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INTRODUCERE

Alegerile nu sunt un lucru ușor . Trecem printr-un proces de analiză atunci când decidem lucruri cotidiene, atunci când acționăm 
pe plan personal sau profesional . Iar atunci când alegerile noastre au un impact european, argumentele ce ne definesc votul 
joacă un rol esențial . 

Europuls - Centrul de Expertiză Europeană dorește să vină în ajutorul vostru și să vă ofere informațiile ce vor sta la baza 
deciziilor dumneavoastră în mod obiectiv, în scopul de a vă ajuta să deveniți un alegător informat . 

Trecem astfel în revistă câteva informații cheie despre Parlamentul European și alegerile europarlamentare, iar apoi facem 
o retrospectivă a activităților întreprinse de eurodeputații români desemnați în urma alegerilor din 2014 . Scopul acestui 
document este de a analiza, pe de o parte, discursurile candidaților români pe durata campaniei electorale din 2014 și, pe de 
altă parte, de a examina măsura în care obiectivele politice susținute public au fost realizate în raport cu interesele românilor 
și ale României la nivel european . 

De asemenea, pentru a vă ajuta în decizia pe care va trebui să o luați pe 26 mai 2019, Europuls analizează discursurile și 
prioritățile candidaților români aflați în cursa pentru alegerile europarlamentare din 26 mai 2019 .

Sperăm ca toată această informație să vă fie utilă pentru alegerile pe care le aveți de făcut, nouă sigur ne-a fost de 
folos atunci când am redactat-o pentru voi!

Cum și ce votăm? 
Alegerea celor 705 de deputați ai Parlamentului European 
(PE) este cu siguranță cel mai important eveniment electoral 
din Europa anului 2019 . 

Parlamentul European este una dintre principalele instituții 
europene (alături de Consiliul European, Consiliul Uniunii 
Europene și Comisia Europeană) și este singura instituție a 
cărei membri sunt aleși în mod direct o dată la 5 ani, prin 
alegeri generale, libere și secrete de către cetățenii Uniunii 
Europene . Ultimele alegeri pentru Parlamentul European au 
avut loc în mai 2014, atunci când cetățenii europeni și-au 
desemnat cei 751 de reprezentanți la nivel european . 

Alegerea eurodeputaților este un proces complex guvernat 
atât de un set de reguli comune la nivel european, cât și de 
legislația și tradițiile civice naționale . 

Votul este obligatoriu în 4 state membre (Belgia, Luxemburg, 
Cipru și Grecia) și opțional în celelalte 24 . Statele Membre sunt 
cele care decid dacă doresc să ofere posibilitatea votului la  
distanță, electronic sau prin corespondență . Cetățenii Uniunii 
care au reședința în alt stat decât cel de origine au dreptul de a 
vota la alegeri la fel ca cetățenii statului în care trăiesc . 

Numărul eurodeputaților alocat fiecărei țări este stabilit în 
funcție de mărimea populației . În 2014, România a deținut 
un număr de 32 de eurodeputați, acesta fiind același pentru 
alegerile din 26 mai 2019 .

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/21/the-european-parliament-electoral-procedures
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/21/the-european-parliament-electoral-procedures
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0001.02/DOC_2&format=PDF
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Pentru alegerile europarlamentare este aplicat sistemul de 
alegere proporțional . Acest lucru presupune că dacă un 
partid câștigă 25% din voturi atunci va primi 25% din locurile 
disputate . Acest sistem oferă atât partidelor politice mari, cât 
și celor mici, șanse reale să ajungă în Parlamentul European . 

Fiecare stat membru este liber să decidă numeroase aspecte 
importante ale procedurii de vot . De regulă, ziua și data 

alegerilor este fixată de fiecare stat membru începând de 
joi ( când în general votează Olanda) până duminică (când 
majoritatea statelor invită cetățenii la vot)[4] . În acest an, 
intervalul alocat pentru alegerile europene va fi 23 - 26 mai .

În prezent, o parte din statele membre impun un prag 
minim de voturi obținute pentru ca un partid să ajungă în 
Parlamentul European:

Eurodepuțatii provin din circa 160 de partide politice diferite 
din toate țările membre UE . Ei candidează pe liste naționale 
în fiecare stat membru, iar un candidat nu poate să apară pe 
listele a două partide din două țări diferite . Odată aleși, aceștia 
se organizează în funcţie de afinități și de apartenența la nivel 
național în grupuri politice paneuropene . În prezent, există  
7 astfel de grupuri: Grupul Partidului Popular European (PPE), 
Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor 
(S&D), Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru 
Europa (ALDE), Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană 
(Verzi/ALE), Conservatorii şi Reformiştii Europeni (ECR), 
Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde 
Nordică (GUE/NGL)  Grupul Europa Națiunilor și a Libertății 
(ENL) şi Grupul Europa Libertății şi Democrației (EFDD) . 

Începând cu 2014, grupurile politice europene au fost 
încurajate să desemneze un candidat principal, un 
spitzenkandidat, ce va conduce campania electorală la 
nivelul Uniunii și care va fi candidatul oficial al acelui partid 
pentru președinția Comisiei Europene . Candidatul partidului 
european care obține cel mai mare număr de delegați 
în Parlamentul European este  nominalizat de Consiliul 
European pentru poziția de Președinte al Comisiei Europene . 
Acesta va deveni Președintele Comisiei Europene în urma 
votului exprimat de Parlament . 

Sursa: https://www.europe-politique.eu/parlement-europeen.htm 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D0772&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D0772&from=FR
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/elections
https://www.europe-politique.eu/parlement-europeen.htm 


6

Ce este și cum funcționează  
Parlamentul European?

Parlamentul European este un exemplu unic în ceea ce privește funcționarea unei instituții 

democratice multinaționale, unde se vorbesc 24 de limbi oficiale. Europarlamentarii aleși o dată 

la 5 ani au rolul de a se implica în dezbateri publice și de a modela politicile Uniunii Europene în 

avantajul cetățenilor europeni.

În prezent, PE deține competențe în trei domenii cheie, respectiv: (1) în domeniul legislativ, (2) cel 

bugetar și (3) cel de control democratic.

Parlamentul European este implicat activ în adoptarea legislației care influențează viața de zi 
cu zi a cetățenilor europeni. În acest proces, PE împreună cu Consiliul UE, conform procedurii 
legislative ordinare, adoptă majoritatea legilor europene, pe baza propunerilor venite de la 
Comisia Europeană[6]. Astfel, cele două instituții – PE și Consiliul UE - iau decizii importante în 
domenii care vizează libertatea de mișcare, securitatea alimentară, protecția consumatorului, 
mediul înconjurător, guvernanța economică, energie și transport. În plus, Parlamentul European 
participă în procesul de aprobare a acordurilor de liber schimb negociate de Comisia Europeană 
cu state terțe, precum și în procesul de extindere a Uniunii Europene.

Parlamentul European, în colaborare cu Consiliul UE, stabilesc bugetul anual al Uniunii și adoptă 
Cadrul Financiar Multianual odată la 7 ani, respectiv bugetul pe termen lung al UE. Datorită faptului 
că cei care alocă fondurile dispun implicit de puterea de a stabili principalele priorități politice[7], 
reiese că atribuțiile bugetare ale PE figurează printre cele mai importante prerogative ale sale.

Parlamentul European joacă un rol important în investirea Comisiei Europene, întrucât președintele 

Comisiei Europene este nominalizat cu aprobarea PE prin majoritate absolută la propunerea 

Consiliului. În plus, PE aprobă Colegiul Comisarilor. Aceștia, împreună cu Președintele Consiliului 
European și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate sunt 
deseori invitați să își argumenteze politicile în fața Parlamentului. PE este organismul european 
care analizează petițiile venite de la cetățenii europeni și formează comisii de anchetă pentru 
a discuta și soluționa solicitările. Pe scurt, Parlamentul este cel care veghează asupra bunei 
funcționări a instituțiilor UE.

Cea mai importantă activitate a Parlamentului European sunt ședințele plenare, în care 
europarlamentarii dezbat proiecte și legi aflate pe ordinea de zi, iar apoi votează legislația 
europeană aflată în dezbatere. Eurodeputații sunt așezați în funcție de afinitățile lor politice, și nu 
în funcție de naționalitate.

http://www.europuls.ro/wp-content/uploads/2017/11/GHIDRo2019-web-Final.pdf
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/files/home-page/en-ep-brochure.pdf
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Structura Parlamentului European

Parlamentul European este compus din 20 de comisii și 2 subcomisii . Conducerea și membrii acestora sunt aleși prin vot, unde 
se ține cont nu doar de expertiza membrilor, ci și de echilibrul politic și al reprezentativității naționale . Fiecare comisie este 
specializată într-unul dintre cele 20 de  domenii, acestea regăsindu-se în tabelul de mai jos:

Acronim
Comisie 

*subcomisie 
**comisie specială

AFET Afaceri Externe

DROI *Drepturile Omului 
(subcomisie AFET)

SEDE *Securitate și Apărare 
(subcomisie AFET)

DEVE Dezvoltare

INTA Comerț Internațional

BUDG Bugete

CONT Control Bugetar

ECON Afaceri Economice și Monetare

EMPL Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

ENVI Mediu, sănătate publice și siguranță alimentară

INTRE Industrie, Cercetare și energie

IMCO Piață Internă și protecția consumatorilor

TRAN Transport și turism

REGI Dezvoltare Regională

AGRI Agricultură și dezvoltare rurală

PECH Pescuit

CULT Cultură și educație

JURI Afaceri Juridice

LIBE Libertăți civile, justiție și afaceri interne

AFCO Afaceri constituționale

FEMM Drepturile femeii și egalitate de gen

PETI Petiții

TAX3 **Infracțiuni financiare, evaziune fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
Sursă: http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/home.html#

Parlamentul se reuneşte în plen în fiecare lună (în 
afară de luna august), la Strasbourg, în cursul unei 
perioade de sesiune de patru zile . La Bruxelles au 
loc perioade de sesiune suplimentare .

Însă cum ajung 751 de eurodeputați să 
dezbată subiecte atât de variate și să voteze 
legi atât de complexe?

De fapt, sesiunea plenară este doar 
încununarea eforturilor realizate de 
eurodeputați în activitatea lor de zi cu zi în 
Parlament. Să vedem cum funcționează! 

Sursa: http://www.europarl.europa.eu/hemicycle/
index.htm?lang=ro&loc=str#

http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/home.html#
http://www.europarl.europa.eu/hemicycle/index.htm?lang=ro&loc=str#
http://www.europarl.europa.eu/hemicycle/index.htm?lang=ro&loc=str#
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Rolul comisiilor variază în funcție de aria de expertiză, însă principalul lor rol este de a prelua o propunere legislativă venită din 
partea Comisiei Europene și de a deschide astfel procesul de dezbatere și negociere între instituțiile europene competente . Comisiile 
monitorizează dosarul până la încheierea procesului decizional și mențin dialogul între Parlamentul European și alte instituții cu 
competență în acel dosar .

În cazul în care un dosar legislativ este discutat de mai multe comisii, deoarece vizează mai multe domenii, atunci una dintre 
aceste comisii va fi cea principală, iar celelalte vor fi doar consultative, comisii ce își exprimă opinia . Drept urmare, se vor 
forma alte comisii comune de întâlnire și consultare .  

Președintele Parlamentului European

Președintele conduce sesiunea plenară și este responsabil de bunul mers al lucrurilor și de implementarea regulilor și 
procedurilor . De asemenea, el reprezintă Parlamentul din punct de vedere juridic .

Președintele PE se adresează Consiliului European înainte de fiecare întâlnire a acestuia pentru a prezenta poziția Parlamentului 
asupra temelor dezbătute de șefii de stat și de guvern . De asemenea, este demnitarul care reprezintă Parlamentul pe plan 
internațional și realizează vizite oficiale atât în interiorul, cât și în exteriorul Uniunii . 

De asemenea,el/ea semnează bugetul Uniunii după ce acesta a fost votat de către Parlament .

Președintele este ales de către Parlament pentru un mandat de 2 ani și jumătate, însemnând două alegeri pentru fiecare ciclu 
legislativ de 5 ani . Istoric, cele două mari partide europene (PPE și S&D) și-au împărțit aceste mandate în mod egal .

Președintele este asistat de 14 vicepreședinți, aleși o dată la 2 ani și jumătate . Aceștia înlocuiesc președintele când lipsește și dețin 
o serie de atribuții delegate în diverse domenii de activitate . 

Atribuțiile europarlamentarilor

Principalul rol al membrilor Parlamentului European este acela 
de a reprezenta totalitatea cetățenilor Uniunii Europene, nu 
doar cetățenii țării din care provin, veghind astfel asupra 
întregii Uniuni . Rolul de a reprezenta exclusiv un stat membru 
revine preponderent Consiliului Uniunii Europene .

În munca sa de zi cu zi în Parlamentul European, un deputat 
nu are doar obligația de a vota acte legislative, având și alte 
atribuții . Acesta poate face parte dintr-o comisie în calitate 
de președinte, vice-președinte, coordonator, membru sau 

supleant, poate avea rolul de raportor pe un proiect legislativ sau de “raportor alternativ”, “secundar” sau din umbră. 

Atunci când o propunere legislativă din 
partea Comisiei Europene ajunge în 
Parlament, aceasta este trimisă comisiei 
cu competență în acel domeniu și îi este 
desemnat un raportor. Acesta este ales 
dintre membrii comisiei respective și joacă 
un rol esențial în dezbaterile și negocierile 
ce au loc între instituțiile europene. 

Membrii Parlamentului sunt împărțiți în cele 20 de comisii menționate anterior . Acestea sunt compuse din 25-73 de membri 
cu drepturi depline și un număr egal de supleanți . Fiecare comisie alege din cadrul membrilor săi un președinte și până la 4 
vicepreședinți care reprezintă biroul comisiei pe timpul unui mandat de 2 ani și jumătate . 

Raportorul are diverse funcții:

 9 El/Ea este cel/cea care va conduce negocierile și va reprezenta viziunea Parlamentului European în trialog (negocierile 
ce au loc între Comisia Europeană, Parlamentul European și reprezentanții Consiliului Uniunii Europene) .

 9 Este persoana care își va pune amprenta cel mai puternic asupra unui dosar legislativ . Raportorul va prezenta evoluția și 
rezultatele cercetărilor în fața celorlalți membri ai comisiei parlamentare ce se ocupă de dosar și, ulterior, în fața tuturor 
membrilor Parlamentului European, cu ocazia dezbaterilor în sesiunea plenară sau a votului .

 9 Raportorul va consulta și alte persoane precum experți, coordonatorii comisiilor și raportorii alternativi, fiecare având 
interesul de a influența cât mai mult propunerea legislativă conform valorilor și principiilor partidului din care fac parte .

Dacă unui dosar îi este desemnat un raportor principal, fiecare partid politic va desemna la rândul său un raportor 
alternativ, ce va informa partidul despre modalitatea în care avansează negocierile .
Raportorii, raportorii alternativi și coordonatorii comisiei parlamentare se vor coordona și vor decide împreună care este 
rezultatul așteptat al discuțiilor politice .
În fiecare comisie există un coordonator al fiecărui partid politic . Aceștia au rolul de a organiza agendele întâlnirilor între 
președinte și vicepreședinții comisiilor, fiind astfel considerați cei mai importanți actori, cu o putere decizională ridicată .

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20180731+ANN-05+DOC+XML+V0//RO&navigationBar=YES
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/the-presidency/functions
http://www.europuls.ro/wp-content/uploads/2017/11/GHIDRo2019-web-Final.pdf
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Familiile politice europene 
din Parlamentul European

În urma alegerilor europarlamentare din 2014, PPE a 
obținut cel mai mare număr de locuri în cadrul Parlamentului 
European, urmați de S&D și de ALDE . Aceste 3 formațiuni 
politice din Parlamentul European au susținut candidatura 
lui Jean-Claude Juncker (propunerea PPE) la Președinția 
Comisiei Europene, candidatură care a fost acceptată de 
Consiliul European . Pe lângă cele trei formațiuni au mai 
avut un număr mai mic de europarlamentari în PE Verzii 
Europeni, ECR, GUE-NGL și EFDD . Ca urmare a votului 
pentru Comisia Juncker PPE, S&D și ALDE au fost considerate 
ca formând majoritatea stabilă în PE, majoritate care s-a 
menținut până la încheierea mandatului Comisiei Juncker .

