintarile 

biologice 
Daciana Sarbu: Raportor virtual 
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II. Comisia LIBE (membru supleant) 

 
1. Raportor de aviz din partea grupului PSE pe raportul 

"Propunerea de Directiva a Parlamentului European si a 
Consiliului de modificare a Directivelor Parlamentului 
European si ale Consiliului : 
 
- 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun 
pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice,  
- 2002/19/CE privind accesul la retelele de comunicatii 
electronice si la infrastructura asociata, precum si 
interconectarea acestora, 
- si 2002/20/CE privind autorizarea retelelor si serviciilor 
de comunicatii electronice SEC(2007) 1472 SEC(2007) 1473" 
(Pachetul Telecom) 
LIBE este Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri 
interne a Parlamentului European.  
Amendamente depuse:12 

 
 
 

c. 2 Propuneri de rezolutie 
 
Propunere de rezolutie privind calamitatile naturale in 
Europa 
 
Propunere de rezolutie referitoare la schimbarile climatice si 
impactul acestora asupra cresterii incidentei cazurilor de 
malarie B6-0618/2008 
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ACTIVITATE PUBLICA 

 

Organizare si participare la seminarii si conferinte 
 

• Organizarea Conferintei „Delta Dunarii – Made in EU. 
Conservarea Deltei Dunării prin intermediul politicii 
regionale si de protectia mediului  a Uniunii Europene”, 6-
7 aprilie 2009, Delta Dunarii, in numele Grupului de lucru 
socialist comun  REGI-ENVI. Se vor discuta subiecte precum: „Delta 
Dunarii si fondurile europene: provocari şi perspective”, 
„Dezvoltarea capacitatii administratiei locale: modele de buna 
practica din Ungaria si Spania”, „Agricultura ecologica”, 
„Gestionarea deseurilor”, „Implicarea actorilor locali şi a populaţiei 
locale”. 

 

• Organizarea Conferintei „Think Positively about 
Romania”, 31 martie 2009, prin care patru judete din 
Vestul Romaniei – Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis 
– isi vor prezenta la Bruxelles traditiile, valorile culturale, 
frumusetile naturale si oportunitatile de afaceri. 
Evenimentul face parte dintr-o campanie mai larga de protejare si 
promovare a imaginii romanilor in strainatate, ca urmare a 
problemelor recente din Italia. 

 

• Seminar pe tema "Precaritatea mainii de lucru sezoniere si 
agricultura industriala", Bruxelles, Parlamentul European. 
Evenimentul si-a propus sa traga un semnal de alarma asupra 
situatiei muncitorilor sezonieri in Uniunea Europeana,  in  
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contextul pregatirii de catre Comisia Europeana a unei directive 
pentru reglementarea drepturilor acestora. La eveniment au 
participat reprezentanti ai organizatiei Confederationne Paysanne, 
reprezentanti ai sindicatelor SOC, sindicatului national al taranilor si 
proprietarilor romani PROPACT si ai asociatiei nationale a 
profesionistilor in resurse umane AUR.  

 

• Expozitie foto pe tema "Precaritatea mainii de lucru 
sezoniere si agricultura industriala", Bruxelles, Parlamentul 
European. Obiectivul expozitiei a fost informarea cetatenilor cu 
privire la situatia muncitorilor sezonieri, in special a agricultorilor 
romani care lucreaza in regiunea Huelva din Spania. 
Fotografiile prezinta conditiile precare de lucru ale muncitorilor. 
Expozitia a avut 56 de fotografii apartinand lui Yohanne Lamoulère, 
Hellio-Vaningen, Ana Maria Florinca si Brigitte Zaccaria  

 

• Participare si luare de cuvant la „Romania si schimbarile 
climatice”, organizata de Reprezentanta Comisiei Europene in 
Romania si Green Report. Evenimentul a reunit oficiali europeni si 
romani de rang inalt, experti importanti din domeniul schimbarilor 
climatice (respectiv al energiei, transportului, forestier si agricol), 
mediul de afaceri si cel academic, precum si societatea civila.  

 

• Participare si luare de cuvant la seminarul organizat de grupurile 
PSE si ALDE pe tema "The Danube Delta: Nature and 
Sustainability in Europe", Bruxelles 
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• Speech privind problemele de salubritate in zonele rurale ale 
Romaniei in cadrul unui dialog politic la nivel inalt organizat de 
WECF (Women in Europe for a Common Future) in cooperare cu 
alte ONG-uri mondiale de profil 

 

• Participare la primul forum european pe tema: "Obiectivele 
agriculturii europene in secolul 21" - Dezbatere despre 
modificarile legislative europene si impactul acestora asupra 
agriculturii si mediului din Romania 

 

• Participare la conferinta de la Timisoara pe tema "Zone 
contaminate - Identificare si evaluare". Sustinerea unei 
prezentari a cadrului legislativ al UE privind protectia mediului, 
colectarea deseurilor si reciclarea in Romania. 

