
SARBU
daciana 

newsletterNewsletter Europarlamentar
Iulie 2011 

&DD

      
 din cuprins:  

 

  ·  Interzicerea cianurilor in minerit

·  Protest catre Spania
· Subfinantarea educatiei

· Organismele modificate genetic
· Prioritatile Presedintiei poloneze



Scrisoare adresata premierului polonez Donald Tusk

si presedintelui Comisiei Europene Jose Manuel Barroso

“Fiindca ne aflam la momentul la care noua presedintie a UE isi stabileste si expune 

prioritatile pentru urmatoarele 6 luni, vreau sa va reamintesc o prioritate prea mult timp 

amanata a Uniunii Europene: interzicerea utilizarii tehnologiilor bazate pe cianuri in 

minerit.

In mai 2010, Parlamentul European a votat in favoarea unei propuneri de rezolutie (la 

care am contribuit drept coautor din partea Grupului Socialist)privind interzicerea 

tehnologiilor bazate pe cianuri in exploatarile miniere. Rezultatul votului a fost un 

ferm semnal pozitiv in favoarea acestei masuri: 488 voturi pentru, 48 impotriva si 57 

de abtineri.

Patru grupuri politice – PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL – au sustinut aceasta rezolutie. Fiecare 

dintre noi, cei 488 de europarlamentari care au facut posibila adoptarea sa, reprezentam in 

Parlamentul European vointa cetatenilor europeni. Semnificatia acestui vot este deci foarte 

clara: majoritatea europenilor doreste renuntarea la cianuri.
Din pacate insa, a trecut mai bine de un an de la acel vot si Comisia nu a facut nicio propunere 

legislativa care sa respecte si sa reflecte vointa populara. Personal, am adresat nenumarate 

interpelari CE pe aceasta tema, si la fel au facut si numerosi colegi deputati.

Intre timp, a mai avut loc o tragedie – accidentul ecologic din Ungaria, cu urmari 

transfrontaliere grave asupra  mediului si comunitatilor umane – episod care ne-a 

demonstrat din nou ca utilizarea substantelor periculoase in industria extractiva este 

o amenintare continua.

Interzicerea cianurilor in minerit

trebuie sa intre urgent pe agenda legislativa a UE

Valea Cornei, 2010. Punct de observatie: monumentul national protejat Piatra Corbului (in masivul Carnic) si sugestie de ilustrare a carierei Carnic, a 

iazului de decantare si a haldei de steril din Valea Cornei in timpul exploatarii RMGC
Sursa: OUB



Cianurile nu au ce cauta in mineritul modern din UE, deoarece pretul – platit cu sanatatea 

oamenilor si a mediului – este urias.

Catastrofa din Japonia ne-a demonstrat, recent, ca standardele de siguranta din industrie nu sunt niciodata 

suficient de inalte. In mod special, mineritul cu cianuri are o istorie indelungata de provocare a dezastrelor. 

Insa noi, in Uniunea Europeana a anului 2011, avem la dispozitie un instrument simplu de a preveni 

viitoare catastrofe: putem spune definitiv „nu” cianurilor, salvand vieti omenesti, asezari umane si 

ecosisteme.

In Romania, la Rosia Montana, o companie se straduieste sa deschida o noua exploatare cu cianuri, nu 

departe de Baia Mare, scena catastrofei generate de cianuri in 2000, cand a avut loc cel mai grav accident 

ecologic de dupa Cernobal. Este o asezare veche de 2000 de ani, considerata astazi un potential UNESCO 

World Heritage Site. Daca proiectul urmarit de investitori devine realitate, asezarea s-ar transforma in cea 

mai mare mina de aur de suprafata din Europa – adica intr-un desert urias, sacrificat in numele unor 

interese economice private.

