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Daciana Sarbu, europarlamentar, 
membru al Comisiei de Mediu, 
Sanatate publica si Siguranta 
alimentara din PE, a condus, pe 27 
septembrie la Bruxelles, lucrarile 
conferintei despre eficienta 
energetica din cadrul ICT 2010 – 
cel mai important si vizibil forum 
european pe tema cercetarii si 
inovarii in tehnologia informatiei 
si comunicatiilor. 
In cadrul interventiei sale, 
Daciana Sarbu a afirmat ca 
actuala criza economica ofera un 
context foarte bun pentru 

discutarea si, mai ales, aplicarea politicilor de eficientizare energetica. “Acum, mai mult decat 
oricand, trebuie sa vorbim despre eficienta energetica nu numai din perspectiva protejarii 
mediului, dar mai ales a reducerii costurilor”, a subliniat eurodeputata. In mesajul sau, Daciana Sarbu 
a subliniat ca asumarea de catre companii a strategiilor de eficientizare energetica inseamna respect 
pentru consumatori si respect pentru mediu.  “In acest fel, companiile economisesc resurse, isi reduc 
costurile si protejeaza mediul, iar consumatorii platesc preturi mai mici. Este un parteneriat 
benefic pentru toata lumea”, a adaugat eurodeputata PSD. 
In cadrul conferintei au mai avut interventii reprezentantii Consiliului Mondial de Afaceri pentru 
Dezvoltare Durabila, precum si reprezentantii a trei mari companii din domeniul tehnologiei 
informatiei (Ericsson, Orange si Siemens). Vorbitorii au sustinut, printre altele, ca tarifele flexibile la 
energie sunt esentiale pentru motivarea oamenilor in a economisi energie.  

 
 
 
Forumul ICT 2010, desfasurat in 
perioada 27-29 septembrie, s-a bucurat 
de participarea vicepresedintelui 
Comisiei Europene Neelie Kroes, a 
comisarului european pentru 
Cercetare, Inovare si Stiinta Máire 
Geoghegan-Quinn, precum si  a 
numerosi cercetatori si reprezentanti 
ai industriei IT si comunicatiilor din 
toata lumea. 
Forumul ICT 2010 a fost organizat de 
Comisia Europeana si gazduit de 
Presedintia belgiana a Uniunii 
Europene.  
  

Daciana Sarbu a prezidat  
conferinta despre eficienta energetica  
la ICT 2010 

Daciana Sarbu a participat, de asemenea, la un 
pranz de lucru la invitatia vicepresedintelui CE 
Neelie Kroes, impreuna cu printul Phillippe al 
Belgiei. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Daciana Sarbu a adresat, pe 8 septembrie, o intrebare Comisiei Europene pe tema eforturilor 
comunitare de promovare a alimentatei sanatoase in randul tinerilor. 

Nutritia are un efect profund asupra sanatatii fizice si mentale. Prin urmare, promovarea atitudinilor 
responsabile privind alimentatia este esentiala pentru a asigura sanatatea fizica si mentala a cetatenilor 
UE, inclusiv sanatatea pe termen lung a acestora.  

Eurodeputata a subliniat ca actiunile de pana acum, pe aceasta tema, ale executivului comunitar sunt 
notabile, dar ele trebuie continuate: 

“Eforturile Comisiei de promovare a alimentatiei sanatoase in randul tinerilor, in special proiectul UE 
care incurajeaza consumul de fructe in școli si campania UE in favoarea unei alimentatii sanatoase, 
„Echipa savorilor”, merita a fi salutate”, a afirmat eurodeputata. 

Daciana Sarbu a solicitat informatii privind intentiile CE in acest domeniu, menite sa continue efortul 
educational in domeniul nutritiei: 

 

 

 Avand in vedere ca sanatatea si 
educatia apartin prin traditie 
domeniilor de competenta ale 
statelor membre, in ce masura 
considera Comisia ca se poate face 
mai mult la nivelul UE pentru 
promovarea unei alimentatii 
sanatoase si a unei educatii cu 
privire la nutritie si dieta in scoli?  

 Este valorizata capacitatea de 
actiune de la nivelul UE?  

 De ce marja dispune Comisia 
pentru a colabora cu statele 
membre in vederea acordarii de 
prioritate educatiei cu privire la 
nutritie in scoli? 