 

• Participare la inaugurarea Retelei Legislative pentru Adaptarea la 
Schimbarile Climatice si Diminuarea Riscurilor Antrenate de 
Dezastrele Naturale. Aceasta Retea vizeaza raspunsul eficient la 
dezastrele naturale care au loc atat in Uniunea Europeana, cat si in 
restul lumii. 
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Declaratii si apeluri catre institutii si persoane 
aflate in pozitii de decizie (selectie) 
 

• Scrisoare adresata, impreuna cu Corina Cretu, premierului Italian 
Silvio Berlusconi si ministrului italian de interne Roberto Maroni, 
de protest fata de discriminarea romanilor din Italia 

• Apel public catre conducerile celor doua camere ale 
Parlamentului Romaniei, pentru  reducerea cheltuielilor 
cladirii Parlamentului prin inregistrarea acestei institutii in 
sistemul EMAS. Sistemul European de Management de Mediu si 
Audit (EMAS) este un instrument european prin care companiile 
si alte organizatii evalueaza, raporteaza si imbunatatesc efectul pe 
care activitatile lor il au asupra mediului inconjurator. 

• Apel adresat Patriarhului Daniel, de implicare a Bisericii 
Ortodoxe Romane in activitatea de protejare a mediului, 
prin mesaje de constientizare adresate romanilor 

• Declaratie publica privind concluziile raportului Parlamentului 
European pe tema mobilitatii urbane si problemelor de 
trafic si apel la includerea acestora in dezbaterile ocazionate de 
campania electorala locala, in Bucuresti si in marile orase.  

• Daciana Sarbu, impreuna cu eurodeputatul Magor Imre Csibi, au 
trimis o scrisoare presedintelui Camerei Deputatilor, facand un 
apel la adoptarea cat mai rapida a propunerii legislative de 
interzicere a cianurii in minerit initiata de senatorii 
Gheorghe Funar (PRM) si Peter Eckstein Kovacs (UDMR) 
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• Comunicat adresat FIA de solicitare a introducerii 
combustibililor ecologici in competitiile automobilistice 
interne 

• Apel public adresat deputatilor de sustinere a legii anti-
cianuri Comunicate si declaratii de presa privind pozitia 
Dacianei Sarbu alaturi de Ministerul mediului si dezvoltarii 
durabile, precum si de Greenpeace, in demersurile acestora de a 
opri procedura de obtinere a acordului de mediu pentru proiectul 
minier Rosia Montana. 

• Sustinere a unei prezentari referitoare la cazurile Rosia 
Montana si accidentul ecologic de la Baia Mare, in cadrul 
deplasarii organizate de Parlamentul European in China 

• Scrisoare adresata presedintelui Romaniei pentru 
nepromulgarea legii vanatorii  

• Solicitare adresata primarului general Sorin Oprescu, de 
elaborare a unei strategii ecologice a Bucurestiului 
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Dear Sir, 
First of all, please allow me a short introduction. I am Daciana 

Sârbu, Member of the European Parliament, representing the Social 
Democratic Party of Romania and the Party of European Socialists. As a 
European MP, I am part of the second-largest political group within the 
parliamentary body of the European Union and as a Romanian MP, I 
belong to the most widely-supported party in my country. I am also a 
member of the Committee on the Environment, Public Health and Food 
Safety in the European Parliament.  

I chose the option of addressing you directly just as I have noticed 
that, on the list of release dates for your movie An Inconvenient Truth, 
Romania holds no place. I am sure that your staff and your planners have 
worked out – on a valid basis – that we maybe only qualify as a second-
hand market for your message. However, my message to you is this: we are 
willing to listen to your message and we are willing to help you spread it 
across this part of Europe as well. 

Lately, Romania has not been blessed with a peaceful or a 
harmonious period – we did not even have the time or the wisdom to fully 
understand and build upon our recent entry into the European Union. 
Politics have been marred by quarrels and clashes between individuals, 
parties and institutions, thus rendering it impossible for us to discuss 
responsibly the truly important matters of our time. Nevertheless, I think 
we are ready for this now. My colleagues from the youngest generation of 
the political class – the real factor of renewing and remodeling Romanian 
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politics towards efficiency and accountability – are ready to push everyone 
else forward in order to turn their attention to the matters and issues that 
really represent the focus and interest of the people. And at the core of 
these issues global warming must be a key topic. 

I appeal to you as during the most recent years you have become a 
symbol of this fight. You have chosen to treat ignorance with patience, 
malevolence with wisdom and indifference with passion, and what you 
have achieved is breaking through the wall of apathy and putting global 
warming where it belongs – at the heart of today’s public debate. 

Romania is very much a virgin market regarding this issue. Bluntly 
put, nobody cares about global warming here. To be more precise, people 
do not care because those they listen to – politicians, pundits, opinion 
makers – are not bothered with this. I am sure this is no uncharted 
territory for you – you have certainly encountered this attitude, varying in 
degree, everywhere you went to voice your point. Please accept the 
challenge of trying to issue a wake-up call in Romania as well. I, my party, 
as well as my colleagues in the Party of European Socialists would be most 
grateful if you could fit a visit to Romania in your busy schedule. 