Sursă: https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/
files/home-page/ro-ep-brochure.pdf

Valorile și prioritățile familiilor politice europene:

Nume Valori Priorități
Partidul Popular European 

(PPE)
 - Credință și respectarea tradițiilor
 - Libertate și responsabilitate a fiecărui 

cetățean
 - Egalitate de gen
 - Solidaritate
 - Reprezentativitate față de cetățeni
 - Democrație pluralistă

 - Uniune Politică Europeană 
 - Alegere directă a Președintelui Comisiei Europene
 - Echilibru economic și creștere durabilă
 - Reducerea birocrației
 - Promovarea familiei respectând valorile fundamentale
 - Promovarea inovării și cercetării
 - Politică comună de migrație și azil
 - Combaterea schimbărilor climatice și întărirea biodiversității 
 - Promovarea democrației și a drepturilor omului
 - Politică modernă privind Internetul

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/files/home-page/ro-ep-brochure.pdf
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/files/home-page/ro-ep-brochure.pdf
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Nume Valori Priorități
Grupul Socialiștilor și 
Democraților (S&D)

 - Libertate
 - Egalitate
 - Solidaritate
 - Diversitate
 - Corectitudine

 - O societate europeană inclusivă
 - Un nou model economic pentru o Europă progresistă 
 - Un buget pe termen lung pentru o tranziție justă
 - Democrație solidă și protejarea drepturilor fundamentale
 - O viziune progresistă pentru migrație și azil 
 - Instituții independente și o societate civilă puternică
 - Parteneriat UE-Africa
 - Decență și integritate în UE
 - Politică de comerț cu beneficii pentru toți

Conservatori și Reformiști 
Europeni (CRE)

 - Respectarea suveranității națiunilor
 - Egalitate
 - Descentralizare
 - Sustenabilitate

 - Protejarea și respectarea statelor membre
 - Un sistem de funcțional de gestionare al migrației 
 - O viziune globală asupra politicii UE
 - Valoare adăugată pentru plătitorii de taxe
 - Conectarea indivizilor cu mediul de afaceri
 - Reformarea UE

Alianța Democraților și 
Liberalilor Europeni (ALDE)

 - Democrație, stat de drept, drepturile 
omului, toleranță și solidaritate

 - Libertate, oportunitate și prosperitate
 - Transparență și responsabilitate 

 - Dezvoltare sustenabilă și pace globală 
 - Extinderea UE
 - O societate deschisă și corectă
 - Investiții responsabile și oportunități pentru toți cetățeni
 - Posibilități sporite pentru IMM-uri
 - Încurajarea inovației digitale
 - Pregătirea unei strategii economice globale

Stânga Unită Europeană/ 
Stânga Verde Nordică

 - Confederalism
 - Respectarea și păstrarea diversității de 

identitate și opinie
 - Solidaritate internațională

 - Îmbunătățirea condițiilor de trai
 - Asigurarea de oportunități educaționale și de angajare 

pentru cetățeni
 - Securitate și solidaritate socială pentru cetățeni
 - Dezvoltare economică sustenabilă
 - Politică solidă de promovare a păcii

Verzii europeni  - Solidaritate
 - Sustenabilitate
 - Justiție
 - Democrație solidă 
 - Cooperare economică echitabilă 

 - Construcția unei alternative politice pan-europene
 - Construcția Europei sociale
 - Aducerea sub contro a industriei financiare
 - Impozitări corecte și eficiente
 - Renașterea industriei pentru o Europă durabilă
 - Preluarea inițiativei în lupta cu schimbările climatice
 - Protejarea drepturilor omului și eradicarea sărăciei
 - Lupta împotriva corupției și a fraudei

Europa Libertății și 
Democrației Directe

 - Libertate
 - Cooperare între națiuni
 - Respect pentru istoria, tradițiile și valorile 

culturale ale Europei

 - Cooperare deschisă, transparentă, democratică și 
responsabilă între state europene suverane

 - Respingerea birocratizării Uniunii Europene 
 - Încurajarea democrației directe

Europa Națiunilor și 
Libertății

 - Democrație
 - Suveranitate
 - Identitate
 - Specificitate
 - Libertate

 - Cooperare economică între statele membre UE 
 - Consolidarea bugetelor naționale
 - Independență națională în stabilirea propriilor legi și asupra 

granițelor teritoriale
 - Protejarea identității culturale și a monedelor naționale

Partidele românești s-au raliat diferitelor familii politice europene conform principiilor asumate pe plan intern . Astfel, PSD 
este singurul partid românesc care face momentan parte din grupul socialiștilor europeni, S&D . Din PPE, în 2014, făceau 
parte PDL, UDMR, PMP iar după fuziunea dintre PDL și PNL, PNL a devenit cel mai mare partid românesc din PPE . Înainte de 
fuziunea cu PDL, PNL făcea parte din ALDE Europa, dar o parte din eurodeputații PNL au trecut în PPE după fuziune . Au fost 
însă eurodeputați aleși pe lista PNL care au rămas în ALDE Europa trecând pe plan național în cadrul ALDE România, partid 
desprins din PNL .

Monica Macovei, alesă pe listele PDL, deci eurodeputat afiliat PPE, a trecut în barca CRE în calitate de președinte a nou 
înființatului național Partid M10, și a rămas afiliată CRE ca eurodeputat independent după ce a părăsit M10 . În final, Laurențiu 
Rebega, europarlamentar ales pe lista PSD-PC-UNPR a părăsit familia politică a socialiștilor europeni pentru a se alătura 
euroscepticilor conduși de Marine Le Pen care au reușit să formeze un grup parlamentar în PE, și anume ENL . România nu a 
avut niciun reprezentant în delegațiile Verzilor Europeni, a GUE-NGL și a EFDD în ciclul legislativ 2014-2019 . 
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Programele partidelor românești la alegerile 
europarlamentare din 2014

Pentru desemnarea celor 32 de reprezentanți ai României în 2014, au intrat în cursa electorală 12 partide politice, 2 alianțe, 
1 organizație a cetățenilor români aparținând minorităților naționale și 8 candidați independenți . Pe durata campaniei 
electorale, au fost promovate diferite mesaje și sloganuri, unele concentrate pe dimensiunea europeană iar altele pe cea 
națională: de la „Europa în fiecare la casă!” (PDL) la „Mândri că suntem români!” (PSD-UNPR-PC), „Prosperitate, 
Națiune, Libertate!” (PNL) la „Ridicăm România!” (PMP) sau „Apărăm România Ta!” (PNȚCD) .

Alianța PSD - PC - UNPR

Partidul Social Democrat (PSD) a candidat la alegerile europarlamentare din 2014 pe o listă comună cu Partidul Conservator 
(PC) și cu Uniunea Națională pentru progresul României (UNPR) . Campania electorală a avut sloganul ”România Puternică 
în Europa” și a fost prima campanie electorală de după dispariția Uniunii Social Liberale (USL), prin ieșirea PNL de la 
guvernare .

Campania electorală a candidaților PSD la europarlamentare 
a stat sub semnul opoziției față de fosta guvernare PDL . În 
esență, retorica PSD a mizat pe criticarea programului de 
austeritate promovat, conform retoricii PSD, de către PDL la 
nivel național și de către PPE la nivel european . De altfel, 
candidații PSD au făcut referire în repetate rânduri la programul 
Partidului Socialiștilor Europeni la alegerile din 2014, în lipsa 
unui program propriu al PSD pentru europarlamentare . 

Mai specific, discursul PSD și al candidaților săi în timpul 
campaniei s-a axat pe două paliere . Unul a fost cel social, 
unde s-a pus accent pe programe de stimulare a economiei, 
de sprijinire a educației și a sistemului de sănătate la nivel 
european și național, precum și extinderea programelor 
sociale în opoziție cu programele de austeritate imputate 
popularilor . Pe de altă parte, un alt palier a fost ocupat de un discurs cu accente ușor naționaliste, în care candidații PSD se 
angajau să lupte împotriva celor care denigrează România la Bruxelles . Mai mult, campania pentru alegerile europarlamentare 
din 2014 a fost și un teren de testare a unor mesaje care vor fi folosite mai târziu la scară largă în campania lui Victor Ponta 
pentru alegerile prezidențiale, care au avut loc în același an . Această inclinație a campaniei PSD va fi sintetizată de sloganul 
„Mândri că suntem români”, apărut în tandem cu sloganul oficial menționat mai sus .

„Alegerile europarlamentare sunt o 
șansă uriașă pentru noi de a face din 
România o țară puternică în Europa, o 
șansă de a câștiga respectul pe care îl 
merităm ca națiune. Putem fi noi înșine 
model pentru alții, nu doar studiu de 
caz.”

Liviu Dragnea, discurs la lansarea candidaților PSD la 
alegerile europarlamentare, aprilie 2014



12

Deoarece nu există un program scris al candidaților la alegerile europarlamentare, am încercat să extragem din discursurile 
înregistrate la evenimente sau din interviuri principalele elemente pe care alianța și le-a propus să le promoveze, prin 
intermediul candidaților, în campania pentru alegerile europarlamentare .

Campania PSD a beneficiat de un amplu eveniment de lansare al candidaților, la București, pe data de 26 aprilie 2014, 
în prezența liderului de atunci al socialiștilor europeni, Martin Schulz (care era și candidat pentru funcția de Președinte 
al Comisiei Europene) și a Președintelui Partidului Socialiștilor Europeni, Serghei Stanishev . Pe lângă aceștia, alți lideri ai 
socialiștilor europeni fie au participat fizic, fie au intervenit de la distanță în sprijinirea candidaților români .

Victor Ponta, Liviu Dragnea sau Ecaterina Andronescu au menționat în repetate rânduri nevoia ca România să fie puternică și 
mândră în Europa, în opoziție cu denigratorii țării din celelalte partide . Pe lângă aceasta, s-a observat o accentuare intensă 
a presupusei calități individuale a listei propuse de PSD-PC-UNPR, în contrast cu lipsa prezentării unor promisiuni sau direcții 
concrete pe care candidații doreau să le urmeze odată ajunși la Bruxelles . Această tendință este rezumată în discursul repetat 
intens de liderii PSD: „noi trimitem cei mai buni oameni la Bruxelles, oameni care vor apăra România” . Acest discurs a 
presupusei bunei pregătiri a candidaților nu a fost completat de referiri concrete la ce vor face acești candidați la Bruxelles, cu ce 
mandat vor pleca, care sunt prioritățile acestora . Iar acestă tendință indică faptul că rolul europarlamentarilor nu a fost pe deplin 
înțeles, ei fiind văzuți mai degrabă ca avocați ai României la Bruxelles și mai puțin ca decidenți politici . Acest discurs a fost preluat 
pe întreaga durată a campaniei, fiind repetat mai ales de politicienii PSD implicați în politica autohtonă .

Cu toate acestea, au fost referiri sporadice și la priorități politice 
atât în timpul evenimentului de lansare, cât și în timpul întregii 
campanii . Unul dintre elementele promovate de Victor Ponta, 
președintele PSD, a fost nevoia de extindere a UE înspre 
Republica Moldova . De altfel, acesta a lansat obiectivul de 
a vedea Moldova mai aproape de UE în momentul când 
România va prelua Președinția Consiliului UE în 2019 . Corina 
Crețu, liderul listei de candidați, a marșat pe opoziția față 
de popularii europeni și pe nevoia de a restarta Europa 
prin creștere economică și crearea unor noi locuri de muncă 
completate de eliminarea politicilor de austeritate . 

Acestora se vor adăuga creșterea absorbției fondurilor UE în 
România, precum și reducerea decalajelor dintre România și 
statele vestice . Ecaterina Andronescu, un alt candidat, a promis 
că proiectele guvernului Ponta vor fi sprijinite și la nivel european, atâta timp cât socialiștii europeni vor prelua puterea la Bruxelles . 
Un candidat care în timpul campaniei a lansat mai multe idei de program ce urmau a fi implementate în Parlamentul European a 
fost Cătălin Ivan, care la acel moment era și purtătorul de cuvânt al PSD . Acesta a precizat că se va axa pe sprijinirea politicilor de 
tineret la nivel european, precum și pe sprijinirea educației și a sistemului de sănătate în România .

Pe lângă acestea, atât în discursul candidaților, dar și a 
unor lideri PSD, Uniunea Europeană era prezentată ca 
puternică și unită, PSD declarându-se profund european 
și condamnând în timpul campaniei lideri ca Nigel Farage 
sau alți eurosceptici . De altfel, o altă promisiune din timpul 
campaniei a fost aceea de promovare în Parlamentul 
European a unei rezoluții anti-extremism și de apărare a 
drepturilor cetățenilor români plecați în statele membre UE, 
posibile victime ale retoricii eurosceptice .

„...în 2019, atunci când România va 
deține Președinția UE (corect Consiliului 
UE!), România va sta la masă cu drepturi 
depline și Moldova va fi un vis pe care îl 
vom îndeplini împreună. Avem obligația 
ca, împreună cu toți partenerii noștri 
europeni, să reparăm o nedreptate 
istorică și ca pe ambele maluri ale Prutului 
să fie cetățeni europeni”.

Victor Ponta, discurs la lansarea candidaților PSD la 
alegerile europarlamentare, aprilie 2014

„Cred într-o Europă puternică, unită, 
solidară, corectă pentru toți cei care 
trăiesc în UE, pentru toți cei care cred ca 
România trebuie să fie demnă, să stea cu 
fruntea sus la masa celor 28, o Românie 
care știe să-și respecte angajamentele 
dar de-asemenea o Românie care 
știe să-și ceară drepturile în Europa cu 
demnitate și fermitate”.

Cătălin Ivan, discurs la lansarea candidaților PSD la 
alegerile europarlamentare, aprilie 2014

https://www.youtube.com/watch?v=EejY5MdIGZ0
https://www.youtube.com/watch?v=HyqsDEATQjo&t=3535s
https://www.dcnews.ro/europarlamentare-2019-cinci-numarul-1-dezbatere-electorala-la-dc-news_651020.html
https://www.dcnews.ro/europarlamentare-2019-cinci-numarul-1-dezbatere-electorala-la-dc-news_651020.html
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Candații PSD-PC-UNPR aleși în 2014 Europarlamentari veniți după alegerile din 2014

CREȚU CORINA 
(a renunțat la mandat pentru a deveni Comisar European)

PAVEL EMILIAN

ANDRONESCU ECATERINA 
(a renunțat la mandat imediat după alegeri pentru a se dedica 

politicii naționale)
POPA RĂZVAN

IVAN CĂTĂLIN-SORIN 
(devenit independent și apoi trecut la ProDemo)

ZOANĂ MARIA GABRIELA

NICA DAN
VICTOR NEGRESCU 

(a renunțat la rândul să la mandat pentru a deveni Ministru 
delegat al Afacerilor Europene)

GRAPINI MARIA 
(PC, apoi a trecut la PSD)

DRĂGHICI DAMIAN 
(UNPR, apoi independent)

SÂRBU DACIANA-OCTAVIA 
(devenită independentă, apoi a trecut la PRO România)

PAȘCU IOAN-MIRCEA

DĂNCILĂ VASILICA-VIORICA 
(a renunțat la mandat pentru a deveni Prim-ministru în 2018)

MOISĂ IONEL-SORIN 
(devenit independent)

BOȘTINARU VICTOR

TĂNĂSESCU CLAUDIU-CIPRIAN

FRUNZULICĂ DORU-CLAUDIAN (UNPR)

REBEGA CONSTANTIN-LAURENTIU 
(PC, devenit independent, apoi a trecut la PRO România)

ȚAPARDEL  ANA-CLAUDIA

CRISTEA ANDI-LUCIAN

În final PSD-PC-UNPR a obținut 16 mandate la alegerile europarlamentare . O listă cu europarlamentarii aleși poate fi găsită 
mai jos însoțită de o actualizare:
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Partidul Național Liberal (PNL)

Pentru cursa alegerilor europarlamentare din 2014, Partidul Național Liberal a înaintat Programul Prosperitate Națiune 
Libertate, care propunea societății românești proiectul unei economii centrate pe individ, pe încurajarea inițiativei, a mediului 
de afaceri stimulat să creeze locuri de muncă și să genereze investiții . Anunțul campaniei a fost făcut de Cristina Pocora, 
purtător de cuvânt PNL, care vedea programul liberal drept un mod de a schimba abordarea PSD cu privire la economia 
României pe motiv că această abordare “nu reușește să producă locuri de muncă și nici să sporească bunăstarea 
populației, iar actualul guvern este lipsit de viziune, direcție și voință politică” . 

Astfel, mesajul central al cursei liberale spre alegerile europarlamentare părea mai mult creat ca opoziție la programul PSD 
pe plan intern, și mai puțin în jurul temelor europene . Similar cazului anterior, nu a existat un program scris exclusiv pregătit 
pentru alegerile europarlamentare și, prin urmare, echipa Europuls a încercat să extragă din discursuri și interviuri principalele 
elemente pe care PNL și le-a propus să le promoveze și să le aducă prin candidații lor în cadrul Parlamentului European .

Abordarea anti-PSD a partidului se regăsește pregnant în intervențiile candidaților PNL, care au preferat să rămână în sfera 
cunoscută electoratului - cea a neregulilor din politica internă - și să fie mai puțin concentrați pe planurile cu care candidau 
la nivel european . 

Au existat totuși și alte tactici de campanie pentru alegerile europarlamentare, în care candidații PNL s-au concentrat pe 
diverse teme europene . Adina Vălean, spre exemplu, a punctat tema reducerii indemnizației de însoțitor pentru persoanele cu 
handicap, demers căruia s-a opus prin petiția inițiată în Parlamentul European în mandatul precedent . 

Cristian Bușoi a abordat problema majorării taxelor pe care, deși nu ține de vreo decizie europeană după cum el însuși 
punctează, o vede drept un punct important de discuție în UE . Bușoi se dedică astfel promovării taxei unice de impozitare din 
România la nivel european, pe care o vede extrem de benefică și care ar putea fi preluată și de alte state UE .

„nu avem decât un spectacol jalnic, în care circul domină, despre pâine nu se vorbește, și 
când spun pâine pun ghilimele de rigoare pentru că mă gândesc la strategii, la proiecte, la 
nevoie de perspectivă, de soluții în foarte multe domenii. Dezbaterea aceasta nu există. În 
schimb, există o dezbatere aproape de tabloid în care doi actori fac deliciul zilnic: unul este 
Victor Ponta și celălalt Traian Băsescu.”