Uniunea Europeana nu poate permite distrugerea unei asezari, pulverizarea unui ecosistem si 

anihilarea unor secole de istorie, prin refuzul de a legifera conform vointei populare. Daca oferim cale 

deschisa cianurilor la Rosia Montana, contrazicem toate angajamentele europene de mediu, domeniu la 

care ne consideram, pe buna dreptate, deschizatori de drumuri, in plan mondial. Ne contrazicem, in acelasi 

timp, discursul despre dezvoltarea durabila, refuzand acestei comunitati sansa dezvoltarii pe termen lung, 

prin turism cultural si arheologic, o ipoteza sustinuta cu argumente solide de lumea academica.

Va rog sa reflectati pe marginea acestui subiect si sa includeti crearea unei directive de interzicere a 

cianurilor in minerit printre prioritatile dvs imediate.”

19.07.2011                                                                                                                                                      Daciana Sarbu,
Membru al Parlamentului European,

S&D, Romania

“In Uniunea Europeana a anului 2011,

avem la dispozitie un instrument simplu de a preveni viitoare catastrofe:

putem spune definitiv „nu” cianurilor,

salvand vieti omenesti, asezari umane si ecosisteme”

“Accidentul ecologic din Ungaria, cu urmari transfrontaliere grave asupra  mediului

si comunitatilor umane ne-a demonstrat din nou ca utilizarea substantelor periculoase

in industria extractiva este o amenintare continua”

“Uniunea Europeana nu poate permite distrugerea unei asezari,

pulverizarea unui ecosistem si anihilarea unor secole de istorie, prin refuzul de a legifera”



Cerem Comisiei Europene si Presedintiei poloneze a UE tratarea cu maxima 

seriozitate si rigurozitate a intentiilor Spaniei privind introducerea de restrictii pe 

piata muncii pentru cetatenii romani. Este o masura pe care o calificam drept 

inacceptabila, cu puternice valente de discriminare la adresa unor cetateni cu drepturi 

depline ai Uniunii Europene si care intra intr-o opozitie flagranta cu valorile si obiectivele 

promovate de UE. 

Ea vine la scurt timp dupa o decizie asemanatoare, luata abuziv de guvernul olandez, in 

ciuda faptului ca dreptul la libera circulatie pentru muncitorii statelor membre este unul 

din principiile fundamentale ale Pietei Unice Europene. in lipsa unor argumente valide 

si cu temei legal, care sa motiveze deciziile impuse de aceste state membre, avem de-

a face cu persecutarea absurda a cetatenilor romani, care sunt cetateni UE, pentru 

simplul motiv ca acestia doresc sa munceasca legal intr-un alt stat, contribuind 

astfel la bunastarea economica a acelui stat.

Atragem atentia Comisiei, dar si Presedintiei Consiliului European, ca ceea ce parea 

a fi caz izolat al Olandei tinde sa devina o tendinta din ce in ce mai vizibila de blocare 

a accesului romanilor pe pietele muncii din UE. Vorbim despre un fenomen anti-

european deosebit de ingrijorator, ce se raspandeste necontrolat la nivelul Uniunii 

Europene, fiind alimentat constant de propaganda xenofoba a extremei drepte. El nu se 

limiteaza doar la piata muncii, ci inclusiv la problematica Schengen.

Ne opunem persecutarii cetatenilor romani
Mesajul europarlamentarilor PSD catre forurile europene,

in problema restrictiilor impuse de Spania pentru cetatenii romani

SCRISOARE DESCHISĂ



Solicitam public Comisiei si Presedintiei Consiliului European sa ia toate masurile necesare pentru 

a stopa cat mai urgent posibil raspandirea acestui periculos fenomen, inainte ca el sa devina prea 

puternic pentru a mai fi oprit. Comisia Europeana nu-si mai permite sa trateze problema restrictiilor de 

munca cu superficialitate, asa cum s-a intamplat in cazul Olandei, care in ciuda avertismentelor, si-a 

continuat nestingherita demersul de inchidere a pietei pentru romani, masura nedorita nici de muncitorii 

romani, nici de sindicatele sau angajatorii olandezi. Sanctiunile prevazute de legislatia comunitara si 

masurile ferme trebuie sa ia locul concesiilor si avertismentelor blajine, iar faptele si solutiile trebuie sa ia 

locul discursurilor si declaratiilor. 