We offer you a chance to voice your message, knowing that thus we 
offer ourselves the chance of changing people’s minds for the better. We 
need someone like you – with your standing and power of conviction – to 
get people to care. 

Should you be tempted to agree with our proposition, we would be 
more than happy to provide all necessary accommodation and anything 
necessary in order for your visit to be a success.  

We invite you this fall – anytime during September and October - to 
introduce your movie to Romania, as well as to address the Romanian 
Parliament – during a joint session of both chambers – in order to 
generate awareness on the matter of global warming and climate change. 
As observed from your previous visits to Europe, we also propose the 
formation of a committee of well-respected opinion makers from different 
social and professional environments - high-level individuals who could 
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become your team of representatives, willing and able to deliver your 
message across the country.  

Hoping for a positive response, I am awaiting a sign from you and 
your staff and preparing to welcome you to Romania – a new challenge on 
your already extensive list. I know that one of the most inspirational 
catchphrases of your campaign really does ring a bell for us: “Political will 
is a renewable source”. Let us prove this point together. 

 
Sincerely yours, 
Daciana Sârbu, MEP 
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No matter how much we talk about it, it is still not enough 
Climate change has been talked about so often lately, it has almost become 
a cliché. But the worst thing we could do is treat it as some kind of cliché, 
when it is a matter our future depends on in no uncertain terms. We might 
be ready for all types of challenges future holds for us, we might be capable 
of fighting the most horrifying diseases, discovering the most miraculous 
machines and conquering all the dimensions we were previously denied: if 
we are not determined to fight for our environment, all else is futile and the 
lesson won’t be learnt. 
Climate change has come to the present stage because we haven’t taken 
initiative earlier; we as countries and we as individuals – and I’ll keep 
saying “we” because I believe this is the first key lesson – taking it 
personally, assuming responsibility by each and every one of us. We have 
become used to the thought that changes are inevitable – but it is not the 
case. We have favored them by not taking a stand against certain processes 
we could have influenced. Climate change has not happened suddenly and 
unexpectedly – it has been encouraged by long-term developments such as 
greenhouse gas emissions, the extensive use of fossil fuels and aerosols, the 
aggressive changes in land use through deforestations, irrigations, 
agricultural operations and other invasive methods of exploiting natural 
resources and the environment. 
Pollution has been for a long time an issue that didn’t concern us. It 
seemed to be confined to a distant future – a matter for the next 
generations. That is why all kinds of abuse happened under our own eyes 
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and didn’t move us at the time. Or it did move us, but there was not much 
we could do, since the power holders had no environmental conscience 
and, therefore, no worry. We have been through this in Romania – it has 
happened and we were powerless; we still are. The Baia Mare accident was 
a huge alarm signal. Now, a similar catastrophe is threatening to happen 
under our own eyes at Rosia Montana and our struggle to prevent it doesn’t 
seem to be enough. 
 
The Baia Mare catastrophe.  
Let me share with you a sad story from my country’s not-so-distant past. 
It happened on January 30th, 2000, when a dam restraining contaminated 
wastewater from the Aurul company overflowed and released 100,000 
cubic meters of fluid containing cyanide into the nearby river and later into 
the Tisza river and the Danube. The cyanide was still detectable when the 
river water reached the Black Sea, in almost two weeks’ time. On its way it 
had affected the water supplies serving thousands of people and 
agriculture. There were 70 tones of cyanide released into the open, over 
1000 tones of dead fish, and a good few weeks before the ecology of the 
affected rivers even began to recover. Immediately after the spill, the 
reported cyanide levels in the river were 700 times above normal; heavy 
metal concentrations in the water had also increased greatly: copper 
exceeded the heavily polluted threshold 40 to 160 times, zinc was twice 
above its standard and the lead concentration had become 5-9 times 
greater than accepted. 
That is not all. The Baia Mare area was already heavily affected by the 
mining, with damage recorded in the fauna, vegetation and also humans. 
The way plants evolve is deeply changed, bees – an authentic bio-indicator 
for pollution – have started to disappear from the area, and reports suggest 
that the lead concentration in the children’s blood exceeds the safe level 
over 6 times. 
But messing with the environment – not only by dangerous forms of 
resource exploitation, but also by lack of adequate protection and care 
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during the mining process – does not seem to stop. Even today, when the 
issue has reached global status, Romania still hasn’t developed an 
environmental conscience. 
 
Rosia Montana – a disaster waiting to happen.  
Gold mining is a prehistoric tradition at Rosia Montana, a village in the 
Apuseni mountains in Transilvania. Unfortunately, the pollution is also 
rich in tradition; in 2006, during the Romanian EU negotiations, the gold 
mine was closed due to its environmental threats: the mercury and cyanide 
used to extract the gold, heavy metals derived from the sulfide-rich waste 
intoxicating the water resources. The red water of the Rosia River is the 
consequence of heavy polluting, containing 110 times the legal limit of zinc, 
70 times the limit of cadmium, and 3.4 times the limit of arsenic.  
Rosia Montana Gold Corporation intends to resuscitate and magnify the 
phenomenon by exploiting tailings in the landscape, aiming at extracting 
invisible gold and silver particles impregnated into the landscape through a 
poisonous process involving cyanide compounds. The whole area is meant 
to be literally destroyed in the gold rush. 