„Dacă Uniunea Europeană va decide, într-un final, că e nevoie de o armată europeană, eu 
sunt prima care o susțin. Dar cert este că sunt chestiuni de compatibilități, de interoperabilitate, 
care mă preocupă”.

Norica Nicolai, candidat PNL la alegerile europarlamentare 2014

„Am observat o lipsă a coeziunii interne la nivelul parlamentarilor români în Parlamentul 
European. Cu alte cuvinte capacitatea noastră de a înțelege că România trebuie să se 
comporte în Parlamentul European, cel puțin la nivel de obiective strategice, foarte coerent.
(…) Lipsa de coeziune internă a distrus posibilitatea de a fi cât mai coerenți, de incisivi în 
problematica ce ne preocupă”.

Eduard Hellvig, candidat PNL la alegerile europarlamentare 2014

“IMM-urile ar trebui să se bucure de o mai mare susținere și finanțare. Vrem să vedem 
infrastructura din România — drumuri, căi ferate, porturi—, nu doar mai bine finanțate 
din fonduri europene alocate României, ci și inclusă în proiectele transfrontaliere care vor 
începe să meargă în UE, care vor demara începând cu sfârșitul acestui an”.

Cristian Bușoi, candidat PNL la alegerile europarlamentare 2014

http://www.ziuanews.ro/politica/alegeri-europarlamentare-2014-pnl-prezinta-programul-economia-liberala-prin-noi-insine-121829
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În final PNL a obținut 6 mandate la alegerile europarlamentare din 2014 . O listă cu europarlamentarii aleși poate fi găsită 
mai jos, cu actualizările necesare:

Candidații PNL aleși în 2014 Europarlamentari veniți după alegerile din 2014

NICOLAI NORICA 
(actual membră ALDE)

MIHAI ȚURCANU (la înlocuit pe Eduard Hellvig)

VĂLEAN ADINA-IOANA
MĂNESCU RAMONA-NICOLE 

(actual membră ALDE)
BUȘOI CRISTIAN-SILVIU

WEBER RENATE 
(actual membră ALDE)

HELLVIG EDUARD-RAUL 
(a renunțat la mandat pentru a deveni director SRI)

Partidul Democrat Liberal (PDL)

Partidul Democrat Liberal (PDL) a folosit sloganul „Europa în fiecare casă!” care cel puțin la nivel declarativ a pus un accent 
mai mare pe orizontul european al alegerilor . Campania PDL și-a propus să promoveze importanța îmbrățișării valorilor 
europene . Printre temele abordate de candidații PDL se regăseau multe din cele pe care europarlamentarii acestei formațiuni 
le-au promovat și în mandatul precedent: statul de 
drept, independența justiției, eliminarea obstacolelor 
de circulație pentru români, aderarea la Schengen, 
adoptarea monedei euro și necesitatea unor strategii 
pentru Dunăre și Marea Neagră .

Monica Macovei, europarlamentar în legislatura 
2009-2014 și din nou candidat al PDL la alegerile 
europarlamentare din 2014, s-a axat în campania 
sa electorală pe necesitatea construirii unui sistem 
democratic funcțional în România . În discursurile sale și-a 
argumentat divergența cu PSD și a încurajat electoratul să 
voteze, explicând efectele negative ale absenteismului 
la vot și manifestându-și îngrijorarea față de o potențială 
fraudă electorală din partea PSD .

Theodor Stolojan, europarlamentar și din nou candidat 
PDL, dorea mobilizarea Comisiei Europene pentru 
investigarea neregularităților în administrarea fondurilor 
europene din România .

“Vă dau motive pentru care e prost pentru România 
în primul rând să câștige socialiștii (…) În ultima zi 
a acestui mandat, pe 17 aprilie, în Parlamentul 
European, am votat o rezoluție în care criticam 
Rusia pentru agresiunea armată în Ucraina și erau 
prevederi favorabile Moldovei și Georgiei. Și tot 
grupul socialist a refuzat să o semneze. Deci ei 
sunt cu rușii, foarte pe scurt. Noi nu mai vrem cu 
rușii, noi am fost cu rușii și nu mai vrem cu rușii, nu 
vrem cu bocancul în gură, vrem democrație, vrem 
libertate, vrem să vorbim liber, să circulăm liber, să 
avem drepturi, libertăți”.

Monica Macovei, candidat PDL  la alegerile   
europarlamentare 2014

“O prioritate a noastră este să regândim în Parlamentul European și la nivelul instituțiilor europene 
strategia Dunării. Există o strategie a Dunării care are patru obiective majore, care din păcate 
sunt nerealizate. De ce? Pentru că Uniunea Europeană nu a alocat o linie specială de buget, o 
prevedere bugetară pentru a susține realizarea acestor obiective”.

“Trebuie să determinăm Uniunea Europeană să înțeleagă faptul că problema rromilor este una a 
tuturor statelor membre în care se află cetățeni europeni de etnie romă”.

Theodor Stolojan, candidat PDL la alegerile europarlamentare 2014

http://www.europarl.europa.eu/pdf/elections_results/ElectedMEPs.pdf
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Prim-vicepreședintele PDL, Cătălin Predoiu, reafirma 
dezideratele partidului său, militând pentru o integrare 
mai adâncă a României în UE care ar putea aduce după 
sine beneficii economice . Acesta considera că punctul 
forte al PDL este expertiza candidaților săi, precum și 
eforturile acestora pentru viața politică din România . 

PDL a obținut 5 mandate în 2014, iar toți membrii PDL 
sunt acum membrii ai altor partide, din cauza desființării 
partidului . O listă cu europarlamentarii aleși poate fi 
găsită mai jos însoțită actualizări:

Candidații PDL aleși în 2014

Theodor Stolojan (actual membru PNL)

Traian Ungureanu (actual membru PNL)

Marian Jean Marinescu (actual membru PNL)

Daniel Buda (actual membru PNL)

Monica Macovei (independentă, afiliată CRE)

Partidul Mișcarea Populară (PMP)

Partidul Mișcarea Populară (PMP) a intrat în campania electorală din 2014 cu mesajul „Ridicăm România!” . Campania a 
coincis cu lansarea platformei ”Populari în Europa: 100 de idei”, unde PMP propunea o serie de idei, însă puține acțiuni 
concrete . 

O analiză a retoricii PMP prezintă o viziune românească asupra viitorului UE, în care România să nu mai fie spectator, să încerce 
să îmbunătățească încrederea românilor în UE și să accepte ideea de entitate supra-națională a UE . Totodată, PMP a promovat 
noțiunea unei comunități a valorilor bazată pe statul de drept, o pregătire ireproșabilă a Președinției României la Consiliului UE și o 
integrare mai profundă a statelor membre . 

Europarlamentarul Cristian Preda, cel care a deschis lista PMP, preciza la vremea respectivă că toți candidații PMP vor 
urmări consolidarea relațiilor cu SUA și o atitudine fermă față de Rusia, întărirea economiei europene pentru a le putea oferi 
românilor mai multe locuri de muncă, precum și susținerea intrării României în zona euro . Printre celelalte idei propuse de PMP 
amintim: independența energetică a României; susținerea sinergiei la Marea Neagră; consolidarea Pieței Unice Europene și 
a libertății de circulație; o Românie solidară cu statele membre care primesc un număr mare de cereri de azil (Italia, Grecia, 

“Ceea ce venim noi să oferim în acest moment este 
un proiect coerent de integrare mai profundă a 
României în Uniunea Europeană care să însemne 
și avantaje pentru români: fonduri europene și 
investiții. Garanție privind reușita proiectului nostru 
este și faptul că avem o listă de candidați pentru 
europarlamentare care au făcut ceva în viața lor, 
dar și în politica românească și europeană”.

Cătălin Predoiu, candidat PDL la  
alegerile europarlamentare 2014

http://www.paginaeuropeana.ro/pdl-promisiuni-electorale-si-declaratii-de-campanie-pentru-europarlamentare-2014/
http://www.paginaeuropeana.ro/pdl-promisiuni-electorale-si-declaratii-de-campanie-pentru-europarlamentare-2014/
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Spania etc .); combaterea crimei organizate și a corupției; susținerea ideii instituirii unui mecanism de verificare a respectării 
valorilor fundamentale ale Uniunii și a statului de drept și după aderarea la UE, etc . 

Elena Udrea a spus că PMP este “partidul tinerilor în blugi” și a vorbit despre profesionalismul celor aflați pe listă .

PMP a obținut 2 mandate în 2014, al lui Cristian Preda și al lui Siegfried Mureșan . PMP este singurul partid existent care a 
rămas fără europarlamentari pe parcursul ciclului legislativ 2014-2019 . Cristian Preda a devenit independent în 2014, iar apoi 
membru PLUS în  2019 . Siegfried Mureșan a devenit membru PNL în  2018 .

Uniunea Democrată Maghiară din România

Viziunea candidaților Uniunii Democrate a Maghiarilor din România (UDMR) pentru PE a fost una favorabilă promovării 
valorilor europene și a dezvoltării Uniunii, axată însă pe interesele populației maghiare din România . Candidatul Sógor 
Csaba a subliniat importanța unei potențiale legislații europene cu privire la drepturile minorităților, explicând că UE ar trebui 
să fie un lider în protejarea acestora și un exemplu pentru țări terțe în ceea ce privește respectul limbii, culturii și tradițiilor 
minorităților .

Conform liderului UDMR, Kelemen Hunor, unul dintre 
obiectivele principale ale reprezentării UDMR în 
Parlamentul European a fost includerea în competenţele 
instituţiilor europene a protecţiei minorităţilor din toată 
UE . De asemenea, liderul UDMR susţinea ferm aderarea 
României la spaţiul Schengen şi desfiinţarea Europei cu 
două viteze, întrucât România nu ar trebui să fie tratată 
ca un stat de mâna a doua după îndeplinirea tuturor 
condiţiilor de aderare .

Iuliu Winkler a subliniat în discursul său identificarea a 
câtorva priorităţi pentru Fondul European de Dezvoltare 
Regională printre care dezvoltarea de infrastructură 
rutieră și cea de telecomunicaţii . 

Un alt subiect punctat de Iuliu Winkler a fost aderarea 
României la zona euro începând  cu 1 ianuarie 2019 . În 
viziunea sa şi a formațiunii pe care o reprezintă, cetăţenii 
români folosesc frecvent în viaţa cotidiană moneda 
euro, fapt ce nu justifică păstrarea monedei naţionale . 
Totodată, aderarea la zona euro şi aderarea la spaţiul Schengen sunt în linie cu perspectiva UDMR de integrare mai profundă 
a României şi de a o disocia de conceptul Europei cu două viteze .

În urma votului din 2014 UDMR a obținut 2 mandate de eurodeputat, pentru Iuliu Winkler și Sogor Csaba . Cei doi au rămas 
parte a UDMR și a grupului PPE pe întregul parcurs al mandatului lor .

“Echipa de profesioniști a PMP va primi votul 
oamenilor de bună credință, al tinerilor, al celor 
care plătesc taxe și impozite și speră într-o 
societate mai bună”.

Eugen Tomac, președinte PMP

“Pentru ca România să poată deveni competitivă 
în Europa este nevoie de o reţea de infrastructură 
bine dezvoltată. De asemenea, pentru a putea 
asigura dezvoltarea regiunilor mai izolate din 
România este nevoie de investiţii în infrastructură, 
pentru a asigura o mai bună comunicare cu restul 
ţării. În ceea ce priveşte reţeaua de telecomunicații, 
aceasta este crucială pentru prosperitatea 
regiunilor în prezent mai puţin dezvoltate. În acest 
sens, una din prioritățile majore va fi facilitarea 
accesului la fonduri europene pentru dezvoltarea 
Transilvaniei.”

Iuliu Winkler, candidat UDMR la alegerile  
europarlamentare 2014

http://www.udmr.ro/pressroom/articol/asigurarea-reprezentarii-comunitaii-maghiare-din-romania-in-pe-cel-mai-important-obiectiv-al-udmr
http://www.paginaeuropeana.ro/udmr-promisiuni-electorale-si-declaratii-de-campanie-pentru-europarlamentare-2014/
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Candidat independent – Mircea Diaconu

Înainte să candideze ca independent la alegerile europene din 2014, Mircea Diaconu îndeplinea funcția de Vicepreședinte 
în PNL . După ce a demisionat din această funcție pe 19 martie 2014, el a reușit să strângă numărul necesar de semnături 
de susținere în doar 6 zile . Mesajul principal al campaniei sale pentru alegerile europene nu a fost niciodată clarificat în 
totalitate, dar a străbătut țara într-un autoturism ARO-10 pentru a se întâlni cu simpatizanți din 60 de orașe . A prezentat 
mai multe priorități printre care cele mai importante s-au regăsit în domeniul politicilor culturale, domeniu familiar lui Mircea 
Diaconu, care a fost actor înainte de a intra în politică . Acest lucru l-a ajutat să primească 6,81% dintre voturile cetățenilor 
prezenți la urne . În continuare el tot nu are nicio afiliere politică în România sau la nivel european .

https://www.mirceadiaconu.eu/despre/
https://www.mirceadiaconu.eu/despre/
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Activitatea europarlamentarilor români în 
perioada 2014-2019

În discursurile candidaților din timpul campaniei electorale s-au conturat câteva obiective atribuite diferitelor partide și 
candidați . Evidențierea acestor obiective este esențială pentru a măsura eforturile aleșilor noștri în Parlamentul European care 
s-au concretizat în diverse acțiuni pe care le-am urmărit în cercetarea noastră . 

Așadar, printre obiectivele principale ale PSD s-au numărat apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, 
promovarea politicilor de tineret și crearea de locuri de muncă, precum și adoptarea unei rezoluții pentru combaterea 
extremismului și apărarea drepturilor românilor din diaspora . PNL și-a manifestat interesul pentru un potențial proiect de 
înființare a unei armate europene, pentru o susținere financiară mai puternică a antreprenorilor din UE, dar și pentru probleme 
mai specifice, precum reducerea indemnizațiilor de însoțitor pentru persoanele cu handicap . 

În ceea ce privește PDL, am putut observa o poziționare în favoarea protejării valorilor europene precum statul de drept și mai 
precis, independența justiției . De altfel, candidații PDL și-au propus o integrare mai profundă a României prin aderarea la spațiul 
Schengen dar și la zona Euro, susținând de asemenea strategia pentru Dunăre și Marea Neagră .  Aceleași obiective de protejare 
a statului de drept în UE au fost asumate și de către PMP care s-a declarat de asemenea în favoarea unei integrări mai puternice 
a statelor membre . Totodată, UDMR a împărtășit aceeași viziune asupra integrării Europene, considerând că România trebuie 
să facă parte din spațiul Schengen și zona euro . Ei își doreau deopotrivă promovarea dezvoltării unor infrastructurii rutiere și de 
telecomunicații în România, precum și propunerea unei legislații europene care să apere drepturile minorităților .

... prin cuvintele lor

Acestea fiind spuse, pentru a putea răspunde la întrebarea noastră inițială, ”cum s-a concretizat activitatea aleșilor români 
în Parlamentul European?”, am solicitat acestora completarea unui scurt chestionar referitor la obiectivele mandatului, 
rapoarte, evenimente organizate, precum și alte realizări cu impact asupra obiectivelor asumate inițial . Dintre cei 32 
europarlamentari români, doar 9 au răspuns întrebărilor adresate de Europuls . Vă prezentăm mai jos extrase ale răspunsurilor 
primite .
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ÎNTREBAREA 1 
Numiți 3 obiective pe care vi le-ați asumat în campania din 2014 

și explicați cum le-ați îndeplinit pe durata mandatului

Andi Cristea (PSD) - În calitate de Președinte al Delegației Parlamentului European pentru Republica Moldova, obiectivul meu 
principal ca ales român a fost să sprijin toate procesele de diplomație parlamentară care apropie Republica Moldova de valorile 
democrației de tip european. Obiectivele generale pe care le urmărim împreună cu colegii români vizează consolidarea proiectului 
european și promovarea pozițiilor românești.

Marian Jean Marinescu (PNL) - Finalizarea implementării conceptului “Cer unic european”. Comisia Europeană va analiza 
în prima parte a acestui an concluziile proiectului pilot “O nouă arhitectură a spațiului aerian european” votat de Parlamentul 
European la propunerea mea. Studiul elaborat de Eurocontrol va prezenta o nouă concepție de organizare a spațiului aerian 
prin care se mărește capacitatea de efectuare a zborurilor și, în același timp, îmbunătățește condițiile de zbor ale pasagerilor 
(micșorează durata și întârzierile și în final costul biletelor) și contribuie la diminuarea emisiilor cu aproximativ 10%.