 
  

Alimentatia sanatoasa trebuie sa 
devina o prioritate comunitara 



 
 
 
 
Tema educatiei nutritionale si a atentiei fata de alimentatia copiilor a fost atinsa de Daciana Sarbu si in 
cadrul unui discurs in plenul Parlamentului European, la Strasbourg. Adresandu-se forului european, 
eurodeputata a declarat: 
 
“Alimentatia ne afecteaza puternic atat dezvoltarea fizica si mentala, cat si sanatatea pe termen lung. 
Alimentatia nesanatoasa este un factor determinant pentru boli precum diabetul, cancerul si bolile de 
inima, de aceea este important sa existe educatie nutritionala adecvata, atat in randul adultilor, dar mai 
ales in randul copiilor. Astfel, in primul rand scolile pot juca un rol esential in educarea pentru o 
alimentatie sanatoasa.  
De asemenea, as vrea sa atrag atentia si un semnal de alarma asupra efectelor negative pe care le are 
asocierea jucariilor cu mancarea de tip junk food. 
In acest sens, trebuie sa ne asiguram ca educatia nutritionala si sanatatea copiilor nostri vor fi in atentia 
Comisiei Europene cat mai repede”.  

Despre educatia nutritionala, in plenul PE 



 

 

 

Daciana Sarbu a primit raspunsul Comisiei Europene la interpelarea sa privind prevenirea 
riscurilor inundatiilor in Uniunea Europeana. Directiva CE privind inundatiile prevede ca statele 
membre sa pregateasca si sa publice harti de hazard si harti de risc la inundatii pana la sfarsitul 
anului 2013, precizeaza Comisia Europeana in raspunsul sau. Daciana Sarbu s-a adresat CE cu 
prilejul inundatiilor din aceasta vara, solicitand elaborarea unor harti europene ale riscului de 
inundatii, pentru a preveni sau limita catastrofele aproape anuale cu care se confrunta state 
precum Romania. 

In raspunsul Comisiei se precizeaza si ca, pana la sfarsitul anului 2015, statele membre vor fi 
obligate sa pregateasca planuri de management al riscului la inundatii. Aceste planuri trebuie sa 
includa masuri ce urmeaza a fi implementate pentru a reduce riscul la inundatii, precum si masuri de 
protectie, prevenire si pregatire, inclusiv sisteme de avertizare timpurie. 

Daciana Sarbu a interpelat, de asemenea Comisia Europeana in legatura cu pregatirea unor mecanisme 
integrate de interventie in caz de inundatii, pentru a limita pierderea de vieti omenesti. In numele 
executivului european, comisarul Potočnik a precizat ca un astfel de proiect este in pregatire: „Catre 
sfarșitul acestui an, Comisia intenționeaza sa prezinte propuneri privind consolidarea capacitații de 
reacție a UE in caz de dezastre (…) Demersurile viitoare ar putea include infiintarea, pe baza de 
voluntariat, a unui fond comun de bunuri identificate in prealabil si apartinand statelor membre care sa 
fie disponibile in eventualitatea unor operatiuni de sprijin ale UE in caz de dezastre”. 

Eurodeputata PSD a adresat aceasta serie de interpelari catre Comisia Europeana in luna iulie, dupa ce un 
nou val de inundatii a afectat mii de familii din Romania, lasand in urma numeroase victime, distrugand 
locuinte si culturi agricole. 

 
 
 
 
  

Pana in 2013, Romania este obligata sa 
realizeze harti ale zonelor cu risc de inundatii  
 



 

 

  

 

Daciana Sarbu a solicitat, in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, renuntarea la experimente 
care pot pune in pericol sanatatea cetatenilor europeni si a mediului inconjurator. Declaratia a avut loc in 
contextul in care s-a aflat recent ca produse provenite de la animale clonate, din America de Nord, au 
patruns in lantul alimentar european, in lipsa unor reglementari stricte in acest sens. 

Daciana Sarbu sustine ca aceste alimente ar trebui interzise, din motive care tin atat de sanatatea publica 
si de protejarea mediului, precum si din considerente de ordin etic. “Exista argumente serioase 
impotriva alimentelor provenite de la animale clonate. Nu exista, in schimb, dovezi clare ale 
beneficiilor oferite de acestea. Pentru Comisie, este momentul sa propuna o solutie concreta in 
legatura cu aceasta problema”, a afirmat eurodeputata, adaugand: “Nu avem voie sa permitem 
experimente care sa se joace cu sanatatea cetatenilor europeni sau a mediului inconjurator”. 

Europarlamentarul PSD a solicitat legislativului european sa renunte la perspectiva strict comerciala 
atunci cand analizeaza aceasta problema si sa puna in prim-plan obiectivul protejarii cetatenilor sai: “Ni 
se spune ca nu putem interzice intrarea acestor alimente in UE fara a incalca obligatiile stabilite de 
Organizatia Mondiala a Comertului. Dar UE a mai decis sa opreasca intrarea pe piata a unor produse 
atunci cand au existat dubii legate de beneficiile aduse consumatorilor sau ingrijorarea ca acestia 
sunt indusi in eroare. Vom lua in considerare toate posibilitatile legale de a implementa o asemenea 
interdictie”, a afirmat eurodeputata. Mai mult, Daciana Sarbu a sustinut ca OMC trebuie sa-si adapteze 
reglementarile astfel incat sa tina cont si de criterii de ordin etic sau de protectia mediului 

Daciana Sarbu stabilit pozitia grupului socialist in dosarul privind alimentele noi, care a analizat inclusiv 
problema alimentelor provenite de la animale clonate. Raportul a fost adoptat de Parlamentul European 
in luna iulie.  