A few facts: 
 Gabriel Resources, the main shareholder with 80%, has no mining 

experience at all, let alone environment-friendly mining. 
 The local and central governments will hold no real benefits from 

this enterprise. The Romanian government would receive only 2% of 
any profit. 

 More than two thousand people leaving in the villages now 
occupying the site of the future mine will be relocated and their 
houses destroyed. Homes established through generations will be 
obliterated, churches will be demolished, and funeral remains will be 
moved from cemeteries. 

 The “unique archaeological complex of Roman mine galleries” (as 
described by UNESCO) will perish, together with all the remains of 
the ancient mining town. 
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Academic reports suggest that the area could be turned into a World 
Heritage Site, should the projected mining not occur. Archaeological 
tourism could easily shape an exciting future for an already exciting space. 
The amazing scenery, the forests, the agricultural opportunities, the rich 
historical echoes, the craft industry – all resources that, combined, could 
guarantee a balanced and healthy future for the region. Instead, the future 
threatens to reduce the whole thing to a vast toxic desert. 
 
An entire ecosystem will be completely pulverized; a world of natural 
riches will be sacrificed. It has not downed upon the ones holding the 
power to decide that, today, clean air, green pastures and dense forests 
might be already more valuable than gold – that, without taking into 
discussion the value of tradition, historical legacy or community, all 
condemned to vanish. Our world continues to take this treasure for 
granted, not realizing that, if we go along with gestures like this one, we are 
selling our very own future.  
 
The Tibetan challenge.  
I can only hope that our case will not have an unhappy ending after all. 
That it will all prove to be a major threat overturned by reason, conscience 
and understanding of our world. Just as I hope that China will not have to 
witness a similar threat concerning Tibet.  
The discovery of large mineral deposits on the Tibetan plateau means great 
opportunities for China’s economy – especially since they include copper, 
which comes in very short supply as a raw material and is essential for 
China’s development and industrialization. But the extractive projects 
must not affect the environmentally fragile area of Tibet.  Economic growth 
must come along with care for the ecosystem. It is true that development 
also means guaranteeing the environmental protection, but at the same 
time, on the course to development, the ecosystem must not be damaged. 
Growth must not come at such a definitive and perhaps even irreversible 
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cost, and authorities will hopefully keep to their announced careful 
approach regarding this mining activity. 
 
Everything counts. 
Many factors contribute to the damage currently being done to the 
environment. Most of them we cannot control. Many of them we cannot 
influence. But that shouldn’t discourage us to get involved, talk and act 
against it. The stake is enormous, and its weight doesn’t allow us to become 
unconcerned, blasé, inactive or resigned.  
What gets wasted today is not renewable, the change is not reversible. That 
is why every decision we can influence counts and every gesture that we 
make may stop the harm from developing.  
The damage is not already done – indeed the reports are frightening, but 
there is still a lot to be saved, a lot to be protected.  
Places like Rosia Montana in Romania or the Tibetan plateau deserve to be 
guarded from destruction.  
And if we accomplish that, we will be able to say, in the end, that we did 
our bit for saving the world.  
We will not be superheroes, but humans with a conscience. 
 
 
Daciana Sârbu, MEP 
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Stimate domnule Presedinte, 
 
In luna noiembrie a anului trecut, am adresat conducerilor celor doua 
camere ale Parlamentului României un apel public prin care propuneam 
inregistrarea acestei institutii in sistemul EMAS, pentru  reducerea 
cheltuielilor si a poluarii generate de functionarea cladirii Parlamentului. 
Sistemul European de Management de Mediu si Audit (EMAS) este un 
instrument european prin care companiile si alte organizatii evalueaza, 
raporteaza si imbunatatesc efectul pe care activitatile lor il au asupra 
mediului inconjurator. 
Astazi va adresez in mod direct solicitarea unei intrevederi in cadrul careia 
sa va pot prezenta avantajele, implicatiile si mecanismul prin care 
Legislativul roman poate adopta aceasta masura. Prin asumarea cat mai 
rapida a acestei decizii, volumul cheltuielilor legate de intretinerea 
activitatii Parlamentului s-ar diminua semnificativ, iar impactul poluant 
asupra mediului ar scadea. Ca membru al acestei institutii, consider ca 
Parlamentul Romaniei trebuie sa isi asume cat mai rapid responsabilitatea 
reducerii impactului direct si indirect al functionarii sale asupra mediului, 
prin minimizarea consumului de energie, promovarea reciclarii (a hartiei, a 
echipamentelor IT, etc), o mai buna gestionare a problemelor generate 
local (zgomot, mirosuri, praf) si a transportului (bunuri, servicii si 
angajati). 
In anul 2006, potrivit datelor publice, Parlamentul Romaniei a inregistrat 
cheltuieli in valoare de aproximativ 47 milioane RON, reprezentand 
cheltuieli pentru incalzire si iluminat, apa, canal si salubritate, transport, 