Iuliu Winkler (UDMR) - Unul dintre cele mai importante obiective ale UDMR este prosperitatea comunității maghiare, ne dorim o 
comunitate puternică și de succes, care să-și poată păstra identitatea pe pământul natal. Noi suntem conștienți de faptul că aceste 
deziderate se pot obține doar într-o societate care în ansamblul ei se află pe un curs ascendent din punct de vedere al modernizării 
și dezvoltării. Tocmai de aceea, pentru UDMR finanțările europene pentru România reprezintă unul dintre cele mai importante 
instrumente care ne pot ajuta să ne atingem obiectivele. În consecință, Politica de Coeziune, Politica Agricolă Comună și Cadrul 
Financiar Multianual (MFF) au reprezentat, în munca mea parlamentară, domenii de interes prioritar. Am susținut păstrarea sau 
chiar majorarea alocărilor financiare pentru țara noastră în cadrul Politicii de Coeziune și a Politicii Agricole Comune, folosirea 
eficientă a acestor fonduri fiind esențială pentru modernizarea Transilvaniei, a României, și pentru prosperitatea cetățenilor săi. În 
consecință, de exemplu, în Comisia REGI am sprijinit sau am contribuit, alături de colegii mei, cu amendamente la rapoartele și 
inițiativele legislative care să sprijine aceste deziderate.

ÎNTREBAREA 2 
Numiți 3 rapoarte pe care le-ați redactat/la care 

ați contribuit în Parlamentul European și relevanța acestora pentru România. 

Victor Boștinaru (PSD) - Ca raportor alternativ mi-am adus contribuția la următoarele rapoarte: Raport referitor la stadiul 
actual al relațiilor UE-SUA; Raport referitor la Raportul anual cu privire la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare 
comune; și Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea de asistență 
macrofinanciară Ucrainei. Deși rapoartele nu privesc în mod direct România, cetățenii români sunt în egală măsură beneficiarii 
Politicii de Securitate și de Apărare Comună, precum și beneficiarii direcți ai unei situații stabile la granițele României. 

Daniel Buda (PNL) - Un raport la care am contribuit în calitate de raportor alternativ este raportul referitor la noile instrumente 
de dezvoltare teritorială în politica de coeziune 2014-2020: investițiile teritoriale integrate (ITI) și dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității (DLRC). 

Csaba Sogor (UDMR) – Un exemplu este contribuția în calitate de raportor alternativ pentru avizul LIBE la propunerea de 
regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european Plus (FSE+). Relevanță pentru România este 
aceea a introducerii ‚eliminării sărăciei rurale’ între prioritățile Fondului. Prin contribuția mea, printre altele raportul menționează: 
”FSE+ ar trebui să abordeze, de asemenea, sărăcia rurală cauzată de dezavantajele specifice ale zonelor rurale, cum ar fi 
situația demografică nefavorabilă, o piață nedezvoltată a forței de muncă, acces limitat la serviciile de educație și formare sau 
o calitate mai scăzută a acestora, lipsa serviciilor de asistență medicală și sociale. ” Potrivit Biroului Național de Statistică, 45% 
din populația României trăiește în zonele rurale, unde ponderea populației care trăiește în sărăcie este cu 20% mai mare decât 
în mediul urban. Astfel de diferențe dintre mediul urban și rural sunt caracteristice doar României și Bulgariei în UE.
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ÎNTREBAREA 3 
Numiți 3 realizări în domeniile principale în care ați activat pe durata mandatului, 

explicați motivele pentru care le-ați ales și impactul acestora pentru România. 

Daciana Sârbu (fost PSD, actualmente Pro România) - Am adus în atenția instituțiilor europene problema dublului standard 
în calitatea produselor vândute cu aceeași etichetă în state din Estul și din Vestul Europei. Am organizat inclusiv o conferință pe 
această temă la Bruxelles, care a reunit reprezentanți ai Comisiei Europene și ai autorităților din mai multe state est-europene. 
Am prezentat ulterior tema și în cadrul unei reuniuni a Comitetului Economic și Social European, unde am avansat propunerea 
ca studiile care compară calitatea alimentelor vândute cu aceeași etichetă în state din Est și din Vest să fie realizate după o 
metodologie comună la nivel european. Mai târziu, tema dublului standard a fost abordată inclusiv de președintele Juncker 
în discursul despre starea Uniunii, iar una din direcțiile de acțiune ale Comisiei pe subiect a fost ulterior chiar dezvoltarea unei 
metodologii comune europene pentru analizarea diferențelor dintre produse.

Siegfried Mureșan (PNL) - Munca mea din primii ani în Parlamentul European a fost încununată cu un succes personal pe care 
îl pot considera, totodată, un succes pentru România: la 24 noiembrie 2016, am fost desemnat negociator-șef al Parlamentului 
European pentru Bugetul Uniunii Europene în anul 2018, un buget de peste 160 de miliarde de euro. Sunt primul europarlamentar 
român desemnat să negocieze bugetul UE din partea Parlamentului European. După 10 luni de negociere, cu 3 zile înainte de 
termenul-limită de 21 de zile prevăzut pentru perioada de conciliere, am ajuns la un acord cu reprezentanții Consiliului UE asupra 
formei finale a Bugetului Uniunii Europene pentru anul 2018, în valoare totală de 160,1 miliarde de euro, ceea ce avea să devină 
cel mai mare buget anual din istoria Uniunii. În acest buget, am crescut plățile la Politica de Coeziune pentru a accelera absorbția 
fondurilor europene, care a fost o veste bună pentru România, având în vedere că țara noastră este unul dintre cei mai mari 
beneficiari ai Politicii de Coeziune din Europa, am obținut alocarea de 59 de miliarde de euro pentru fermierii europeni, inclusiv 
fermierii români, și totodată, am crescut cu 54 de milioane de euro alocările pentru Programul de mobilitate universitară „Erasmus+” 
și am ajuns la 2,3 miliarde de euro.

Mircea Diaconu (Independent) - Ridicarea pragului de Finanțare pentru proiectele de restaurare a patrimoniului cultural - 
În Decembrie 2017 s-a votat în Comisia pentru Dezvoltare Regională revizuirea a două limite de finanțare pentru proiectele 
de restaurare a unor obiective de patrimoniu finanțate din fonduri structurale, dând astfel curs solicitării formulate în primul 
meu raport, intitulat “Spre o abordare integrată a patrimoniului cultural european”. Pragul pentru monumentele de patrimoniu 
național a fost ridicat de la 5 la 10 milioane de euro, iar pentru monumentele de pe lista UNESCO acesta a fost rectificat de 
la 10 la 20 milioane de euro. Îmbunătățirea acestor criterii de referință în alocarea fondurilor europene este urmare atât a 
solicitărilor oficiale și întrevederilor pe care le-am avut cu Tibor Navracsics, Comisarul European pentru Cultură și Educație și 
Corina Crețu, Comisarul pentru Dezvoltare Regională, cât și a strânsei colaborări cu membrii Comisiei REGI în vederea adoptării 
amendamentului menționat. Sunt praguri de o importanță crucială pentru investițiile în domeniul patrimoniului cultural și consider 
că a meritat din plin efortul meu de aproape doi ani de a convinge instituțiile europene că trebuie să facem aceste modificări.

ÎNTREBAREA 4 
Numiți o inițiativă legislativă de interes major pentru România și 

explicați modul în care v-ați implicat în dezbaterea și votarea acesteia.

Marian Jean Marinescu (PNL) - Am construit o majoritate pentru adoptarea metodologiei de utilizare a sumelor transferate din 
Fondul de Coeziune la “Mecanismul Conectarea Europei” în sensul utilizării integrale a acestor sume de către Statele Membre 
incluse în politica de coeziune. Această propunere a Parlamentului European va permite României utilizarea a aproximativ 1 
miliard Euro pentru proiecte de infrastructură de transport.

Iuliu Winkler (UDMR) - Am fost unul dintre susținătorii Acordului economic și comercial cuprinzător UE-Canada (CETA), având 
convingerea că prevederile acestuia vor funcționa în beneficiul economiei europene și implicit a celei din țara noastră. În Parlamentul 
European am susținut eliminarea vizelor pentru cetățenii români care călătoresc în Canada, sprijinind ideea blocării ratificării CETA 
în caz contrar.
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ÎNTREBAREA 5 
Menționați 3 evenimente prin care ați promovat România sau 

prin care ați conectat cetățenii europeni cu România

Daciana Sârbu (fost PSD, actualmente Pro Romania) - The European and Romanian Apiculture. Challenges and Opportunities 
(9 iulie 2018) - Apicultura este un domeniu în care România are rezultate foarte bune și poate face performanță pe plan 
european, însă crescătorii de albine se lovesc de multe obstacole. Am organizat această conferință în contextul dezbaterilor 
despre reforma PAC, invitând reprezentanți ai crescătorilor de albine din România, ai asociațiilor europene de apicultori, precum 
și ai institutiilor care pot genera soluții pentru dezvoltarea acestui sector – Comisia Europeană și Parlamentul European.

Siegfried Mureșan (PNL) - În aprilie 2016, am organizat în Parlamentul European Expoziția de fotografii „Masacrul de la 
Fântâna Albă. 75 de ani - pagina ascunsă a istoriei”, care a marcat comemorarea uneia dintre cele mai negre pagini din istoria 
poporului român. Pentru inaugurarea expoziției am invitat la Bruxelles un grup numeros de tineri din România și Republica 
Moldova. Expoziția a fost modul în care am crezut că pot cel mai bine să-mi aduc omagiul pentru victimele acestei negre pagini 
a istoriei noastre. Liderii europeni și europenii de rând trebuie să afle cât de scump a plătit poporul român prețul unor decizii la 
care nu a luat parte. Istoria nu trebuie uitată.

Mircea Diaconu (Independent) - Festival internațional de cultură românească - Cred că modalitatea cea mai concretă prin 
care am încercat să conectez cetățenii europeni cu România o constituie cele patru ediții ale festivalului internațional EuRoCultura, 
un festival pe care l-am inițiat în 2015 și care a fost organizat cu sprijinul European Artists Management dar și al Institutului 
Cultural Român, la Palatul de Arte Frumoase din Bruxelles, BOZAR. Au fost patru ediții de artă, Plm și teatru care au inclus și câte 
o prezentare de regiune, cu tradiții, artizanat, meșteșuguri.

ÎNTREBAREA 6 
Câte vizite de grupuri ați organizat? 

Menționați 3 exemple de grupuri și componența acestora.

Victor Boștinaru (PSD) - Din 2014 până în prezent, am organizat 10 grupuri de vizitatori, la care se va adăuga încă un ultim 
grup, în luna martie a acestui an. Reprezentativ pentru toate grupurile de vizitatori, pe care le-am organizat sunt acestea trei: 
studenți din cadrul Facultății de Științe Politice Universitatea din Bucureşti, elevi de liceu și profesori din județul Gorj; primari și 
consilieri locali din județul Dolj, Argeș și Prahova; elevi de la Colegiul Național „Vladimir Streinu” – Găești, jud. Dâmbovița, 
profesori din cadrul Colegiului, primari și consilieri locali din județul Argeș și Dolj.

Andi Cristea (PSD) - Aproximativ 25. Elevi olimpici din județul natal, jurnaliști din Republica Moldova, funcționari publici din 
Republica Moldova, artiști români contemporani, primari și viceprimari, consilier județeni și locali.

Daniel Buda (PNL) - Pe durata mandatului actual, am organizat 15 vizite de grupuri la Parlamentul European de la Bruxelles. 
Am fost gazda unor grupuri de studenți, fermieri, primari, consilieri județeni și locali. Am avut plăcerea de a fi gazda mai multor 
grupuri de studenți din cadrul Facultății de Drept, Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării și din cadrul 
Facultății de Studii Europene a Universității “Babeș- Bolyai” din Cluj, câștigători ai concursului de eseuri cu tema “Impactul 
deciziilor UE asupra politicilor societății românești”. De asemenea, am invitat tinerii fermieri români care au fost câștigători ai 
concursului “Tânăr român, fermier european!”

Csaba Sogor (UDMR) - În fiecare an al mandatului am organizat aproximativ 7 grupuri de vizită, de aproximativ 20 de persoane. 
Aceste grupuri au inclus în primul rând studenți, tineri, profesori, cercuri culturale, reprezentanți ai societății civile, jurnaliști. 
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… conform analizei noastre

Europuls a încercat de asemenea să prezinte o imagine obiectivă a activității delegaților români în Parlamentul European . 
Trebuie precizat faptul că o astfel de analiză este dificil de realizat şi nu trebuie confundată cu o analiză a vizibilității 
eurodeputaților . Activitatea unui europarlamentar este evaluată prin prisma muncii depuse în cadrul comisiilor de 
specialitate, a cărui element definitoriu este poziția de Raportor pentru un dosar legislativ (sau “raport deținut în 
calitate de raportor”) care devine, odată adoptat, regulament sau directivă europeană. Rolul jucat de raportori în 
aceste dosare (atât în procesul de legiferare cât şi în cadrul negocierilor) este esențial, iar concluzionarea unui astfel de dosar 
poate dura foarte mult timp (poate chiar şi ani) . 

Mai există de asemenea rapoarte în calitate de raportor din umbră, rapoarte pentru aviz, rezoluții instituționale, declarații 
scrise şi întrebări parlamentare (sau “întrebări scrise”) . Cele din urmă sunt deseori folosite doar pentru a bifa activitatea 
parlamentară, fără însă a contribui substanțial la legiferarea din cadrul Parlamentului European . 

Europuls a studiat activitatea delegaților români în Parlamentul European ținând cont de:

 - Numărul de Rapoarte deținute în calitate de raportor
 - Numărul de Întrebări Scrise
 - Numărul de propuneri pentru Rezoluții Instituționale şi
 - Numărul de Luări de Cuvânt în Plen .

Dorim să precizăm faptul că această analiză a 
fost realizată după cele mai recente modificări ale 
apartenenței politice şi astfel partidul de apartenență 
reflectat în grafice este cel de la data de 2 aprilie 2019.

Trebuie de asemenea precizat faptul că activitatea prezentată 
este a fiecărui eurodeputat în parte şi nu reflectă neapărat 
poziția sau activitatea în cadrul partidului din care face parte 
în prezent .

Din cei 32 de eurodeputați aleși în 2014, 5 au renunțat 
la mandat pe parcurs pentru a ocupa alte funcții la 
nivel național sau european. Iese în evidență Ecaterina 
Andronescu, numărul doi pe lista PSD-PC-UNPR, care a 
renunțat la mandat imediat după alegeri, fiind înlocuită de 
Victor Negrescu care la rândul lui a renunțat la mandat după 
2 ani pentru a deveni ministru în România . Mai pregnant 
ies însă în evidență schimbările de apartenență politică a 
europarlamentarilor . 

Din totalul de 32, 16 europarlamentari români au avut 
la finalul mandatului altă apartenență politică la nivel 
național față de cea din momentul în care au fost aleși. 5 
dintre europarlamentari au renunțat la apartenența la 
familia politică europeană pentru alt grup parlamentar 
pe parcursul mandatului. 

Un aspect esențial în conturarea activităților eurodeputaților 
este mărimea delegațiilor – în funcție de rezultatele 
obținute la alegerile europarlamentare din 2014, fiecărui 
partid i-a fost alocat un anumit număr de mandate din 
totalul de 32 ce îi revin României - dimensiunea lor se poate 
vedea în Graficul 1 de mai jos (si reflectă apartenența 
politică din 2 aprilie 2019) . De departe, cea mai mare 
delegație este cea a PSD, urmată de PNL, Pro România, 
ALDE şi UDMR . România are de asemenea un număr mare 
de eurodeputați independenți .
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Grafic 1: Numărul de eurodeputați ai partidelor politice (Sursa: Parlamentul European)

Astfel, dacă începem analiza uitându-ne la numărul de rapoarte deținute în calitate de raportor (Grafic 2), observăm 
o discrepanță substanțială între delegația cea mai mare (PSD) şi cele ale PNL, ALDE sau PLUS . Graficul prezintă media 
aritmetică între numărul de rapoarte ale fiecărei delegații şi numărul de eurodeputați . Prin urmare, PSD, deşi cu 11 eurodeputați, 
are o medie de aproximativ 2 rapoarte pe delegat, similar cu activitatea UDMR (2 delegați) şi ProDemo (1 delegat) . PNL 
(8 delegați) şi ALDE (2 delegați) au o medie de aproape 4 rapoarte pentru fiecare delegat . Partidul PLUS, cu un singur 
reprezentant, depăşeşte de departe toate celelalte delegații . Asadar, observăm faptul că delegația cea mai mare – a PSD 
– nu îşi utilizează suficient de mult resursele deținute la nivelul Parlamentului European pentru a se implica activ în cea mai 
importantă acțiune din procesul de legiferare .

Grafic 2: Media aritmetică între numărul total de Rapoarte (în calitate de raportor) 
pe delegație, raportat la numărul de eurodeputați (Sursa: Parlamentul European)

Cea mai bună reprezentare a numărului de rapoarte deținute în calitate de raportor este însă cea din Graficul 3, care 
prezintă activitatea pentru fiecare eurodeputat în parte. Confirmând observațiile din graficele anterioare, această 
distribuție denotă discrepanțele între activitățile unor membri (ex . din PSD, UDMR sau Pro România) comparativ cu cea 
a PNL, ALDE, PLUS şi Independenți . De departe cei mai implicați europarlamentari sunt liberalii Marian-Jean Marinescu şi 
Siegfried Mureşan, cu 15 respectiv 14 rapoarte deținute în calitate de Raportor . Urmează reprezentantul PLUS Cristian Preda 
şi independenta Monica Macovei, totalizând 12 respectiv 8 rapoarte în calitate de raportor . Norica Nicolai, reprezentatul 
ALDE, are de asemenea un număr ridicat de rapoarte – 7 .
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Grafic 3: Număr total de rapoarte deținute în calitate de Raportor (Sursa: Parlamentul European)
Am continuat analiza cu media pe delegație în ceea ce priveşte rezoluțiile instituționale (Grafic 4) . Astfel, vedem pentru 
prima dată o mai mare activitate de partea PSD comparat cu PNL . De departe însă cel mai activ este Cristian Preda, acum în 
PLUS, care își menține nivelul de implicare (comparat cu numărul de rapoarte prezentat anterior) . Delegații UDMR, ProDemo 
şi independenții se remarcă şi ei pentru numărul ridicat de propuneri pentru rezoluții instituționale .