Este nevoie de un semnal transant din partea Comisiei Europene, care sa descurajeze alte state 

membre care ar intentiona sa urmeze exemplul Olandei si Spaniei, iar din partea Presedintiei 

Consiliului European, ne asteptam la asumarea explicita a unui plan concret de masuri prin care sa 

se stopeze aceste practici ingrijoratoare. Cu atat mai mult ne punem speranta in Presedintia UE cu cat 

Polonia, la randul ei, s-a confruntat cu problema restrictiilor si falselor prejudecati manifestate fata de 

muncitorii polonezi.

Domnule Barroso, ati declarat recent ca ”subminarea libertatii de circulatie pune in pericol piata interna si 

solidaritatea intre europeni.” Domnule Donald Tusk, ati afirmat ca ”nu ne putem apara comunitatea 

adaugand mai multe bariere in interiorul acesteia”. Tocmai de aceea, noi, europarlamentarii PSD din 

Romania, ne exprimam speranta ca actiunile dumneavoastra ulterioare se vor ridica la nivelul 

acestor afirmatii si ca veti veghea ca muncitorii romani sa se poata bucura in mod real de tratament 

si drepturi egale cu oricare alt cetatean al Uniunii Europene.

Grupul Europarlamentarilor Partidului Social Democrat din Romania

Scrisoarea a fost transmisa catre Jose Manuel Barroso, Presedintele Comisiei Europene, Donald Tusk, Prim-ministru al Poloniei

László Andor, Comisarul european pentru Ocupare, Afaceri Sociale si Incluziune 



Daciana Sarbu, europarlamentar PSD, a criticat 

guvernul Boc pentru subfinantarea educatiei, 

prin masuri precum inchiderea scolilor si 

reducerea salariilor profesorilor, care au 

contribuit la rezultatele dezastruoase de la 

bacalaureatul de anul acesta. Eurodeputata a 

aratat ca, in timp ce Romania acorda un procent 

infim din PIB educatiei, Strategia Europa 2020 are 

ca prioritate absoluta “promovarea cunoasterii, 

inovarii si educatiei”.

Daciana Sarbu a subliniat, in cadrul interventiei 

sale de la Strasbourg, ca nu intamplator obtinerea 

celor mai slabe rezultate la bacalaureat din ultimii 

20 de ani se produce dupa alocarea celui mai mic 

procent din PIB pentru educatie – 2,73%. Mai 

mult, aceste rezultate vin si dupa taierile brutale – 

care au ajuns pana la 60-70% – din salariile 

profesorilor. “Multe cadre didactice au ales sa plece din sistem pentru a putea supravietui. In ultimii doi ani 

nu au existat niciun fel de investitii in acest sistem, iar decizii majore, precum inchiderea unor scoli, au 

fost luate fara consultarea parintilor, profesorilor, sindicatelor sau partenerilor europeni”, a subliniat 

eurodeputata.

Daciana Sarbu a aratat ca rezultatele foarte slabe ale absolventilor de liceu sunt un efect direct al loviturilor 

aplicate de actualul guvern sistemului de invatamant, nu doar subfinantarea, ci si rolul tot mai marginal rezervat 

scolii si educatiei de actuala putere contribuind la aceasta situatie.

Romania are cea mai mica alocare bugetara pentru educatie din intreaga Europa, in timp ce unul dintre 

obiectivele-cheie ale Strategiei Europa 2020 este promovarea cunoasterii, inovarii si educatiei.

Guvernul a sacrificat educatia prin subfinantare

“O jumatate de generatie isi vede viitorul compromis.