 



Sinteza activităţii europarlamentare 2007-2009 
Daciana Sârbu 

 

telecomunicatii, publicatii si materiale documentare. O buna parte a 
acestor cheltuieli s-ar putea reduce considerabil prin inregistrarea in 
sistemul EMAS, care ar preveni atat irosirea unor sume importante de la 
bugetul de stat, cat si degradarea accentuata a mediului inconjurator. Nu in 
ultimul rand, aceasta initiativa ar demonstra implicarea autentica a 
Parlamentului in domeniul dezvoltarii durabile si al protectiei mediului 
inconjurator. 
Va reamintesc faptul ca Presedintele Parlamentului European, Hans Gert 
Pöttering, si Secretarul General Harald Romer au semnat pe 28 noiembrie 
politica de mediu EMAS, prin care cladirile Parlamentului European intra 
in sistemul EMAS.  
 
In speranta unui raspuns afirmativ si a unei intrevederi cat mai urgente, va 
stau la dispozitie pentru furnizarea mai multor informatii cu privire la 
propunerea mea. 
 
 

Cu toata consideratia, 
 

Daciana Sarbu,  
europarlamentar, membru al Comisiei pentru Mediu, Sanatate Publica si 

Siguranta Alimentara 
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Preafericirea Voastră, 
Ca de obicei în preajma Sfintelor Paşti, fiecare dintre noi se opreşte o 

clipă să reflecteze la ceea ce s-a împlinit deja şi să se gândească la 
împlinirile mai mari pe care le poate aduce viitorul. Dar o mare sărbătoare 
creştină precum aceasta ne obligă să privim mai departe de ceea ce ne 
bucură pe noi sau aduce fericire familiei şi apropiaţilor noştri. E un prilej – 
mai bun poate decât oricare altul – de a ne aminti ce putem face pentru cei 
de lângă noi. Nu greşesc spunând că, în acest moment, pe un loc de frunte 
în lista lucrurilor de făcut în beneficiul aproapelui nostru este grija faţă de 
mediu. 

Sunt sigură că sunteţi informat cu privire la discuţia pe care toată 
lumea civilizată o poartă acum, cu referire la ce e de făcut pentru a stopa 
distrugerea globală a mediului înconjurător. Aceasta, nu numai pentru a ne 
purifica viaţa de efectele poluării, dar şi pentru a ne asigura că transmitem 
copiilor noştri o lume în care să se mai poată respira şi, mai ales, să se mai 
poată trăi sănătos. 

Aţi aflat, cu siguranţă, că, vorbind recent despre păcatele lumii 
moderne care merită un loc în rândul păcatelor capitale ale creştinismului, 
un înalt reprezentant al Vaticanului menţiona şi distrugerea mediului. Este 
un semnal important pe care capii bisericii catolice îl transmit într-un 
moment crucial. Nu mai e timp de pierdut şi toate eforturile statelor 
civilizate – fie din zona deciziei politice, fie din cea a societăţii civile – 
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trebuie să sprijine în mod serios încercarea de a impune un stil de viaţă 
ecologic, adică mai curat şi mai responsabil. 

În România, din păcate, ne lovim de aceeaşi problemă veche: suntem 
în urma lumii civilizate. Nu vorbim aproape deloc despre combaterea 
poluării, iar de făcut facem şi mai puţin. Cele câteva voci care se străduiesc 
să ridice şi aici subiectul ecologiei în atenţia întregii societăţi sunt trecute 
în umbră de conflictele politice la zi. Oricâte eforturi am face, nevoia de a 
proteja mediul în care trăim şi de a nu irosi resursele pe care natura ni le 
oferă nu intră în dezbaterea generală a societăţii şi, din nefericire, nu trece 
pragul spre conştiinţa tuturor românilor. Biserica Ortodoxă Română poate 
prelua aici un rol fundamental: acela de a atrage atenţia oamenilor că 
poluarea a devenit o problemă de viaţă şi de moarte, iar contribuţia 
fiecăruia la combaterea sa este nu numai un gest de responsabilitate, ci mai 
ales unul de civilizaţie. Puteţi face mai mult decât am reuşit până acum noi 
singuri. Aveţi puterea de a transmite oamenilor grija pentru mediu ca 
făcând parte din grija pentru viaţa lor şi pentru viitorul copiilor lor. 

Preafericirea Voastră, am speranţa că, împreună, putem contribui la 
formarea unei conştiinţe ecologice mai ales în rândul tinerei generaţii, care 
încă mai ştie să asculte sfaturi bune şi să le înţeleagă. Dacă vocile societăţii 
civile, ale politicii şi ale bisericii se vor uni în această misiune comună, vom 
putea privi spre viitor cu mai multă încredere. 
 