Grafic 4: Media aritmetică între numărul total de Rezoluții Instituționale pe delegație, raportat la numărul de eurodeputați 
(Sursa: Parlamentul European)

Distribuția propunerilor de rezoluții instituționale diferă şi ea de cea observată în cazul rapoartelor (Grafic 5) . Liderul este 
de departe Cristian Preda (PLUS, care s-a remarcat de asemenea şi pentru numărul de rapoarte în calitate de raportor) care 
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totalizează peste 400 de astfel de propuneri . Delegații PSD sunt şi ei activi, Victor Boştinaru depăşind 300 de propuneri . 
Urmează Monica Macovei (Independent) şi Csaba Sogor (UDMR) cu peste 200 .

Grafic 5: Numărul total de Rezoluții Instituționale (Sursa: Parlamentul European)
Urmează analiza întrebărilor scrise . După cum menționam mai sus, aceste activități nu necesită neapărat un efort sau o implicare 
de durată (ca în cazul rapoartelor deținute în calitate de Raportor) şi deseori sunt folosite de eurodeputați pentru a-şi “plusa” 
activitățile . În ceea ce privește media întrebărilor scrise pe delegație (Grafic 6), PSD și PNL sunt în fruntea clasamentului: observăm 
un mic avantaj de partea liberalilor în ciuda faptului că socialiștii au cu 3 eurodeputați în plus . Cătălin Ivan, reprezentantul 
ProDemo, pare foarte activ la această categorie, depășind cu mult activitatea delegaților ALDE, UDMR sau PLUS .

Grafic 6: Media aritmetică între numărul total de Întrebări Scrise, raportat la numărul de eurodeputați (Sursa: Parlamentul European)
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Dacă e să observăm în detaliu distribuția numărului de întrebări scrise pentru fiecare europarlamentar (Grafic 7), Doru 
Frunzulică (PSD) şi Daniel Buda (PNL) conduc detașat . Activitatea acestora ridică şi media partidului reprezentat, creând o 
iluzie de activitate sporită a delegației per total .

Grafic 7: Număr total de întrebări Scrise (Sursa: Parlamentul European)

Ultimul element al analizei activităților europarlamentarilor români este numărul de luări de cuvânt în plen . Pentru eurodeputați, 
această activitate este poate cea mai ușoară de bifat şi este folosită foarte des . După cum se poate observa în Graficul 8, majoritatea 
delegaților au un număr mare de intervenții în plen iar reprezentatul ProDemo conduce detașat . Dincolo de numărul discursurilor 
ținute, ce este mult mai important de urmărit este însă conținutul intervenției şi aportul adus dezbaterii în ansamblu.

Grafic 8: Media aritmetică între numărul total de Luări de Cuvânt în Plen, raportat la numărul de eurodeputați (Sursa: Parlamentul European)
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Europarlamentarii care au fost cei mai activi în ceea ce privește luările de cuvânt în plen au fost Doru Frunzulică (PSD), Daniel 
Buda (PNL), Claudia Țapardel (PSD) şi Maria Grapini (PSD) – Grafic 9 .

Grafic 9: Număr total de Luări de Cuvânt în Plen (Sursa: Parlamentul European)

Pe lângă o analiză simplă a numerelor, Europuls și-a dorit să prezinte și opțiunile de 
vot ale eurodeputaților pe câteva teme cheie, ilustrate în graficele de mai jos . Datele 
pentru această analiză au fost preluate de la ECAS, Seviciul European de Acțiune 
Cetățenească (European Citizens Action Service) și reflectă partidul de apartenență 
în momentul votului.

O primă temă de interes este cea a salariului minim - eurodeputații au trebuit să își prezinte poziția cu privire la introducerea 
de reglementări la nivelul UE care ar duce la mărirea salariului minim pe economie în țări precum România (Grafic 9) . În ceea 
ce privește poziția la vot, aproape toți reprezentanții PSD și PPU s-au declarat în favoarea unei asemenea reglementări, alături 
de doi independenți . PNL, UDMR și ALDE s-au poziționat împotriva măsurii .

https://yourvotematters.eu/en/
https://yourvotematters.eu/en/
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Grafic 10: Poziția la vot, reguli comune pentru salariul minim (Sursa: ECAS)

Dintre eurodeputații care și-au exprimat opinia cu privire la introducerea de reguli comune în ceea ce privește salariul minim, 
16 (jumătate din delegații României în Parlamentul European) s-au opus unei astfel de măsuri – Grafic 11 .

Grafic 11: Vot împotriva introducerii de reguli comune pentru salariul minim (Sursa: ECAS)

O temă extrem de delicată este cea a sancțiunilor economice UE împotriva Federației Ruse, impuse în urma acțiunilor Rusiei 
pe teritoriul Ucrainei . Votul observat în Graficul 12 denotă o apropiere mai mare a PSD și PPU față de poziția care a propus 
reducerea sancțiunilor la adresa Rusiei . Prin contrast, PNL, UDMR, ALDE și o parte a independenților  au considerat că 
sancțiunile trebuie menținute .
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Grafic 12: Poziția la vot, ridicarea sancțiunilor UE impotriva Rusiei (Sursa: ECAS)

Dintre cei care au votat, am dorit să prezentăm eurodeputații care s-au poziționat în favoarea ridicării sancțiunilor contra 
Rusiei – Graficul 13 . 

Grafic 13: Vot pentru încetarea sancțiunilor UE împotriva Rusiei (Sursa: ECAS)

Confruntați cu dilema sancțiunilor financiare în cazul țărilor care încalcă principiul statului de drept, un număr mare al 
eurodeputaților României s-au declarat în favoarea unei astfel de măsuri (Graficul 14) . Reprezentanții UDMR nu au votat .
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Grafic 14: Poziția la vot, aplicarea de sancțiuni financiare țărilor care încalcă statul de drept (Sursa: ECAS)

Dintre cei care nu au fost de acord cu impunerea de penalități financiare în cazul încălcării statului de drept se numără doi 
reprezentanți PSD, un reprezentant PNL, un reprezentant ALDE și doi din partea Independenților (Grafic 15) . Este important de 
observat faptul că o mare parte a delegației PSD și ALDE s-au poziționat în favoarea unei astfel de măsuri, fapt ce ar putea 
duce la sancționarea propriilor partide (și a României) pentru acțiunile intreprinse în ultimii doi ani de coaliția PSD-ALDE în 
domeniile justiției și a statului de drept .

Grafic 15: Vot împotriva impunerii de sancțiuni financiare țărilor care încalcă statul de drept (Sursa: ECAS)
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Un subiect mai puțin controversat este acela al creșterii alocărilor bugetare în Cadrul Financiar Multianual UE în perioada 
2021-2027, unde o majoritate a delegaților s-a declarat în favoarea propunerii .

Grafic 16: Poziția la vot, creșterea Cadrului Financiar Multianual pentru perioada 2021-2027 (Sursa: ECAS)

O altă temă de mare interes, mai ales dacă este să o punem în contextul votului Brexit și al dorinței unor țări de a “redobândi 
controlul” asupra legislației, este aceea a introducerii dreptului de veto al parlamentelor naționale asupra legislației UE . La 
momentul actual, tratatele stipulează faptul că legislația UE are prioritate în fața celei naționale și trebuie aplicată de fiecare Stat 
Membru . Astfel, eurodeputații au fost întrebați dacă ar fi de acord ca Parlamentele Naționale (spre exemplu cel al României) 
să poată refuza aplicarea reglementărilor legislative UE . Un astfel de demers ar submina actuala coerență legislativă la nivel 
European, creând discrepanțe între state și reducând omogenitatea Uniunii . Delegații care își doresc menținerea procedurilor 
actuale (și se opun unui drept de veto a Parlamentelor Naționale) sunt reprezentanții PNL, UDMR, ALDE și  reprezentanți ai 
independenților (Grafic 17) .

Grafic 17: Poziția la vot, Drept de veto al Parlamentelor Naționale asupra legislației UE (Sursa: ECAS)
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În favoarea unui drept de veto al Parlamentelor Naționale s-a poziționat întreaga delegație PSD, Partidul Puterii Umaniste și 
doi independenți – Grafic 18 .

Grafic 18: Vot pentru introducerea dreptului de veto asupra legislației UE pentru Parlamentele Naționale (Sursa: ECAS)

Un subiect dificil este cel al libertății de exprimare, mai cu seamă a pedepsirii prin intermediul dreptului penal abuzul verbal 
legat de identitatea de gen și orientarea sexuală . Astfel, o persoană care aduce injurii legate de gen sau sexualitate unei 
alte persoane ar putea întâmpina probleme de natură penală . Unii oameni percep o astfel de pedeapsă drept o îngrădire 
a libertății de exprimare . Pe de altă parte, prevederea ar proteja anumite persoane în fața unui potențial abuz . În ceea ce 
privește votul eurodeputaților, delegații PSD, ai Partidul Puterii Umaniste, o parte din delegații PNL și ai independenților 
consideră o astfel de măsură de bun augur (Grafic 19) .

Grafic 19: Poziția la vot, pedepsirea penală a abuzului verbal legat de identitatea de gen și orientare sexuală (Sursa: ECAS)

Cei care se opun unei astfel de măsuri, citând îngrădirea libertății de exprimare sunt delegații UDMR și o parte din delegații 
PNL și o parte a Independenților (Grafic 20) .
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Grafic 20: Vot împotriva sancțiunilor penale pentru abuzuri verbale legate de identitatea de gen și orientare sexuală (Sursa: ECAS)

Un punct foarte sensibil pentru multe state UE este acela al cotelor de refugiați . Odată cu izbucnirea conflictului din Siria, 
o mare parte a populației siriene și-a căutat refugiu pe teritoriul Uniunii Europene . Statele afectate cel mai mult de numărul 
mare de refugiați au fost Italia și Grecia – țări de acces – care au cerut ajutorul celorlalte state Membre invocând principiul 
UE de solidaritate . Astfel, pentru a distribui în mod echitabil eforturile în ceea ce privește găzduirea numărul mare de refugiați 
ajunși în Europa, UE a propus redistribuirea lor pe tot teritoriul Uniunii în baza unui sistem de cote . Această propunere nu a fost 
binevenită de toate statele . În ceea ce privește delegații români în Parlamentul European, un număr foarte mic s-a poziționat 
în favoarea acestei propuneri (Grafic 21) .

Grafic 21: Poziția la vot, redistribuirea solicitanților de azil în țarile UE pe baza unui sistem de cote (Sursa: ECAS)

Dintre cei care au fost în favoarea acestei măsuri s-au numărat doi reprezentanți PSD și doi Independenți (Grafic 22) .
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Grafic 22: Vot pentru repartizarea solicitanților de azil în UE pe baza unui sistem de cote (Sursa: ECAS)

În urma referendumului britanic pentru ieșirea din UE, reprezentanții UE27 au făcut pași pentru crearea unei Armate Europene . 
Acest demers nu a fost posibil până acum datorită opunerii vehemente a reprezentanților Regatului Unit, care nu doreau să 
susțină o entitate care ar putea fi în competiție cu NATO . Unii eurodeputați continuă să se opună acestui proiect, deși ar aduce 
Uniunii Europene o mai mare independență și i-ar întării poziția pe scena mondială .

Grafic 23: Votul cu tema creării unei Forțe Armate Europene (Sursa: ECAS)
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Grafic 23: Votul cu tema creării unei Forțe Armate Europene (Sursa: ECAS) - continuare-

O altă chestiune importantă pentru Europa și pentru România este cea a recunoașterii Palestinei ca stat . Un vot în favoarea 
inițiativei ar însemna o înrăutățire a relațiilor cu state precum Israel și prin extensie, cu Statele Unite ale Americii, care sunt 
mari susținători ai statului evreiesc . De asemenea, ar crea un precedent pentru o posibilă mișcare de autonomie a Ținutului 
Secuiesc . România se află astfel într-o situație delicată din punct de vedere diplomatic . Dacă e să observăm preferințele la 
vot (Grafic 24 & 25), niciunul dintre eurodeputații români nu a votat împotriva recunoașterii Palestinei ca stat, iar aproape 
jumătate (14) dintre deputați s-au poziționat în favoare, restul nedorind să își exprime poziția .

Grafic 24: Poziția la vot, recunoaștereai Palestinei ca stat (Sursa: ECAS)
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Grafic 25: Vot pentru recunoașterea Palestinei ca stat (Sursa: ECAS)

Nu în ultimul rând, ne-am dorit să vedem în ce măsură eurodeputații români își doresc o relație comercială mai apropiată cu 
Statele Unite ale Americii . Toți cei care au participat la acest vot sunt în favoarea unei intensificări a relațiilor comerciale cu 
partenerii transatlantici . 

Grafic 26: Vot pentru intensificarea relațiilor comerciale cu SUA (Sursa: ECAS)
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Programele partidelor românești pentru 
alegerile europarlamentare din 2019

La alegerile europarlamentare din 26 mai 2019 se pun în joc în România 32 de locuri de reprezentanți în Parlamentul 
European . Pentru acestea s-au înscris în cursa electorală peste 33 de formațiuni politice și candidați independenți . 
Cu toate acestea, fiecare dintre aceste formațiuni au fost obligate să strângă 200 .000 de semnături unice (respectiv 
100 .000 pentru candidații independenți) pentru a putea participa la scrutinul de pe 26 mai . Din cele 33 de 
formațiuni și candidați independenți înscriși în prealabil doar 12 partide, o alianță și 3 candidați independenți au 
reușit să strângă numărul necesar de semnături de susținere pentru a fi pe buletinele de vot în ziua de 26 mai . Oferta 
electorală este vizibil mai redusă numeric comparativ cu alegerile din anul 2014 când 23 de formațiuni politice și 
candidați independenți au fost validați pentru a participa la alegeri . 

Și anul acesta mesajele promovate în campania electorală s-au concentrat fie pe dimensiunea europeană 
a alegerilor, ilustrată prin slogane de tipul „Uniți în Europa”(PMP)  sau „Mândri că suntem europeni” (Pro 
România), fie pe miza autohtonă a alegerilor „România merită mai mult” ( PSD), „România în primul rând” ( 
PNL) sau „Fără hoție ajungem departe” ( Alianța 2020 USR-PLUS) . 

Mai jos am realizat o analiză a programelor electorale (acolo unde acestea au existat la momentul redactării 
raportului), a mesajelor și priorităților transmise de formațiunile politice și candidații independenți cu cele mai multe 
șanse de a trece pragul electoral de 5% conform sondajelor de opinie făcute publice până acum . 



39

Partidul Social Democrat (PSD)

Partidul Social Democrat intră în campania electorală 
pentru alegerile europarlamentare din 2019 din poziția de 
partid de guvernare, similar cu poziția avută în 2014 . Cu 
toate acestea, PSD nu mai propune alegătorilor o alianță 
electorală cu partenerii de guvernare, cum s-a întâmplat 
în 2014 cu UNPR și PC, ALDE luând decizia să participe 
separat în alegeri . PSD a transmis până în acest moment un 
mesaj consistent și clar în campania electorală - România 
este tratată cu un dublu standard în Uniunea Europeană, 
iar poziția actuală a României în UE nu este conformă cu 
potențialul țării . Sloganul campaniei „Patrioți în Europa. 
România merită mai mult” ilustrează acest mesaj . 

În paragrafele următoare vom prezenta mai multe puncte din 
oferta electorală a PSD pentru alegerile europarlamentare, 
puncte extrase atât din materialele electorale difuzate 
de PSD (un ziar distribuit prin intermediul Poștei Române) 
precum și din discursul liderilor și candidaților PSD la diferite 
întâlniri electorale . Din păcate nici în acest an nu am reușit 
să găsim un program electoral făcut public unde să avem 
o viziune detaliată a partidului de guvernământ despre 
Uniunea Europeană . 

PSD a distribuit un ziar de pre-campanie în luna martie 
în cutiile poștale ale cetățenilor români trecuți de vârsta 
pensionării . Ziarul se deschide pe prima pagină cu 
sloganul PSD de mai sus și cu una dintre principalele teme 
de campanie, anume discrepanța de calitate dintre 
produsele alimentare vândute în vestul Europei și cele 
din estul Europei. PSD promite că viitorii europarlamentari 
PSD vor impune „în Uniunea Europeană ca producătorii 
de alimente să garanteze aceeași calitate pentru toate 
statele membre ale UE” . Mai mult, PSD propune și câteva 
acțiuni pentru a atinge acest obiectiv: 

1 . actualizarea directivei privind practicile comerciale 
neloiale;

2 . asigurarea protecției consumatorilor la nivelul UE și 
garantarea drepturilor consumatorilor de a solicita 
despăgubiri individuale uniform la nivelul UE;

3 . introducerea de sancțiuni consistente pentru companii . 
O altă problemă care intră în această temă a dublului 
standard menționată de social democrați este cea a 
calității medicamentelor, care, conform PSD, este mai 
scăzută, asemeni alimentelor, în țările din estul Europei . 
Și în acest caz PSD promite că europarlamentarii săi 
vor munci pentru a asigura calitatea corespunzătoare a 
alimentelor prin creșterea capacității de control a UE în 
acest domeniu și capacitatea UE de a suspenda licența 
producătorilor care au aceste practici . 