  

CE nu mai poate permite experimente cu 
sanatatea cetatenilor europeni  



“UE a mai decis sa 
opreasca intrarea pe 
piata a unor produse 
atunci cand au existat 

dubii legate de 
beneficiile aduse 

consumatorilor sau 
ingrijorarea ca acestia 
sunt indusi in eroare” 


 



 

 

 

 

Pe 24 septembrie, Daciana Sarbu s-a aflat la Campina, unde a 
inaugurat noul sau cabinet europarlamentar, deschis chiar in sediul 
PSD. 

 

 

  

Cabinet europarlamentar la Campina 
 

“Este al saselea cabinet de 
europarlamentar pe care il 

deschid si toate sunt in zone de 
suflet pentru mine. Prin acest 

birou vreau să intru in dialog cu 
cat mai multi oameni. Cei din 
Campina trebuie sa stie ca usa 

acestui birou este deschisa 
pentru toate intrebarile pe care 
le au, pentru tot ceea ce doresc 

sa-mi semnaleze fiindca li se 
pare in neregula sau gresit 

raportat la ceea ce ne dorim de la 
Romania membra a UE.  

Imi doresc sa pot ajuta si 
oamenii trebuie sa stie ca acele 

probleme ale lor care pot fi duse 
in fata institutiilor europene vor 
ajunge acolo, cu sprijinul meu”.  



 
 
 
 
 
 

 

“Parlamentul European a aprobat pe 9 septembrie, in sesiunea 
plenara de la Strasbourg, Rezolutia privind situatia populatiei 
rome in Uniunea Europeana, condamnand ferm actiunile recente 
de repatriere a romilor de catre unele tari europene conduse de 
Guverne cu orientare de dreapta. 

 Textul adoptat este o initiativa a Grupului Aliantei Progresiste a 
Socialistilor si Democratilor din PE, Grup din care face parte si 
Delegatia europarlamentara a PSD. 

“Actiunile recente ale autoritatilor franceze de repatriere a 
romilor au caracter discriminatoriu si vin in contradictie cu 
legislatia europeana”, se arata in documentul citat.  

Rezolutia respinge orice tentativa de a pune semnul egalitatii 
intre imigratie si criminalitate, pe de o parte si, de generalizare, in 
sensul culpabilizarii unei intregi comunitati pentru acte ce 
trebuie tratate individual, de la caz la caz, pe de alta parte. 

Totodata, Rezolutia adoptata considera ca situatia populatiei 
rome in Europa nu afecteaza aderarea Romaniei la spatiul 
Schengen si nici drepturile cetatenilor la libera circulatie. 

Delegatia PSD din Parlamentul European va urmari indeaproape, 
alaturi de Grupul european din care face parte, evolutiile pe 
aceasta problema si, in perioada urmatoare, va initia o serie de 
misiuni de verificare in Ungaria, Slovacia, Romania si alte tari 
europene, pentru a se asigura o mai buna monitorizare a situatiei 
romilor, cu respectarea legislatiei Uniunii Europene. 

Delegatia europarlamentara PSD sustine solicitarea adresata 
Comisiei Europene si statelor membre de a dezvolta urgent o 
strategie clara si coordonata la nivel european in favoarea 
incluziunii populatiei rome, de a se asigura ca instrumentele 
financiare europene, destinate acestei comunitati, contribuie 
substantial la imbunatatirea integrarii lor sociale”. 

DELEGAŢIA EUROPARLAMENTARĂ A PSD 

 