Cu toată consideraţia, 
 
 

Daciana Sârbu, 
europarlamentar, membru al Comisiei de Mediu, Sănătate publică şi 

Siguranţă alimentară  
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Domnule Primar general, 
 
Am urmărit, ca oricare cetăţean al Bucureştiului, cu interes şi curiozitate primele 
dvs acţiuni de la preluarea funcţiei. La aproape trei luni de la momentul învestirii, 
consider că sunteţi suficient de familiarizat cu cerinţele acesteia şi cu aşteptările 
bucureştenilor. De aceea, vă solicit să ne informaţi cu privire la intenţiile dvs 
legate de elaborarea unei strategii de securitate ecologică pentru capitală. Un 
plan bine elaborat de măsuri care să vizeze repararea prejudiciilor aduse 
mediului, dar mai ales protejarea  acestuia este absolut necesar oricărui oraş 
european, şi cu atât mai mult unei capitale atât de aglomerate şi confuze precum 
Bucureştiul. 
Aţi afirmat, cu ceva timp în urmă, că aţi început o „scurtă analiză a spaţiilor verzi, 
a parcurilor si lacurilor, pentru a vedea starea in care se află si ce mai trebuie 
construit”. Eu însămi am participat, recent, la iniţierea unei declaraţii scrise în 
Parlamentul European cu privire la gestionarea durabilă a spaţiilor verzi din 
Uniunea Europeană. Ideea a venit ca urmare a situaţiei îngrijorătoare a zonelor 
verzi din România, în special din capitală, unde există un interes imens pentru 
construirea de centre comerciale în detrimentul spaţiilor verzi, conducând la 
creşterea gradului de poluare. Declaraţia cere Comisiei să realizeze o propunere 
legislativă prin care planurile urbanistice de transport compatibile cu mediul să 
devină obligatorii în toate statele membre. 
Cu siguranţă, este importantă revizuirea construcţiilor ilegale, prin intermediul 
cărora au fost distruse multe spaţii verzi. Dar, în acelaşi timp cu remedierea 
acestora, crearea de noi asemenea suprafeţe este cel puţin la fel de importantă. 
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Vorbeaţi, de asemenea, în programul dvs electoral, despre faptul că Bucureştiul 
este una dintre cele mai poluate capitale europene iar dvs, ca medic, inţelegeţi 
acest fapt ca pe o „reducere drastică a speranţei de viaţă”. Şi eu am vorbit, în 
multe rânduri, despre efectele poluării în primul rând asupra stării de sănătate a 
bucureştenilor şi am încercat să arăt oamenilor că discuţia despre mediu este în 
mod esenţial o discuţie despre sănătatea copiilor noştri. Sunt bucuroasă că şi dvs 
împărtăşiţi această perspectivă şi, în numele celor care au votat echipa de 
europarlamentari PSD, aştept cât mai curând din partea dvs un plan de măsuri 
concrete, pe termen scurt şi mediu, prin care Bucureştiul să devină un oraş cât 
mai puţin nociv pentru locuitorii săi. 
Din viaţa de bucureştean, din discuţiile cu alţi bucureşteni şi colegi europeni, 
observând experienţele altor oraşe, consider că dintr-un asemenea plan nu pot 
lipsi măsuri precum: 
• Crearea unei reţele autentice, cursive şi utilizabile de piste pentru biciclişti 
• Investiţii masive în transportul public, pentru încurajarea treptată a 

renunţării la utilizarea zilnică a autoturismelor personale 
• Construirea de staţii de epurare a apei 
• Edificarea unui sistem ecologic de reciclare a deşeurilor. Ulterior, crearea 

unui sistem generalizat de colectare diferenţiată a deşeurilor, care să 
funcţioneze cu adevărat 

• Stabilirea unor plafoane clare ale poluării acceptate din partea şantierelor de 
construcţii – în privinţa poluării prin praf, dar şi a celei fonice - şi aplicarea de 
sancţiuni (financiare) clare celor care nu le respectă, generând astfel resurse 
care să fie folosite ulterior pentru finanţarea programelor de mediu ale 
capitalei. 

• Centura verde a capitalei, care trebuie să treacă de la slogan la plan concret de 
realizare imediată 

• Studierea variantei instalării de panouri solare, după modelul Parisului (al 
cărui primar reales şi-a propus să creeze 200.000 mp de panouri solare până 
în 2014) 

• Un angajament clar, în procente şi ani, pentru reducerea emisiilor de carbon, 
după modelul tuturor capitalelor europene 
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• Nu în ultimul rând, sprijinirea ideii de introducere a educaţiei ecologice în 
şcoli, pe care eu o consider fundamentală în formarea unei conştiinţe 
ecologice în rândul generaţiilor tinere de bucureşteni. 