PSD a marșat în continuare pe acest discurs al dublului 
standard și în dezbaterea referitoare la legile justiției și 
la avertismentele ferme ale instituțiilor europene împotriva 
modificărilor legislative din domeniul justiției operate de 
guvernul și majoritatea PSD . Prin vocea prim-ministrului 

Aici găsiți primii 10 candidați ai PSD pentru alegerile 
europarlamentare . Se observă o schimbare destul 
de semnificativă a numelor propuse de către PSD 
comparativ cu alegerile din 2014 . Doar trei dintre 
actualii europarlamentari PSD se regăsesc între primi 
10 candidați ai PSD pentru alegerile europarlamentare 
din 2019 . 

1. Rovana Plumb

2. Carmen Avram

3. Claudiu Manda

4. Chris Terheș

5. Dan Nica

6. Maria Grapini

7. Tudor Ciuhodaru

8. Dragoș Benea

9. Victor Negrescu

10. Andi Cristea

https://www.digifm.ro/stiri/ziar-de-campanie-psd-sunteti-de-acord-cu-propunerile-usr-plus-cu-o-suprataxa-la-fasole-pentru-reducerea-parturilor-33024
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Viorica Dăncilă, PSD le spune alegătorilor că modificările inițiate se regăsesc în toate celelalte state membre iar România este 
sancționată pe nedrept prin aplicarea unui presupus dublu standard în acest domeniu, deși niciunde nu se precizează care ar 
fi aceste state membre unde există aceleași prevederi .  Pe lângă acest obiectiv de eliminare a presupuselor duble standarde 
cu care cetățenii români și România în general sunt tratați în UE, un alt obiectiv al PSD este acela al micșorării diferențelor 
dintre cetățenii români și cei europeni . Iar principalul mijloc identificat de PSD pentru îndeplinirea acestui obiectiv este 
acela al absorbției de fonduri europene .  

PSD se laudă cu reușitele în atragerea de fonduri 
europene în domeniul agricol și în mediul rural în general, 
unde prin fondurile europene s-au înființat ferme noi, 
s-a modernizat infrastructura rurală dar și de irigații iar 
România a redevenit „Grânarul Europei”, rezultat al 
„infuziei masive de fonduri europene” .

Tot pe fonduri europene marșează și Rovana Plumb, care 
se plasează împotriva legislației europene care leagă 
accesarea fondurilor europene de respectarea statului 
de drept, deși, așa cum am văzut mai sus, majoritatea 
europarlamentarilor PSD din actualul mandat au votat 
în favoarea acestei legislații . Vedem de asemenea continuarea ideii, scoasă în evidență și în 2014, de a-i portretiza pe 
europarlamentari ca „apărători” ai României la Bruxelles . 

Dacă în documentele de campanie PSD are un discurs 
mai degrabă moderat, în fața alegătorilor de la 
mitingurile electorale, mesajul PSD, prin vocea liderului 
Liviu Dragnea, alunecă într-un discurs naționalist și 
agresiv, în care „europenii și multinaționalele” sunt 
acuzați de faptul că distrug România și doresc să elimine 
PSD din viața politică . 

Același PSD care nu ezită să arate beneficiile fondurilor 
europene România se întreabă prin vocea lui Liviu 
Dragnea: Președintele PSD continuă prin a amenința 
și companiile străine din UE care „calcă în picioare 
fermierii români” . 

Discursul domnului Dragnea, reconfirmat și de alți candidați de pe lista PSD pentru europarlamentare, precum Claudiu Manda 
sau Carmen Avram, indică faptul că PSD a alunecat integral în discursul naționalist și resentimentar față de Uniunea 
Europeană, discurs care a apărut pentru prima dată în surdina campaniei din 2014, iar acum a devenit mesajul 
central. Acest fapt indică și izolarea tot mai accentuată a PSD pe plan european. Dacă în 2014 candidații PSD au fost 
lansați cu fast alături de numeroși lideri europeni ai S&D, în acest an niciun lider socialist de la nivel european nu și-a 
făcut apariția în România pentru a încuraja PSD pe plan național. 

„România merită mai mult! Românii merită 
mai mult! Trebuie reduse decalajele față de 
ceilalți europeni. Trebuie ca românii să simtă în 
mod real în buzunarele lor beneficiile aderării 
României la Uniunea Europeană”.

Liviu Dragnea, Președinte PSD,  
Ziar de precampanie al PSD, martie 2019

„România trebuie să aibă acolo (în Parlamentul 
European, n.a.) oameni bine pregătiți și patrioți 
care știu cum să își apere țara și să aibă 
argumentele pentru care România să poată 
accesa cât mai mulți bani europeni”.

Rovana Plumb, cap de listă PSD pentru  
alegerile europarlamentare 2019

„Am văzut oficiali europeni care ne critică. Au ajutat țara asta cu ceva? Ne ceartă pentru 
nimic, pentru ceva ce n-am făcut. De ce nu sunt interesați de efectele guvernării PSD 
pentru oameni”.

Liviu Dragnea, Președinte PSD

https://www.hotnews.ro/stiri-politic-23084844-livevideo-mitingul-psd-craiova-liviu-dragnea-iubita-lui-irina-facut-baie-multime.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-politic-23084844-livevideo-mitingul-psd-craiova-liviu-dragnea-iubita-lui-irina-facut-baie-multime.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-politic-23084844-livevideo-mitingul-psd-craiova-liviu-dragnea-iubita-lui-irina-facut-baie-multime.htm
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Partidul Național Liberal

PNL intră în campania electorală din 2019 de pe poziția celui 
mai important partid de opoziție, absorbind prin fuziune, în 
răstimpul trecut de la alegerile din 2014, PDL, de la care a 
încorporat aproape întregul efectiv de europarlamentari 
obținut de democrat-liberali în 2014 . PNL propune în 
campania electorală un mesaj pro-european, un mesaj care 
dorește integrarea profundă a României în nucleul dur al 
Uniunii Europene, deși sloganul ales de liberali „România 
în primul rând” (o interpretare românească a sloganului 
lui Donald Trump - America first) ar duce mai degrabă cu 
gândul la un mesaj naționalist, unde se pune accentul pe 
politica internă . Ceea ce reiese din această asociere, este că 
liberalii văd că interesul primar al României se regăsește în 
integrarea în Uniunea Europeană, lucru pe care nu se sfiesc 
să îl repete în programul electoral sau în discursurile liderilor 
și candidaților partidului . 

Discursurile liderilor și candidaților PNL au balansat în timpul 
campaniei între un focus pe subiecte de politică europeană, 
și un accent pe politica internă și disputele cu coaliția de 
guvernare . PNL a fost puternic susținut în campania electorală 
de liderii Partidului Popular European, care au venit în repetate 
rânduri în România în ultima perioadă pentru a-i încuraja pe 
candidații PNL pentru alegerile europarlamentare . A ieșit în 
evidență evenimentul de lansare a candidaților PNL când toți 
liderii PPE, inclusiv propunerea acestora pentru Președinția 
Comisiei Europene, Manfred Weber, au fost prezenți în 
București, ceea ce a oferit un orizont european campaniei 
liberalilor . 

Astfel, campania PNL pentru alegerile europarlamentare din 
anul 2019 a avansat față de anul 2014 prin pregătirea unui 
program electoral consistent care a prezentat alegătorilor 
viziunea liberalilor despre Uniunea Europeană și viitorul 
României în UE . De asemenea, campania PNL s-a remarcat 
și prin sprijinul puternic al familiei politice europene . Cu toate 
acestea, cel puțin la nivel discursiv, campania PNL a pus accent 
pe subiecte de politică internă, mai ales în lipsa unui program 
electoral, program care a apărut doar la mijlocul campaniei .

PNL și-a publicat programul electoral pentru alegerile 
europarlamentare pe 13 mai, înainte cu 2 săptămâni de 
alegerile din 26 mai . Programul intitulat „Profesioniști în 
Parlamentul European” este unul consistent, prezentând 
viziunea liberală despre viitorul Uniunii Europene, precum 
și principalele obiective ale candidaților PNL în Parlamentul 
European în mai mult de 70 de pagini . Am folosit acest 
program, precum și elemente din discursurile principalilor 
candidați ai PNL, pentru a construi în cele ce urmează o 
prezentare a principalelor obiective ale liberalilor pentru 
Parlamentul European . Programul PNL este împărțit în 18 
capitole, fiecare capitol prezentând propunerile și viziunea 
PNL într-un domeniu de politici publice . Cele 18 capitole 
acoperă domenii începând cu viziunea despre viitorul Uniunii 
Europene și locul României în UE până la educație, sănătate, 
reforma piețelor financiare sau politica externă a UE . 

Primi 10 candidați PNL sunt prezentați mai jos . Lista 
este deschisă de un nou-venit în politică și este apoi 
completată atât de actuali europarlamentari, cât și de 
primari ai PNL din țară sau oameni cu o istorie lungă 
în politica românească: 

1. Rareș Bogdan 

2. Mircea Hava 

3. Siegfried Mureșan 

4. Vasile Blaga 

5. Adina Vălean 

6. Daniel Buda

7. Dan Motreanu 

8. Gheorghe Falcă 

9. Cristian Bușoi 

10. Marian-Jean Marinescu 

https://www.euractiv.ro/documente/PNL_PROGRAM_POLITIC_20x20_BT_SMALL (1).pdf
https://www.euractiv.ro/documente/PNL_PROGRAM_POLITIC_20x20_BT_SMALL (1).pdf
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Primele 2 capitole prezintă viziunea liberalilor privind viitorul Europei și locul României în UE . Liberalii pledează pentru o 
Uniune Europeană unită, unde idea Europei cu mai multe viteze să fie părăsită pentru o Europă cu o singură viteză, unde 
România să fie în nucleul dur al integrării, alături de statele din vestul Europei . Pe lângă asta, PNL consideră că pe viitor 
UE trebuie să pună mai mult accent pe coeziune și eliminarea decalajelor dintre statele membre, sprijinirea zonelor mai 
puțin dezvoltate fiind un obiectiv fundamental la nivel european . De altfel, reducerea decalajelor dintre România și celelalte 
state membre este declarat a fi un obiectiv fundamental al PNL . Pentru acesta, PNL propune integrarea cât mai rapidă în 
spațiul Schengen, dar și în zona euro, precum și asumarea valorilor europene în actul guvernării . Continuând, PNL propune o 
introducere a unui mecanism de monitorizare a statului de drept și a valorilor UE la nivelul întregii Uniuni . 

Mai departe se vorbește despre dezvoltarea prin 
intermediul fondurilor europene, iar europarlamentarii 
PNL promit alegătorilor că vor garanta un nivel de 
finanțare pentru România din fonduri europene cel puțin 
egal cu cel din trecut pentru Cadrul Financiar Multianual 
2021-2027 . Liberalii propun o direcționare a fondurilor 
din politica de coeziune spre lucrările de infrastructură, 
precum și o debirocratizare masivă a accesării acestor 
fonduri . O altă promisiune se referă la obținerea de 
finanțare europeană pentru consolidarea clădirilor cu 
risc seismic din România . Capitolul 4 propune realizarea 
unui plan de acțiune pentru aderarea României la zona 
euro, dar și integrarea mai aprofundată a României 
în deciziile care se iau în cadrul mecanismelor de 
aprofundare a Uniunii Economice și Monetare . 

Programul PNL continuă cu abordarea temei dublului 
standard în domenii ce țin de consum, unde se promite o 
monitorizarea de către europarlamentari a implementării 
actualei legislații europene care combate aceste practici, proaspăt adoptată, precum și o înăsprire a acesteia în cazul în care 
actuala legislație nu produce efecte . Tot în sfera apărării drepturilor cetățenilor români, liberalii promit liberă circulație în Marea 
Britanie și după 2020, dar și introducerea votului electronic pe internet pentru cetățenii români din Diaspora până la următoarele 
alegeri europarlamentare, un domeniu însă care ține eminamente de politica electorală internă a statelor membre . 

Programul PNL abordează apoi teme precum digitalizarea, unde se propun printre altele digitalizarea completă a rețelelor 
de cadastru și a registrelor funciare dar și folosirea de fonduri structurale pentru răspândirea accesului la internet . În domeniul 
educației sunt promise 20 .000 de burse Erasmus pentru tinerii studenți, dar și 40 .000 de bilete gratuite de tren pentru tinerii 
români de 18 ani prin programul DiscoverEU . Crearea unor rețele de universități europene este o altă propunere în domeniul 
educațional . În sistemul sanitar se promit fonduri europene pentru 3 spitale regionale și modernizarea celor existente, dar 
și un cadru european pentru accesul cetățenilor la medicamente . În domeniul energetic iese în evidență promisiunea de a 
face disponibile fonduri europene pentru abilitarea termică a 500 .000 de apartamente din România, pe lângă menționarea 
nevoilor de interconectare în domeniul energetic .

Fondurile europene sunt indicate ca soluție pentru aproape toate domeniile . Astfel, în domeniul transporturilor, europarlamentarii 
PNL promit că vor obține fonduri suplimentare pentru o serie de autostrăzi în fază de proiect, dar și introducerea în noul 
CFM 2021-2027 de fonduri pentru încurajarea alternativelor în transport, precum subvenționarea automobilelor electrice . 
În domeniul turistic, pe lângă atragerea de noi fonduri europene, se menționează realizarea unui set de standarde minime la 
nivel european pentru drepturile turiștilor . 

Dintre toate domeniile listate în programul PNL, domeniul antreprenoriatului precum și cel al agriculturii primesc cel 
mai mare număr de propuneri și promisiuni . În domeniul antreprenoriatului se propun fonduri europene pentru vouchere 
pentru inovarea IMM-urilor, crearea unei Agenții pentru antreprenoriat, dar și crearea unor căi de acces la surse de finanțare 
transfrontaliere pentru antreprenorii români . Pentru agricultură, anunțată ca prioritate absolută pentru PNL, se dorește un 
nivel de subvenționare pentru fermierii români la nivelul mediu al UE dar și sprijin echilibrat pentru fermele mari și mici, PNL 
subliniind că nu este necesară o reducere a sprijinului pentru fermele mari . Se menționează în program și două programe 
noi pe care europarlamentarii PNL doresc să le introducă în Politica Agricolă Comună, Prima Fermă și Prima Seră . Mai mult, 
PNL propune și un așa numit Pact pentru sate la nivel național, care să fie bazat pe atragerea de fonduri europene pentru 
dezvoltarea rurală . 

În final, programul PNL atinge subiectul politicii externe a UE, unde liberalii pledează pentru o apropiere de Statele Unite 

„Reglementările de la nivel european pot să 
genereze avantaje, dar în anumite cazuri pot 
să genereze dezavantaje pentru România sau 
pentru cetățenii români. Misiunea principală a 
celor care reprezintă România în Parlamentul 
European și în instituțiile europene este aceea 
de a utiliza toate pârghiile de negociere 
pe care le au la dispoziție pentru a reuși să 
influențeze deciziile la nivel european în 
favoarea României iar deciziile să genereze 
efecte benefice pentru România”.

Ludovic Orban, Președinte PNL,  
Discurs la lansarea programului electoral al PNL,  
13 mai 2019

https://www.libertatea.ro/stiri/pnl-isi-lanseaza-programul-politic-pentru-alegerile-europarlamentare-2632079
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prin acorduri comerciale . Pe lângă asta, în domeniul extinderii UE, PNL se declară în favoarea integrării Balcanilor de Vest 
și declară integrarea Republicii Moldova în UE ca fiind cea mai importantă prioritate a europarlamentarilor PNL în domeniul 
politicii externe a UE . Măsuri concrete în cazul Republicii Moldova propuse de PNL sunt introducerea unui MCV pentru 
Moldova, dar și pentru celelalte state candidate, dar și eliminarea tarifelor de roaming între UE și Republica de peste Prut . 
Programul prezentat de PNL vine cu propuneri și în domeniul securității, acolo unde se promite că viitori europarlamentari PNL 
vor propune realizarea unei structuri de informații la nivel european . Tot în domeniul de securitate, PNL se declară în favoarea 
unui Uniuni a apărării complementară cu angajamentele din cadrul NATO . Tot la capitolul securitate PNL propune înființarea 
unui Centru pentru monitorizarea și combaterea dezinformării la nivel european, centru care să lupte cu dezinformarea 
propagată mai ales dinspre Federația Rusă .

Alianța 2020 USR-PLUS

Este pentru prima dată când Alianța 2020 USR-PLUS (mai 
departe Alianța) participă la alegerile europarlamentare . 
Alianța este constituită din două partide politice noi pe scena 
politică românească, USR - care este partid parlamentar la 
nivel național din 2016 și PLUS - înființat la sfârșitul anului 
2018, fiind condus de fostul comisar european și Prim-
Ministru, Dacian Cioloș . Mesajul principal al Alianței pentru 
alegerile europarlamentare este unul cu accent pe domeniul 
justiției care este în același timp și un mesaj radical împotriva 
guvernării PSD-ALDE . Sloganul campaniei - „Fără hoție 
ajungem departe” vine în continuarea unei campanii 
de strângere de semnături „Fără penali în funcții publice”, 
inițiată de USR, care ilustrează accentul în domeniul justiției, 
deși nu duce neapărat cu gândul la o campanie pentru 
alegerile europene . 