Aceste rezultate sunt efectul masurilor anticriza

care au insemnat sacrificarea sistemului de invatamant,

iar copiii platesc pentru greselile si incompetenta guvernului Boc”

Daciana Sarbu



Europarlamentarii PSD:

Solicitam PDL sa precizeze daca afirmatiile lui Urban

privind tragedia din Norvegia exprima pozitia partidului

Europarlamentarii PSD condamna vehement declaratiile recente facute de senatorul Iulian Urban 

privind tragedia din Norvegia, pe care le califica drept ”iresponsabile si cu puternice valente fascistoide”. 

PSD se delimiteaza de aceste declaratii 

extremiste, profund anti-democratice, 

care nu doar ca vin intr-un moment 

deosebit de tragic pentru Norvegia si 

intreaga Uniune Europeana, dar 

legitimeaza in mod absurd actiunile 

unui criminal si orice alte astfel de 

actiuni teroriste trecute sau viitoare. 

Gestul lui Iulian Urban este cu atat mai 

condamnabil cu cat vine din partea unui 

membru al PDL, senator al Romaniei.

Solicitam PDL sa precizeze cat mai 

rapid posibil daca afirmatiile sena-

torului Urban exprima pozitia parti-

dului. Este inadmisibil ca un parla-

mentar, membru al unui partid ce face 

parte din grupul popularilor europeni sa lanseze astfel de aberatii fascistoide. Prin astfel de manifestari, PDL se 

apropie de extrema dreapta, mai ales in contextul in care nu este este pentru prima data cand membri ai PDL 

exprima opinii cu caracter fascist sau xenofob!

Subliniem ca politicile de stanga au permis pastrarea pacii sociale si integrarea imigrantilor. Europa are nevoie de 

imigranti. Integrarea lor a decurs normal pana in momentul in care politicieni iresponsabili, precum domnul 

Urban, au folosit acest subiect pentru a atrage voturi. Imigrantul a devenit tap ispasitor pentru neputinta 

guvernelor de a rezolva problemele cetatenilor. 

Atragem atentia inclusiv asupra faptului ca, potrivit informatiilor aparute pana acum in presa nationala, printre 

victimele atentatului de la Oslo se numara si o romanca, data disparuta de autoritatile norvegiene. 

In aceste momente dramatice suntem alaturi de familiile victimelor si de toata comunitatea internationala 

implicata in lupta impotriva terorismului. Astfel de atacuri, impotriva unui popor pasnic si civilizat nu fac decat sa 

ne intareasca convingerea ca libertatea, democratia, toleranta si pacea trebuie sustinute si promovate cu orice 

pret. Ne exprimam, de asemenea, regretul profund pentru pierderile suferite de Partidul Laburist si transmitem 

condoleante intregului popor norvegian. Familia socialista este, in aceste zile, alaturi de Norvegia.



In luna iulie, in plenul parlamentului European de la Strasbourg a fost dezbatut si adoptat prin vot 

Raportul Lepage privind posibilitatea statelor membre de a restrictiona sau de a interzice cultivarea de 

organisme modificate genetic (OMG) pe teritoriul lor.

In cadrul dezbaterii din plen, Daciana Sarbu a afirmat:

Raportul confirma dreptul juridic al statelor membre de a restrictiona sau interzice cultivarea organismelor 

modificate genetic din motive care tin de mediul inconjurator sau de conditii socio-economice, chiar daca OMG-

urile au fost autorizate la nivelul UE.

In prezent, autorizarea OMG are loc la nivel comunitar – CE recomanda autorizarea unei culturi OMG pe baza 

avizului EFSA. Recomandarea CE este apoi analizata de statele membre. O majoritate calificata a statelor membre 

este necesara pentru a respinge sau aproba autorizarea. Insa, daca nu exista un acord, Comisia poate prelua 

responsabilitatea deciziei – adica autorizeaza OMG.

Raportul introduce dreptul juridic al statelor membre de a interzice cultivarea OMG chiar si dupa autorizarea la 

nivel comunitar. Acest lucru se intampla si acum in practica, insa baza legala a interdictiilor la nivel national este 

contestata.