 
Domnule Primar, 
Ştiu că vă aflaţi la debutul unui mandat dificil şi că abia acum vă familiarizaţi cu 
mecanismele administrative ale oraşului. Vă solicit însă, în numele 
bucureştenilor, să nu lăsaţi în plan secund problema de mediu care, dvs înşivă aţi 
admis, este în fapt o problemă de sănătate şi de calitate a vieţii.  
Din respect faţă de bucureşteni, vă rog, domnule Primar, să prezentaţi cât mai 
curând o strategie de reabilitare ecologică a capitalei, pentru ca fiecare dintre 
locuitorii săi să simtă că oraşul îi redevine, treptat, un aliat.  
Vă ofer sprijinul meu, în măsura în care aveţi nevoie de el, şi vă sfătuiesc, de 
asemenea, să apelaţi cu toată încrederea la ajutorul organizaţiilor civice din 
domeniul mediului, o resursă preţioasă de informaţii, experienţă şi soluţii. 
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Cu toată consideraţia, 
Daciana Sârbu, MEP 
 
 
SCRISOARE CATRE SILVIO BERLUSCONI 
 
 
 
Domnului Silvio Berlusconi, Presedinte al Consiliului de Ministri al Italiei 
Domnului Roberto Maroni, Ministru de Interne al Guvernului Italiei 
  
Domnule Prim-Ministru, 
Domnule Ministru, 
 In ultimele zile, s-a vorbit din nou in Italia despre romani. Din pacate, nu 
ne referim la munca si creativitatea prin care Adrian Mutu a adus un 
rezultat bun echipei de fotbal a orasului Florenta. Nici la fetita pe care sotia 
lui Cristian Chivu, jucator important al echipei dvs de fotbal campioane, 
tocmai a nascut-o in tara dvs, la Milano. Despre toate acestea, s-au scris 
poate cateva randuri. Ca si despre artistii romani care incanta, din cand in 
cand, publicul dvs rafinat pe scenele dvs faimoase. Despre romanii simpli, 
care lucreaza in restaurantele, magazinele sau casele italienilor, facandu-si 
datoria cu seriozitate si devotament recunoscute, nu se scrie si nu se 
vorbeste niciodata nicaieri, chiar daca ei contribuie cu peste 1% la Produsul 
Intern Brut al Italiei. Si totusi, ei exista; ei va fac dvs viata mai usoara si ne 
fac noua cinste. 
Se vorbeste, in schimb, foarte des, in ultima vreme, despre hotii si violatorii 
romani. Se vorbeste cu atata insistenta, incat restul Europei ar putea crede 
ca roman este un fel de sinonim italienesc al termenului “infractor”. Presa 
dvs relateaza despre cazuri ingrijoratoare apasand puternic pe cuvantul 
“roman”; jurnalistii isi fac datoria de a informa, chiar daca, prezentand 
cazul unui roman, trec sub tacere celelalte zece sau o suta de cazuri 
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similare, in care sunt implicati cetateni italieni sau de oricare alta 
nationalitate. Ceea ce ne sperie cu adevarat este insa insistenta cu care voci 
ale scenei dvs politice continua sa prezinte Romania ca pe un izvor al 
infractiunii, iar pe romani – ca pe un popor alcatuit exclusiv din raufacatori 
si criminali. 
Tarile noastre sunt nu doar inrudite prin origine, ci si legate de secole de 
prietenie si colaborare. Romanii traiesc si muncesc in tara dvs de ani buni. 
Multi, foarte multi dintre ei s-au integrat perfect comunitatilor unde 
traiesc, participa la crearea bunastarii din tara dvs, respecta legile si platesc 
impozitele italiene. In foarte multe cazuri, ei s-au adaptat atat de usor 
fiindca respecta si cunosc Italia, se simt aproape de italieni, vorbesc o 
limba similara si au invatat la scoala despre istoria noastra care ne 
aseamana. Altii, pur si simplu, s-au adaptat fiindca sunt onesti, muncitori 
si isi iau in serios statutul de cetateni europeni. Acel statut pe care il 
impartasim cu totii, romani si italieni. 
Nu e drept sa puneti acum semnul egal intre “infractiune” si “Romania”. Va 
rugam sa va convingeti colegii din administratia italiana sa renunte la 
aceste derapaje de la normele democratice si de la conduita europeana. 
Daca e ceva de pedepsit, sa pedepsim infractiunea, nu nationalitatea. 
Singura arma pe care trebuie sa o folosim impotriva infractiunii este legea. 
Hotii, violatorii si infractorii nu sunt romani: sunt raufacatori si ei trebuie 
sa plateasca scump raul facut. Ei singuri, nu o intreaga natiune care va 
considera prieteni. 
Va rugam, Domnule Prim-Ministru, sa luati in considerare si sa adoptati 
masurile ce se impun pentru ameliorarea acestei situatii si asigurarea 
respectarii drepturilor tuturor cetatenilor ce locuiesc si muncesc in Italia, 
indiferent de nationalitate, in consonanta cu cadrul legal european si cu 
spiritul secolului XXI. 
  
Cu deosebita consideratie, 
 Daciana Sarbu, membru al Parlamentului European 
Corina Cretu, membru al Parlamentului European 
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Colaborare cu societatea civila (selectie) 

• Daciana Sarbu a fost aleasa, in ianuarie 2009, ambasadoare a 
Earth Hour in Romania, de catre WWF, cel mai mare ONG de 
mediu din lume. 