E nevoie de o strategie  
comuna a UE  

in privinta romilor 
 

Ma alatur vocilor care au 
condamnat masurile 
inacceptabile luate de guvernul 
francez in privinta romilor. 
Populatia roma este cea mai 
numeroasa minoritate etnica a 
Uniunii Europene: vorbim de 10 
sau 12 milioane de oameni – o 
populatie mai mare decat cea a 
Belgiei. 
Problemele romilor nu sunt 
problemele unui stat sau altuia: 
sunt problemele Uniunii 
Europene. Pana cand nu vom 
intelege si nu ne vom asuma acest 
lucru, orice masura luata va fi un 
esec. 
Integrarea romilor nu se rezolva 
nici cu expulzari fortate, nici cu 
violenta, nici cu bonusuri de 300 
de euro, nici cu simpozioane 
despre diversitatea culturala. 
Continuand cu astfel de metode, 
irosim resurse si timp, problema 
se adanceste, iar populatia roma 
este tot mai saracita, exclusa si 
predispusa la infractionalitate. 
Trebuie sa oprim abordarile 
brutale si sa privim cu seriozitate 
spre cauzele comportamentului 
lor, adica spre conditiile precare 
de educatie si ingrijire medicala, 
accesul blocat la piata muncii, 
discriminare, control ineficient al 
infractionalitatii. Daca sunt 
infractori, ei trebuie judecati si 
pedepsiti individual, pe baza 
faptelor fiecaruia. Nu colectiv, si 
nu recurgand la gesturi extreme, 
care nu de putine ori sunt menite 
sa camufleze crize de alta natura 
ale unor guverne nationale. 
O strategie clara de integrare in 
societate a acestor oameni 
trebuie sa urmareasca efecte 
concrete si pe termen lung. 
Trebuie sa facem aceste lucruri 
impreuna, si nu pasand la 
nesfarsit vinovatia de la un stat la 
altul. DACIANA SARBU 

 



 
Mai multi membri ai Parlamentului European au lansat, in luna septembrie, o initiativa menita sa 
intareasca regulile comunitare in privinta pescuitului. Astfel, eurodeputatii doresc stoparea practicii 
taierii inotatoarelor de rechini (acestia sunt astfel mutilati si ulterior aruncati inapoi in apa, inotatoarele 
fiind considerate o delicatesa in anumite bucatarii exotice). 

Initiatorii acestei propuneri considera ca 
reglementarea existenta in Uniunea Europeana 
in aceasta privinta este printre cele mai slabe 
din lume, permitand numeroase exceptii si 
derogari care practic ii submineaza scopul.  

 

Declaratia scrisa a fost initiata de patru 
europarlamentari apartinand grupurilor ALDE, 
PPE, S&D si Verzii europeni: Chris Davies 
(Marea Britanie), Sirpa Pietikäinen (Finlanda), 
Daciana Sarbu (S&D) si Jean-Paul Besset 
(Franta). 

 

Acestia spera ca, prin adoptarea textului 
propus, aceasta specie vulnerabila se va 
bucura de mai multa protectie prin 
reglementarile europene. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Reguli mai dure pentru protejarea unei specii vulnerabile 
 

● ● ● 

“In ciuda adoptarii unui plan 
comunitar de actiune in privinta 
acestei specii, si a unei cereri din 
partea Consiliului pentru 
implementarea sa rapida, 
progresele facute de Comisie 
pentru indeplinirea acestor 
angajamente au fost lente”, a 
afirmat Daciana sarbu. “Speram ca 
declaratia scrisa va sublinia 
gradul de prioritate al acestei 
actiuni, iar Comisia ne va trimite o 
propunere pana in februarie 
2011”. Daciana Sarbu 

 
● ● ● 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociaţia “Şcoală pentru Sănătate”, înfiinţată de eurodeputata Daciana 

Sârbu, alături de medicul Anda Avramescu şi consultantul nutriţionist 

Cornelia Marin, va lansa pe 8 octombrie la Iaşi un turneu naţional de 

promovare a alimentaţiei sănătoase, iniţiat şi organizat prin eforturi proprii. 

Iaşul a fost ales ca gazdă a conferinţei de presă inaugurale, dar şi a unei vizite 

la o grădiniţă, unde Daciana Sârbu va sta de vorbă cu educatoare, părinţi şi 

copii despre nutriţie, meniul zilnic şi dificultăţile întâmpinate de cei mari în 

încercarea de a-i hrăni sănătos pe cei mici.  

Întâlnirea face parte din pregătirea seriei de evenimente dedicate nutriţiei 

preşcolarilor de către eurodeputata PSD, membră a Comisiei de Mediu, 

Sănătate publică şi Siguranţă alimentară. În mod simbolic, grădiniţa vizitată va 

primi în dar o maşină de pâine – un mic ajutor pentru îmbunătăţirea calităţii 

hranei oferite copiilor.  

Eurodeputata are o fetiţă de 2 ani şi jumătate – Irina - şi mărturiseşte că, stând 

de vorbă foarte des cu alţi părinţi, a simţit din partea lor multă confuzie în 

legătură cu opţiunile pentru o alimentaţie sănătoasă a copilului. “ Nici eu n-am 

ştiut întotdeauna cum e mai bine s-o hrănesc pe Irina, dar am citit şi am 

studiat foarte mult, am stat de vorbă cu specialişti, iar acum m-am hotărât să 

pun aceste informaţii şi aceşti specialişti în slujba altor părinţi”, adaugă 

Daciana Sârbu. 

Daciana Sârbu ajută părinţii să înveţe  

despre alimentaţia sănătoasă  

a copiilor 

 

 

 

 

Turneul naţional  

“Hrană deşteaptă  

pentru copii sănătoşi”  
se lansează la Iaşi,  

pe 8 octombrie 
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