     Organismele modificate genetic nu au oferit solutiile 

minune pe care industria biotehnologiilor le-a pretins 

initial. Promisiunile vizau recolte cu productivitate 

ridicata si rezistenta mare la seceta, care necesitau mai 

putine tratamente chimice. In realitate, am ajuns in 

situatia in care cateva companii detin o proportie tot 

mai mare a semintelor si a recoltelor utilizate pentru 

producerea de alimente si obtin profituri uriase din 

vanzarea produselor chimice necesare pentru 

cultivarea acestor recolte. Aceasta situatie evolueaza 

gradual catre monopolizarea resurselor de hrana si are 

in acelasi timp consecinte grave asupra biodiversitatii. 

In plus, inca nu cunoastem pe deplin efectele 

manipularii genetice. Guvernele nationale trebuie sa 

aiba dreptul de a opri cultivarea acestor recolte daca 

ele reprezinta un pericol la adresa mediului sau pe 

baza unor motivatii socio-economice, iar dreptul 

juridic de a restrictiona cultivarea presupune, in 

acelasi timp, asumarea responsabilitatii.

PE a cerut ca statele membre

sa poata decide interzicerea cultivarii OMG



Se schimba baza legala a reglementarii – acum se foloseste o reglementare de mediu (Art 192 TFEU) si nu una 

de piata interna 

Statele membre pot restrictiona sau interzice cultivarea tuturor OMG, a unor categorii de OMG sau a unor 

OMG individuale

Statele membre sunt obligate sa ia masuri pentru a preveni prezenta neintentionata a culturilor OMG pe 

teritoriul propriu sau pe teritoriul statelor vecine

Statele membre trebuie sa stabileasca reguli de responsabilitate financiara care sa-i faca pe operatorii 

comerciali responsabili pentru “efectele neintentionate sau pagubele care pot aparea din cauza plasarii pe 

piata deliberate a unor OMG”

Motivele pentru care un stat membru poate restrictiona sau interzice cultivarea OMG sunt:

Prevenirea dezvoltarii rezistentei la pesticide
Caracterul invaziv sau persistenta unui tip de OMG
Prevenirea impactului negativ provocat prin schimbarea practicilor agricole
Mentinerea practicilor agricole care ofera un potential mai bun de protejare a ecosistemelor
Mentinerea biodiversitatii
Absenta datelor privind potentialul impact negativ

Imposibilitatea sau costurile ridicate ale coexistentei din cauza conditiilor geografice
Nevoia de protejare a diversitatii productiei agricole
Nevoia de a asigura puritatea semintelor

Impactul de mediu local sau regional

Impactul socio-economic

Alte motive care pot privi folosirea terenului, planurile de urbanism etc

Principalele elemente din raportul Lepage 



Daciana Sarbu a fost desemnata raportor de aviz din partea Comisiei de Mediu, Sanatate Publica si 

Siguranta Alimentara (ENVI) pe tema propunerii de amendare a legislatiei privind planul multianual de 

regenerare a populatiei de ton din Mediterana si estul Atlanticului.

Aceasta reglementare va transpune in legislatie 

europeana reglementarile adoptate recent de 

Comisia Internationala pentru Conservarea 

Speciilor Atlantice de Ton (ICCATT).

Reglementarea va fi realizata de Comisia pentru 

Pescuit, insa Comisia ENVI va transmite o 

opinie – respectiv, avizul care urmeaza sa fie 

redactat de Daciana Sarbu – sub forma unui text 

legislativ.

Avizul va fi redactat odata cu reluarea sesiunii 

europarlamentare, in aceasta toamna.

Problema regenerarii populatiei de ton are 

ramificatii in mai multe domenii, printre care 

conservarea naturii, biodiversitatea, securita-

tea alimentara si nutritia.