Alianța aduce câteva noutăți în campania electorală . Modul 
de selectare a candidaților de pe lista propusă de Alianță 
alegătorilor este inedit pentru scena politică din România . 
Atât USR, cât și PLUS au introdus în algoritmul de selectare 
a candidaților votul tuturor membrilor de partid, ceea ce a 
oferit o transparență mai mare în alcătuirea listei finale spre 
deosebire de practicile politice de până în acest moment . De 
asemenea, Alianța a publicat un program electoral consistent 
pentru alegerile europarlamentare înainte de începerea 
campaniei electorale, program unde sunt prezentate toate 
obiectivele Alianței pentru Parlamentul European . Acest 
program oferă o viziune a Alianței asupra unui mare număr 
de domenii aflate sub jurisdicția UE și implicit a Parlamentului 
European . Mai mult, programul electoral este completat de 
un manifest care prezintă viziunea Alianței asupra Viitorului 
Europei, publicat în marja Summitului de la Sibiu, din 9 mai . 

Programul electoral al Alianței propune trei obiective 
principale și patru tematici de acțiune . Astfel, cele trei 
obiective sunt: o activitate credibilă de reprezentare 
a României în Parlamentul European; asigurarea 
dezvoltării economice prin atragerea de investiții și 
fonduri europene; creșterea bunăstării și a calității 
vieții prin asigurarea de servicii publice la standarde 
europene. Pe lângă asta, Alianța pledează și pentru unitate 
europeană în defavoarea populiștilor și euroscepticilor . 

Programul Alianței propune acțiuni în diferite domenii 
tematice . Pentru început, în domeniul justiției se propune 
extinderea modelului MCV la nivel european, prin 

Numele primilor 10 candidați ai Alianței 2020 USR-
PLUS se regăsesc mai jos, lista alternând între membrii 
PLUS și membrii USR: 

1. Dacian Cioloș

2. Cristian Ghinea

3. Dragoș Nicolae Pîslaru

4. Clotilde Armand

5. Ioan Dragoș Tudorache

6. Nicolae Ștefănuță

7. Vlad Botoș

8. Ramona Victoria Strugariu

9. Vlad Gheorghe

10. Alin Cristian Mituța

http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/themes/5c937a87c29480c51ccbfe06/attachments/original/1554893315/Oferta-electorala-Alianta-2020-USR-PLUS.pdf
https://stiri.plus/o-singura-europa-de-la-est-la-vest/?fbclid=IwAR3NaQw9gaDm58eHpRDYEQoCYJlal2O_rOCcg9kJlcFGtme6PDdKnUGVzh8
https://stiri.plus/o-singura-europa-de-la-est-la-vest/?fbclid=IwAR3NaQw9gaDm58eHpRDYEQoCYJlal2O_rOCcg9kJlcFGtme6PDdKnUGVzh8
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realizarea unui mecanism de monitorizarea a derapajelor față de statul de drept în toate statele membre, completat de 
construirea unei legislații anti-corupție la nivelul UE . Această nevoie de apărare a statului de drept în UE este completată de 
nevoia de a sprijini societatea civilă care apără valorile europene printr-un Instrument European al Valorilor. 

Integrarea în spațiul Schengen completată de securizarea a frontierelor externe ale UE prin sprijinirea Frontex marchează 
obiectivele Alianței în domeniul securității interne a UE .  

Un alt obiectiv important este protejarea drepturilor cetățenilor români care lucrează în UE, aici menționându-se ca 
exemplu problema transportatorilor români vizați în ultimul ciclu legislativ de o înăsprire a condițiilor de muncă în alte state 
membre . O altă problemă importantă pentru candidații Alianței este cea a drepturilor consumatorilor, mai ales în contextul 
suspiciunilor legate de calitatea inegală a produselor alimentare sau non-alimentare între vestul și estul Europei, problemă 
semnalată și de alte partide . Alianța propune protejarea drepturilor consumatorilor prin implementarea unor mecanisme de 
comparare a calității produselor din Piața Internă . 

Cel de-al doilea capitol al programului indică măsuri susținute în domenii precum sănătatea, educația sau politicile de tineret 
și de reducere a sărăciei . Astfel, în domeniul sănătății este propusă o standardizare a calității actului medical la nivel 
european, precum și o mai mare integrare a sistemului medical european prin asigurarea unei rețele pentru transplanturi 
și a unor servicii medicale transfrontaliere . De asemenea, Alianța promite fonduri suplimentare pentru construcția 
de spitale . Fonduri suplimentare sunt propuse și în domeniul educației, unde securizarea accesului la educație pentru 
copiii vulnerabili abandonului școlar și modernizarea infrastructurii au nevoie de fonduri consistente . Alianța dorește ca 
Parlamentul European să promoveze și politici de creare a unor standarde comune în educație . În această logică de mai multă 
Europă în educație, se propune extinderea programului Erasmus la nivel de liceu și introducerea de conținut educațional 
referitor la UE în curricula primară și gimnazială . La nivel de politici de tineret se indică suplimentarea garanției pentru 
tineret, iar pentru combaterea sărăciei se propun fonduri europene direcționate spre zonele cu grave probleme sociale, 
precum și înființarea unei Agenții Europene pentru copii, incluziune și inovare socială cu sediul la București .  

Pentru creșterea economiei românești Alianța propune aderarea la zona euro, dar și atragerea de fonduri europene cât 
mai consistente pentru dezvoltarea locală și regională . În domeniul rural-agricol sunt menționate plafonarea subvențiilor 
pentru fermele mari pentru a fi mărite subvențiile pentru fermele mici și mijlocii, dar și sprijinirea fermierilor români 
prin introducerea dreptului de reglementare națională a tranzacțiilor cu terenuri agricole . Fonduri europene pentru 
cadastrarea terenurilor este o altă propunere a Alianței . La nivelul creșterii capacității de atragere a fondurilor europene 
se propune o reformă a administrației prin debirocratizare și simplificare și un focus al procedurilor pe beneficiarul final al 
finanțărilor . La nivelul de infrastructură, Alianța crede că o soluție pentru accelerarea construcției de autostrăzi este primirea 
de sprijin tehnic european, sub forma unui program JASPERS pe infrastructură, dar și reportarea fondurilor nefolosite în 
actualul ciclu financiar în bugetele viitoare pentru infrastructura mare . 

Antreprenoriatul trebuie să fie încurajat, în viziunea Alianței, prin finanțarea unor programe de tipul Diaspora Start-Up dar și 
prin digitalizarea totală a înregistrării și administrării unei firme. Favorizarea digitalizării și a industriei IT ,dar și a inter-
conectivității energetice sunt alte priorități menționate, alături de protejarea drepturilor sociale prin suplimentarea Fondului 
Social European+ . 

În final sunt menționate aspecte care țin de politica externă și de securitate a UE . Politica de extindere a UE în Estul Europei 
și în Balcanii de Vest va fi încurajată de viitorii europarlamentari ai Alianței, un accent mare fiind pus pe integrarea 
Republicii Moldova (se propune înființarea unui grup de sprijin pentru Moldova la nivelul Comisiei Europene) . La nivel de 
politică externă în relație cu state terțe, Alianța consideră că UE are nevoie de cât mai multă coerență și propune printre altele 

„Avem trei obiective majore cu care mergem în Parlamentul European și ne vom folosi toată 
competența, capacitatea de negociere și influența pentru a le îndeplini pentru România. Primul, 
cel mai important, să recâștigăm încrederea în viitorul României ca parte a UE. Al doilea obiectiv 
– să aducem fonduri europene și investiții pentru dezvoltarea României și trei: să aducem din 
experiența europeană în sănătate și educație pentru a apropia aceste domenii în România 
de standardele europene și pentru a contribui la creșterea calității vieții pentru români. Vrem 
să răspundem acolo, în Parlamentul European, așteptărilor românilor pentru că pe ei îi vom 
reprezenta acolo”.

Dacian Cioloș, Discurs la evenimentul de lansare al obiectivelor Alianței 2020 USR-PLUS pentru Parlamentul 
European, 4 aprilie 2019

https://stiri.plus/alianta-2020-usr-plus-si-a-prezentat-obiectivele-in-parlamentul-european-dacian-ciolos-le-propunem-celor-care-au-stat-pana-acum-deoparte-sa-vina-alaturi-de-noi-pentru-a-face-din-26-mai-un-n/
https://stiri.plus/alianta-2020-usr-plus-si-a-prezentat-obiectivele-in-parlamentul-european-dacian-ciolos-le-propunem-celor-care-au-stat-pana-acum-deoparte-sa-vina-alaturi-de-noi-pentru-a-face-din-26-mai-un-n/
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adoptarea unei variante a Legii Magnițky la nivel european, prin care statele care abuzează drepturile omului să fie 
sancționate. În cele din urmă Alianța își manifestă sprijinul pentru înființarea unei Armate Europene . 

Dacă programul Alianței pune accent pe priorități și obiective ale candidaților pentru Parlamentul European, în 
cadrul discursurilor din fața susținătorilor de la mitingurile electorale mesajul are un accent centrat pe politica internă, 
pe lupta cu puterea guvernamentală. Așa cum reiese din discursurile liderilor Alianței, Dan Barna și Dacian Cioloș (ultimul 
fiind și primul candidat al Alianței) de la primul miting al Alianței (Cluj, 5 mai 2019) prioritatea acestor alegeri este de a da 
un mesaj actualei puteri . Niciunul dintre cei doi lideri nu au prezentat obiectivele Alianței pentru Parlamentul European sau 
viziunea Alianței despre viitorul Europei, deși idei după cum am văzut mai sus există, ceea ce indică o alegere deliberată de 
a transmite un mesaj care să rezoneze cu alegătorii în sfera politicii interne . 

În altă ordine de idei, cu ocazia Summit-ului de la Sibiu de pe 9 mai Dacian Cioloș a avut o întâlnire cu Emanuel Macron, 
Președintele Franței, o întâlnire care s-a axat pe o discuție privind realizarea unui nou grup politic în Parlamentul European, 
după alegerile din 26 mai . 

În concluzie, Alianța a venit cu câteva inițiative noi în pregătirea campaniei electorale, precum stabilirea listelor de candidați 
în sistem de alegeri primare sau un accent puternic pus pe pregătirea unui program detaliat de obiective pentru Parlamentul 
European . Pe de altă parte, campania Alianței are și o importantă fațetă de concentrare pe lupta politică internă, vizibilă mai 
ales în discursurile liderilor, dar și în accentul pus pe problematica justiției, ilustrată de sloganul de campanie „Fără hoție 
ajungem departe” . 

Partidul Alianța liberalilor și democraților 
(ALDE)

ALDE candidează din poziția de partid aflat la guvernare, în 
coaliție cu PSD, și vine în fața electoratului cu un mesaj relativ 
similar PSD, dar mult mai moderat . Sloganul campaniei 
ALDE este „În Europa cu demnitate” completat de un 
mesaj alternativ: „România, respectată în Europa”, dând 
oarecum de înțeles că România nu ar fi fost tratată cu respect 
sau demnitate în Uniunea Europeană . 

ALDE nu a participat la alegerile europarlamentare din 2014 . 
Cu toate acestea, pe aproape tot parcursul ciclului legislativ 
anterior a avut două reprezentante în Parlamentul European, 
două reprezentante care au părăsit PNL în momentul în care 
gruparea din jurul lui Călin Popescu Tăriceanu i-a părăsit pe 
liberali pentru a forma ALDE în 2015 . 

Programul ALDE, disponibil într-o formă schematică pe site-ul 
partidului, la secțiunea alegerilor europarlamentare, indică 
mai multe arii de interes pentru candidații ALDE subsumate în 
6 capitole: Europa coeziunii, Europa sănătoasă, Europa 
competitivă, Europa nediscriminatorie, Europa libertății, 
Europa Viitorului. 

În capitolul Europa coeziunii, programul ALDE amintește 
de importanța fondurilor europene . ALDE indică faptul că 
UE „Trebuie să rămână singura opțiune credibilă care 
dispune de resursele necesare pentru a oferi tuturor 
statelor membre capacitatea suplimentară de a proteja 
siguranța și libertatea cetățenilor” .  Mai departe, în cazul 
capitolului Europa sănătoasă ALDE pledează pentru creșterea 
investițiilor în sistemul de sănătate național pentru a ajunge 
la standarde comune, europene, deși nu se indică exact cum 
europarlamentarii ALDE ar putea îndeplini acest deziderat 
din Parlamentul European . Pentru a mări competitivitatea, 
europarlamentarii ALDE promit agricultorilor români că vor 

Primi 10 candidați ALDE sunt listați mai jos . Pe primele 
poziții se regăsesc și actualii europarlamentari ALDE: 
Norica Nicolai și Renate Weber . 

1. Norica Nicolai 

2. Daniel Barbu 

3. Renate Weber

4. Ovidiu Silaghi

5. Varujan Vosganian 

6. Andrei Gerea 

7. Radu Silaghi-Dumitrescu

8. Eusebiu Pistru 

9. Horia-Victor Toma 

10. Tudor-Tim Ionescu

https://www.youtube.com/watch?v=KQ4jxveKBPE
https://2019.alde.ro/
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promova la nivel european nevoia de egalizare a nivelului subvențiilor primite de toți fermieri europeni . În același capitol se 
precizează că ALDE va favoriza antreprenoriatul și IMM-urile, deși în niciuna dintre ipostaze nu se precizează cum vor face 
candidații ALDE asta prin intermediul mandatului lor în PE, în afară de informarea tinerilor antreprenori despre oportunitățile 
existente în Fondul European pentru Investiții Strategice . 
Un domeniu dezvoltat mai intens în programul ALDE este cel din capitolul Europa nediscriminatorie unde apare tema dublului 
standard, o temă intens abordată de PSD, dar care apare și în alte programe ale celorlalte partide . Programul ALDE pune 
accent mai ales pe problema diferențelor de calitate dintre produsele alimentare comercializate în estul Europei față de 
vestul continentului . ALDE promite că europarlamentarii săi vor avansa această problemă în PE, unde vor propune măsuri 
regulatorii, metodologii și un plan de acțiune pentru a întării siguranța alimentară și vor cere puteri sporite pentru autoritățile 
naționale în scopul eliminării unor astfel de practici . Este interesant aici faptul că, în timp ce PSD sau Alianța 2020 USR-PLUS 
propun soluții la nivel european, prin creșterea competențelor UE, ALDE propune crearea de puteri sporite pentru 
autoritățile naționale în acest domeniu. Pe lângă asta, se propune și un cadru legislativ care să permită consumatorilor să 
ceară despăgubiri de la producători în cazul în care astfel de practici apar .
O altă prioritate a ALDE în Parlamentul European este aderarea imediată la spațiul Schengen a României, ca membru cu 
drepturi depline . 
În cele din urmă, în capitolul Europa viitorului programul ALDE listează mai multe inițiative în domeniul educației și al politicilor 
de tineret . Printre aceste obiective se regăsesc: mai multe fonduri pentru Erasmus; rol central pentru politicile de tineret 
în agenda europeană; recunoașterea diplomelor cu dublă specializare la nivel european; implementarea de noi 
programe complementare programului Erasmus. 

În discursul liderilor ALDE și al candidaților ALDE în fața alegătorilor sau a simpatizanților se observă, de altfel, la fel ca și în 
cazul celorlalte partide, o accentuare a temelor de politică internă . De asemenea, sunt reamintite câteva tematici care sunt 
favorite coaliției de la guvernare, precum presupusa „defăimare” a României de către politicienii celorlalte partide, aflate în 
opoziție, temă prezentă pregnant și în discursul PSD . 

Pro România

„Vrem să trimitem oameni la Bruxelles care să știe să se bată pentru drepturile noastre. Am 
avut și avem în Parlamentul European oameni care au defăimat. Să nu mai facem asta.”

Călin-Popescu Tăriceanu, Președinte ALDE, discurs la lansarea candidaților ALDE pentru alegerile europarlamentare, 
Iași, 13 aprilie 2019

Pentru Pro România alegerile europarlamentare din 26 mai 
vor fi primul test electoral de la înființarea din 2018 . Chiar 
dacă la prima vedere pare să fie un partid nou, Pro România 
este format de foști membri ai Partidului Social Democrat 
și foști membri ai ALDE, care au părăsit cele două partide 
fiind după conflicte cu actualele conduceri . De altfel, chiar 
sloganul Pro România pentru alegerile europarlamentare 
provine dintre mesajele transmise de PSD în timpul alegerilor 
europarlamentare din 2014, anume „Mândri că suntem 
români” . De această dată sloganul propus românilor 
este „Mândri că suntem români. Mândri că suntem 
europeni.” Principalul mesaj transmis de Pro România este 
unul pro european, un mesaj împotriva PSD, care în opinia 
Pro România duce o campanie împotriva apartenenței 
României la Uniunea Europeană . 