• La initiativa Dacianei Sarbu, mai multi reprezentanti ai 
societatii civile romanesti, precum Salvati Dunarea si Delta 
sau Copacul de Hartie, au participat la reuniunile Comisiei 
pentru Mediu si la seminarul pe tema Efortul statelor membre de 
a reduce emisiile de gaze cu efect de sera (Pachetul privind 
Schimbarile Climatice) in perioada 02-04 iunie 2008. Vizita a 
avut loc cu ocazia sarbatoririi Zilei Mondiale a Mediului ce a avut 
ca tema pentru anul 2008 "Renunta la obiceiurile proaste, 
militeaza pentru o economie cu niveluri scazute de noxe ". 

• Daciana Sarbu a fost premiata in data de 5 iunie (Ziua Mondiala a 
Mediului) de catre societatea civila pentru implicarea activa in 
rezolvarea problemelor de mediu cu care se confrunta 
Romania. 

• Participare la lansarea Romania Green Building Service - 
organizatie non-guvernamentala ce isi propune sa promoveze 
conceptul de cladiri verzi. 

• Participare la actiunile dedicate protejarii zonei Rosia 
Montana 
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Concursuri organizate 
 

Concurs de fotografie pe tema “Rauri mai curate”, menit sa aduca in 
atentia opiniei publice problemele legate de protejarea si salubrizarea 
apelor curgatoare din Romania. Pe 22 martie 2009, cu prilejul Zilei 
Mondiale a Apei, va fi organizata o expozitie cu fotografiile primite. 

 

Concurs de eseuri pe tema "Respecta natura", ce a premiat cinci studenti 
cu o excursie la Parlamentul European din Strasbourg. Acesta a urmarit sa 
raspunda nevoii de a promova in Romania responsabilitatea cu privire la 
protectia mediului, apeland in mod direct la imaginatia si creativitatea 
tinerilor 

 

Concurs de desen pe tema “Deseneaza-ti viitorul”. Asa a sunat 
indemnul adresat de catre eurodeputatul Daciana Sarbu, catre toti copiii 
hunedoreni. Cei mai talentati au primit in dar carti menite sa le 
recompenseze efortul. 

 

Concurs de fotografie pe tema “Luna Padurii”, menit sa prezinte situatia 
grava a padurilor din Romania, amenintate grav de poluarea industriala, 
defrisarea abuziva,  si posibilitatile - si intentiile - foarte reduse de 
regenerare. 
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Sustinerea obiectivelor PSD 
 

• Sustinerea candidatilor PSD la alegerile locale si generale, 
prin participarea la actiuni de campanie si manifestari in 
sprijinul organizatiilor 

• Participare la actiunile publice organizate de PSD la nivel 
central 

• Sustinerea si diseminarea mesajelor principale ale partidului, 
in cadrul aparitiilor media si in cadrul evenimentelor publice 

• Implicare activa in definirea mesajului pe zona de mediu al 
PSD 

• Cultivarea, ca reprezentant al PSD, a unei relatii de lucru 
foarte bine definite cu societatea civila 

• Promovare activa a implicarii PSD in tematica protejarii 
romanilor care muncesc in strainatate, prin initiative 
repetate in Parlamentul European si in spatiul public 
romanesc 

• Participare la definirea imaginii publice bune a echipei de 
europarlamentari PSD, printr-o activitate sustinuta in PE 
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Implicari concrete in actiuni de mediu (selectie) 

 

 Participare la actiunile Salvati Delta de ecologizare a Deltei 
Dunarii 

 Participare la campania de plantare de copaci in zonele afectate 
de inundatii “Romania prinde radacini” organizata de Realitatea TV 

 Crearea parcului Europa din Timisoara, prin plantare de copaci 
impreuna cu organizatia TSD Timis 

 Implicare in campania “Salveaza bradul de Craciun”, de promovare 
a brazilor in ghiveci 

 Intalnire pe teme de mediu la Vodafone Romania, pentru promovarea 
culturii corporatiste „verzi” 
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Activitate publicistica  

 Site-ul personal, www.dacianasarbu.ro, gandit si intretinut ca o sursa de 
informare in legatura cu activitatea proprie, initiativele si demersurile 
din Parlamentul European si activitatile desfasurate in sprijinul PSD 

 Blogul personal, dacianasarbu.wordpress.com, proiectat si 
administrat ca forma de dialog si de comunicare directa a propriilor idei 
si actiuni, ca europarlamentar si membru PSD 

 Articol publicat in Green Report (revista & site) pe tema mentalitatii 
ecologiste in Romania 

 Facilitarea publicarii Micului Ghid al Marii UE si redactarea unui text-
prefata  

 Articol publicat in European Voice, pe tema situatiei deseurilor in 
Romania 

 Articol publicat in Green Report pe tema votarii in PE a pachetului 
climatic 

 Articol publicat in revista Ecologic pe tema strategiei de mediu a PSD 

 

 

 

http://www.dacianasarbu.ro/