In ultimii 40 de ani, populatia de ton rosu din 

Mediterana si Atlantic s-a redus cu 97% din 

cauza pescuitului excesiv. In 2007, cantitatea 

totala pescuita a depasit de patru ori limitele 

admise. Chiar si cu interzicerea totala a 

pescuitului, specialistii anticipeaza ca ea nu se 

va regenera mai devreme de 2019.

Daciana – desemnata din nou raportor de aviz

al Comisiei de Mediu
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„Care este raspunsul la criza? Sa ne indepartam de 

Europa sau sa folosim in continuare ceva ce a 

functionat foarte bine in ultimii ani? Raspunsul la criza 

este implicare mai mare a Europei!”, a declarat Donald 

Tusk promovand mai departe optimismul, entuzias-

mul si energia poloneze, deoarece, potrivit acestuia, 

„noi credem in Europa”.

In viziunea sa, o implicare mai mare inseamna 

„libertate, bunastare, siguranta si solidaritate”. Pentru 

a atinge acest obiectiv, UE are nevoie de institutii 

puternice. Vizavi de criza Schengen, Donald Tusk a 

spus ca „nu ne putem apara comunitatea adaugand mai 

multe bariere in interiorul acesteia”.

Presedintele Comisiei, José Manuel Barroso, a tinut sa 

asigure presedintia poloneza ca va primi sprijinul 

deplin al institutiei pe care o reprezinta in ceea ce 

priveste atingerea unui acord vizavi de pachetul 

legislativ pentru guvernanta economica. Legat de zona 

Schengen, Barroso considera ca ideea securitatii nu 

trebuie sa fie incompatibila cu aceea a libertatii de 

circulatie pentru ca „subminarea libertatii de circulatie 

pune in pericol piata interna si solidaritatea intre 

europeni.”

Liderul socialist german, Martin Schulz, a laudat, de 

asemenea, discursul tinut de Donald Tusk, adaugand ca 

„Europa sufera”. Guvernele cred ca masurile luate la  

nivel national sunt mai bune si insista sa invinova-

teasca institutiile europene, chiar daca nu acestea iau 

deciziile. Acest lucru scoate in evidenta diferenta 

majora dintre „realitate si retorica politica”. Cu toate 

acestea, in persoana lui Donald Tusk avem un 

presedinte european care spune ca Europa nu este 

problema, ci solutia, spune eurodeputatul.

„Raspunsul la aceasta criza este o implicare mai mare a UE”, a spus premierul polonez Donald Tusk cand a 

prezentat, in plen, programul activitatilor propuse de presedintia poloneza. Intr-un discurs care a 

gravitat in jurul valorilor comune europene si viitorului UE, Donald Tusk a aparat vehement procesul de 

integrare si solidaritatea intre statele membre. Polonia se va afla la conducerea UE pana la sfarsitul anului.

„Europa este raspunsul”:

prioritatile Presedintiei poloneze

Premierul polonez

Donald Tusk

©EP Photo Service



Prioritatile ministrilor polonezi
Mediu, sanatate publica si siguranta alimentara & agricultura

Polonia este reticenta in privinta unor tinte mai 

ambitioase pentru combaterea schimbarilor climatice, 

dar numai pentru ca lipsesc deocamdata datele 

concrete, pentru fiecare tara in parte, in privinta 

costurilor. Ministrul Mediului Andrzej Kraszewski a 

oferit aceasta explicatie membrilor Comisiei de mediu 

in cadrul audierilor de pe 13 iulie.

In privinta organismelor modificate genetic (OMG), 

viziunea sa este favorabila propunerilor de a permite 

interdictiile de a cultiva OMG la nivel national.

Siguranta alimentelor si securitatea alimentara sunt 

prioritati-cheie ale presedintiei, a subliniat Marek 

Sawicki, ministrul Agriculturii si dezvoltarii rurale. El a 

subliniat ca Politica Agricola Comuna are nevoie de o 

regandire completa, nu doar din punct de vedere 

economic, dar si din 

dorinta de a-i imprima o 

componenta “verde” 

mai pregnanta, precum 

si o concentrare mai 

mare pe energia rege-

nerabila. In ceea ce pri-

veste reforma Politicii 

Agricole Comune, pre-

sedintia este pregatita 

sa demareze discutii 

intensive de indata ce va 

aparea prima forma a legislatiei Comisiei Europene. 

Polonia va cauta sa simplifice politicile si sa promoveze 

dezvoltarea, inovarea si competitivitatea.

Pe masura ce cresc amenintarile la nivelul bolilor si 

daunatorilor, regulile planului de sanatate comunitar 

trebuie intarite, a afirmat ministrul. Presedintia va 

cauta un compromis pentru pachetul referitor la 

calitatea alimentelor si doreste sa avanseze in alte 

probleme precum contractele pe piata laptelui, 

identificarea electronica a bovinelor, bunastarea 

animalelor si alte chestiuni sanitar-veterinare. Alte 

probleme care vor fi abordate in perioada urmatoare 

sunt biodiversitatea si protectia padurilor.

Munca trio-ului de presedintii (Polonia, Danemarca, 

Cipru) se va concentra asupra imbunatatirii la nivelul 

sanatatii publice, pentru protejarea cetatenilor 

europeni de factorii de risc importanti si pentru 

asigurarea unei ingrijiri de calitate, a precizat 

ministrul Sanatatii 

Ewa Kopacz. Priori-

tatile vor fi sanata-

tea fara frontiere si 

bolile neurodege-

nerative precum 

Alzheimer. Pe agen-

da se afla si preve-

nirea abuzului de 

alcool si tutun (cau-

ze ale multor dece-

se premature), e-

sanatatea si bolile 

care afecteaza persoanele de varsta a treia. Ministrul a 

insistat asupra faptului ca o copilarie sanatoasa este 

un prim pas catre o varsta adulta sanatoasa si o 

batranete activa.



Presedintele PSD Victor Ponta a declarat la reuniunea Forumului National al Ecologistilor, desfasurat sub egida 

Consiliului National al PSD, ca in cadrul USL este nevoie de un partid ecologist, el afirmand ca PSD este mult prea 

mare ca sa fie doar ecologist.

"Cred ca e nevoie de un Forum Ecologist , am spus-o, cred ca e nevoie in cadrul USL de un partid ecologist. PSD e 

prea mare ca sa fie doar ecologist. Are prea multi primari ca sa-i convinga pe toti ca mediul e mai important decat 

voturile. Are prea multe preocupari in domeniul economic si social ca sa reuseasca sa puna mediul pe primul loc. Si 

atunci cred ca, strategic, este sa existe o voce care de cate ori vorbim despre locuri de munca sa ne traga de maneca 

si sa spuna «Da, locuri de munca, dar nu distrugand natura», de cate ori vorbim despre exporturile Romaniei, sa ne 

traga de maneca si sa ne spuna «Da, dar nu exportand copaci»", a spus Ponta.

La reuniunea Forumului National al Ecologistilor, desfasurata la Palatul 

Parlamentului, au participat presedintele PSD Victor Ponta, presedintele de 

onoare al PSD, Ion Iliescu, presedintele CN al PSD, Adrian Nastase, 

europarlamentarul PSD Daciana Sarbu si deputatul PSD Carmen Moldovan.

In cadrul evenimentului, Daciana Sarbu a realizat o prezentare a 

principalelor dosare de mediu aflate in lucru, pe parcursul sesiunii trecute, 

la Parlamentul European.

Forumul National al Ecologistilor



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)

ONLINE

BLOG:
dacianasarbu.wordpress.com 

FACEBOOK:
http://www.facebook.com/daciana.sarbu

WEBSITE:
www.dacianasarbu.ro

www.europarlamentariisd.ro

E-MAIL: 
dacianaoctavia.sarbu@europarl.europa.eu
dacianasarbu@yahoo.com
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