Propunerile Pro România pentru Parlamentul European sunt 
însă greu de analizat în primul rând pentru că nu există 
încă un program specific pentru aceste alegeri . Deși un 
Manifest pentru alegerile europarlamentare a fost anunțat 
și chiar lansat, acesta nu a putut fi regăsit în spațiul public 
de către Europuls . Pe site-ul oficial al Pro România capitolul 
„Manifest” duce la viziunea generală a partidului, unde 

Candidații Pro România sunt listați mai jos . Se remarcă 
faptul că Laurențiu Rebega nu se regăsește între primi 10 
candidați precum și prezența în listă a lui Iurie Leancă, 
actual viceprim-ministru în guvernul Republicii Moldova:
1. Victor Ponta 
2. Corina Crețu 
3. Mihai Tudose 
4. Iurie Leancă 
5. Geanina Pușcașu
6. Gabriela Podașcă
7. Cristi Cosmin
8. Ioana Petrescu
9. Mihai Sturzu
10. Ionela Danciu

http://proromania.eu/
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doar un capitol este dedicat UE . În aceste condiții am reconstituit programul Pro România folosindu-ne de acest unic capitol 
precum și de discursurile candidaților Pro România în diferite contexte electorale . 

Pro România propune românilor în primul rând o constatare, anume că „proiectul Uniunii Europene este unica soluție politică și 
geopolitică prin care se poate prezerva pacea și dezvoltarea pe continentul nostru”. Constatarea Pro România este făcută însă în 
cadrul capitolului despre instituțiile europene, capitol coordonat la nivelul partidului de Laurențiu Rebega, actual europarlamentar . 
Rebega pe parcursul mandatului său în Parlamentului European s-a alăturat grupului anti-european condus de Marine Le Pen, 
fiind și vicepreședinte al acestei formațiuni care a avut un discurs total opus discursului actual propus de Pro România . 

Pe lângă această constatare, capitolul dedicat UE 
din viziunea Pro România propune un „grup de lucru 
european, organism consultativ constituit din experți non 
afiliați politic, în subordinea Parlamentului”, un acord 
național asupra mandatelor susținute de reprezentanții 
români în instituțiile europene precum și creșterea 
ponderii inițiativelor și a rolului activ al reprezentanților 
români în aceste instituții . În cazul diasporei, Pro România 
propune programul „România fără frontiere” fără însă 
a dezvolta această propunere mai mult decât simpla 
menționare . 

Propunerile Pro România sunt dezvoltate puțin mai pe larg 
în discursurile liderilor și candidaților partidului în fața 
electoratului . Astfel, liderul de listă al Pro România, Victor 
Ponta (care a anunțat pe de altă parte că nu își va prelua 
mandatul de europarlamentar în cazul în care îl va obține) indică faptul că cel mai important obiectiv al europarlamentarilor 
Pro România va fi acela de a obține în cadrul noului buget UE a unor alocări mai mari pentru dezvoltarea României prin 
investiții . Mai departe liderii Pro România au vorbit despre dezvoltarea țării prin fonduri europene în domeniile inovării 
și IT dar și stabilitate economică printr-o abordare social-liberală a politicii economice și sociale. De asemenea, liderii 
Pro România s-au declarat de partea unei justiții corecte, care să fie pusă în slujba cetățeanului. 

La fel ca și în cazul celorlalte partide, poate mai pregnant în acest caz, dat fiind faptul că un program clar lipsește, discursul 
Pro România accentuează puternic chestiuni de politică internă . Discursul liderilor Pro România este unul impregnat de 
opoziția la PSD și la campania PSD și declarații repetate de pro europenism, declarații care nu sunt completate și de propuneri 
de acțiuni concrete la nivelul Parlamentului European al candidaților propuși de partid . 

„Luptăm pentru o Românie în Europa nu în afara 
Europei. Vrem să fim alături de familiile progresiste 
din UE. [...] Nu e ceva mai important în perioada 
următoare pentru europarlamentarii noștri decât 
să lupte pentru ca noul budget al Uniunii Europene 
să prevadă ce a propus comisarul european pentru 
dezvoltarea regională (n.a. Corina Crețu, candidat 
al Pro România) și anume mai mulți bani pentru 
investiții și pentru dezvoltarea în România”.

Victor Ponta, Președinte și candidat Pro România, 
lansarea candidaților Pro România pentru alegerile 
europarlamentare, București, 14 aprilie 2019Ziar de 
precampanie al PSD, martie 2019

Uniunea Democrată Maghiară din 
România (UDMR) 

UDMR a pornit în campania electorală din 2014 cu o 
prioritate foarte clară, și anume protejarea intereselor 
minorității maghiare la nivel european . Această prioritate 
este în centrul campaniei electorale a UDMR pentru 
alegerile europarlamentare și în 2019 . De altfel, întreaga 
campanie este centrată pe regiunea Transilvaniei așa cum 
indică și sloganul UDMR: „Transilvania Prosperă, Europa 
Puternică” . 

În urma consultării programului UDMR pentru 
europarlamentare, publicat pe site-ul partidului,  am extras 
mai multe obiective ale partidului pentru Parlamentul 
European . Astfel, primul obiectiv ține de promovarea la 
nivel european a unei legislații europene de protejare a 
minorităților naționale din statele membre UE. Programul 
amintește de așa numitul Minority Safety Pack pe care 
UDMR se angajează să îl transpună în lege. De altfel, 
programul prezintă pași concreți pentru îndeplinirea acestui 
obiectiv precum recunoașterea europeană a simbolurilor 

Cei 10 candidați ai UDMR sunt listați mai jos . Cei doi 
europarlamentari actuali ai UDMR sunt prezenți pe listă, 
dar doar unul dintre ei este plasat pe un loc eligibil . 
1. Iuliu Winkler 
2. Lorant Vincze 
3. Csilla Hegedus 
4. Csongor Oltean 
5. Csaba Sógor 
6. Kovács Irénke 
7. Cseke Attila
8. Benkő Erika
9. Pataki Csaba
10. Ambrus Zsombor

https://www.proromania.ro/viziune/relatia-cu-institutiile-europene/
https://www.dw.com/ro/marine-le-pen-caut%C4%83-prozeli%C8%9Bi-%C3%AEn-rom%C3%A2nia/a-19191758
https://www.facebook.com/victor.ponta/videos/577227269463413/
https://www.facebook.com/victor.ponta/videos/577227269463413/
http://ep19.udmr.ro/info_item/programul-udmr-pentru-alegerile-europarlamentare/
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etnice (drapeluri, imnuri), finanțări directe pentru comunitățile minoritare, crearea unei Agenții europene pentru 
minorități și în cele din urmă modificarea tratatelor europene pentru includerea protecției minorităților între 
competențele unionale. 

Pe lângă aceste propuneri care țin de problema minorităților, UDMR prezintă și alte obiective precum absorbția fondurilor 
europene la nivel local prin descentralizarea alocării acestora de la nivel național la nivel regional, debirocratizarea 
alocărilor de fonduri, dar și înființarea unui fond european pentru dezvoltarea județelor sărace. Un alt domeniu 
prioritar pentru europarlamentarii UDMR este cel agricol, unde se dorește creșterea subvențiilor pentru fermieri și mai ales 
pentru fermele mici și mijlocii, de familie, în detrimentul fermelor mari, dar și creșterea importanței Grupurilor de Acțiune 
Locale (GAL) pentru alocarea fondurilor de dezvoltare rurală.

Asemeni majorității partidelor, aderarea la spațiul Schengen, dar și aderarea la zona Euro sunt alte priorități ale 
europarlamentarilor . Acestora se adaugă o serie de priorități în domeniul educațional precum extinderea finanțării pentru 
programul Erasmus+ sau finanțarea europeană a programelor educaționale profesionale.

Este semnificativ faptul că Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, aflat într-un turneu în Transilvania înainte de Summitul de 
la Sibiu din 9 mai, a îndemnat alegătorii să voteze UDMR la alegerile europarlamentare într-o conferință de presă 
comună cu președintele UDMR Kelemen Hunor . De altfel, președintele UDMR a preluat o parte din retorica anti-migrație a 
premierului maghiar, anunțând în conferința de presă comună că UE trebuie să își apere granițele de migranți pentru a putea 
garanta securitatea și bunăstarea popoarelor europene . 

„Ne dorim o reprezentare maghiară puternică în PE, astfel încât să fim şi factori de decizie 
în cadrul transformărilor, şi nu doar să suportăm consecinţele acestora”.

Kelemen Hunor, Președinte UDMR, Conferință de presă, 8 mai 2019

Partidul Mișcarea Populară (PMP)

PMP se prezintă pentru cea de-a doua oară în fața alegătorilor 
pentru a trimite reprezentanți în Parlamentul European . În 
2014 a obținut mandate pentru doi europarlamentari . Cu 
toate acestea, la finalul ciclului legislativ niciunul dintre acești 
doi europarlamentari nu mai era afiliat PMP, trecând la alte 
partide . Anul acesta mesajul principal al PMP este unul de 
unitate, așa cum ilustrează sloganul campaniei „Uniți în 
Europa” . Acest mesaj de unitate este îndreptat atât spre 
viitorul Uniunii Europene, cât și pentru obiectivul principal 
declarat al PMP în Parlamentul European, anume susținerea 
unirii României cu Republica Moldova . 

PMP nu a făcut public un program scris privind alegerile 
europarlamentare . Pentru a extrage prioritățiile PMP în 
Parlamentul European ne-am folosit de un ziar de campanie 
al PMP, precum și de discursurile de la lansarea campaniei 
PMP pentru europarlamentare . 

PMP își propune trei priorități în Parlamentul European: 
încurajarea proiectului Statelor Unite ale Europei; 
susținerea celor „3,5 milioane de români” plecați la 
muncă în țări din Uniunea Europeană; unirea României cu 
Republica Moldova . În primul rând iese în evidență mesajul 
fără echivoc al liderului de listă al PMP, fostul președinte 
Traian Băsescu, în favoarea proiectului Statelor Unite ale 
Europei . În sprijinul Republicii Moldova, europarlamentarii 
PMP vor promova creșterea fondurilor alocate pentru Rep . 
Moldova în interiorul Acordului de Asociere semnat de Rep . 
Moldova cu Uniunea Europeană . 

Lista PMP este deschisă de fostul președinte al României 
Traian Băsescu . Mai jos găsiți primii 10 candidați ai 
PMP pentru alegerile europarlamentare . Obiectivul 
declarat al PMP este să obțină 2-3 mandate de 
europarlamentar . 

1. Traian Băsescu 

2. Eugen Tomac

3. Ioana Constantin 

4. Marius Paşcan

5. Simona Vlădica

6. Robert Turcescu 

7. Teodora Desagă

8. Petru Movilă

9. Cătălina Bozianu

10. Cătălin Bulf
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PMP anunță că europarlamentarii PMP vor susține în 
Parlamentul European solidaritatea și unitatea Uniunii 
Europene în fața populiștilor și naționaliștilor . Iar cel puțin 
la nivel declarativ Traian Băsescu prezintă unele motive 
pentru ascensiunea acestor forțe eurosceptice precum: 
migrația necontrolată din afara UE, vulnerabilitatea 
frontierelor UE, actele de terorism . Oferă însă soluții 
doar pentru problema migrației, precizând că Uniunea 
Europeană trebuie să mențină pe teritoriul său doar 
„grupurile integrabile care acceptă obiceiurile și 
cultura creștină” . Cât privește refugiații din zone de 
război, PMP, prin vocea lui Traian Băsescu, consideră 
că aceștia trebuie „repatriați imediat ce conflictul 
militar încetează, pentru că trebuie să contribuie la 
reconstruirea țării lor”. 

Pe lângă aceste priorități, în discursurile lui Traian Băsescu sau a lui Eugen Tomac, președintele PMP și candidat, apar și 
propuneri precum: adoptarea monedei euro, creșterea capacității administrative a României, intrarea în spațiul Schengen și 
consolidarea justiției . Cu toate acestea, propunerile PMP listate mai sus nu au și planuri de acțiune concrete care să le transfere 
din starea de deziderate în obiective cuantificabile și măsurabile într-un eventual mandat de europarlamentar .  

Candidați independenți - George Simion, Gregoriana Tudoran, Peter Costea 

Pe buletinul de vot în 26 mai se vor regăsi și 3 candidați independenți: George Simion, Gregoriana Tudoran și Peter Costea . 
În alegerile din 2014 doar unul dintre candidații independenți au reușit să treacă pragul de 3% din opțiunile de vot pentru a 
obține un mandat de europarlamentar, acest candidat fiind Mircea Diaconu . Vom prezenta în următoarele paragrafe o parte 
dintre prioritățile celor trei candidați independenți din cursa pentru Parlamentul European . 

George Simion este candidatul independent cel mai prezent în sfera publică . Acesta este un activist civic implicat în campania 
pentru realizarea unirii dintre Republica Moldova și România . De altfel, principalul său obiectiv în Parlamentul European 
este tocmai această unire, lucru indicat și de sloganul campaniei sale „România mare în Europa” . Simion promite că va 
transforma acet proiect de unire într-un proiect euroepan . Independentul Simion face campanie cu un mesaj anti-partide, 
argumentând că doar un independent poate reprezenta cu adevărat interesele românilor, și nu diferite interese partinice . 
Pe lângă obiectivul unirii, Simion mai amintește de lupta pentru drepturile românilor din statele terțe UE, precum Serbia sau 
Ucraina, dar și de protejarea drepturilor românilor care muncesc în Uniunea Europeană . De asemenea, mai promite că va 
lucra în PE pentru stoparea defrișărilor ilegale din țară dar și pentru construirea de autostrăzi care să lege Republica Moldova 
de România . 

Pe lângă aceste priorități, George Simion are și unele promisiuni care ies oarecum din tipar . Acesta promite că va înființa câte 
un cabinet de europarlamentar în fiecare județ al României, cabinete care vor oferi consultanță gratuită pentru accesarea de 
fonduri europene . Pe lângă asta, mai promite că va aduce la Bruxelles cel puțin câte un copil din fiecare localitate a României 
pentru a le explica cum funcționează instituțiile europene . Mai mult, acesta promite că va dona trei sferturi din salariul său de 
europarlamentar pentru proiecte desfășurate în Republica Moldova sau România (într-o versiune actualizată a ziarului de 
campanie a candidatului acesta plusează la 90% procentul de salariu donat) . 

În cazul Gregorianei Tudoran, un alt candidat independent, prioritățile propuse în campanie nu mai sunt atât de clar făcute 
publice . Doamna Tudoran, reprezentant al Asociației „Împreună pentru A8”, care militează pentru construcția autostrăzii Iași 
– Târgu Mureș, are ca obiectiv principal încurajarea dezvoltării infrastructurii din poziția de europarlamentar independent . 

În final, Peter Costea este un candidat mai vechi în alegerile europarlamentare, acesta candidând și în 2014, tot din poziția 
de independent, fără succes însă . Acesta propune o renaștere morală a Europei, sloganul campaniei sale fiind „Votați pentru 
renașterea morală a Europei” . Acesta este președinte al Alianței Familiilor din România, o asociație care își propune să 
protejeze familiile și libertatea religioasă în România și Europa . Printre prioritățile urmate de acesta în cazul în care va deveni 
europarlamentar se regăsesc promovarea valorilor familiei tradiționale sau protejarea identității culturale și religioase a 
României și a Europei . Acesta declară că vrea să reprezinte valorile creștine în Parlamentul European . 

Toți cei trei candidați independenți candidează din pozițiile de reprezentanți ai societății civile prin organizații cu obiective 
foarte specifice, cum ar fi unirea Republicii Moldova cu România, construirea de autostrăzi în România sau protejarea familiilor 
din România . Candidaturile lor propun aceleași obiective în fața electoratului .

”Viitorul Uniunii Europene trebuie să fie Statele 
Unite ale Europei. Este singura soluție ca noi, 
statele europene, să fim parte a deciziilor în 
procesul de globalizare. Dacă nu vom realiza 
Statele Unite ale Europei, în mod cert niciuna 
dintre țările UE nu va face față efectelor 
globalizării, nici măcar Germania sau Franța”.

Traian Băsescu, candidat PMP pentru alegerile  
europarlamentare, Ziar de campanie al PMP, aprilie 2019
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Concluzii
Europuls - Centrul de Expertiză Europeană crede cu tărie în 
nevoia de informare a cetățenilor români înaintea unor alegeri 
atât de importante pentru viitorul Uniunii Europene . Prin aceste 
alegeri cetățenii români sunt invitați să își exprime opinia asupra 
viitorului Uniunii Europene . Dacă liderii statelor membre au 
prezentat la Summit-ul de la Sibiu un document care a reiterat 
unitatea europeană și voința de a continua integrarea cât mai 
profundă a statelor membre, cetățenii europeni vor decide 
dacă acceptă și legitimează voința liderilor prezenți la Sibiu 
sau legitimează forțele eurosceptice care își doresc o Europă 
mai slab integrată sau chiar destrămarea Uniunii . Fiecare 
cetățean este chemat să decidă, iar noi ne-am dorit să oferim 
prin acest raport un instrument de informare pentru ca fiecare 
să ia decizia în cunoștință de cauză . 

Pentru a vă înarma cu un ghid complet, am inclus în raport 
informații despre Parlamentul European, despre atribuțiile și 
funcționarea acestei importante instituții europene, despre 
forțele politice din PE și obiectivele lor, precum și despre 
activitatea delegației române din Parlamentul European în 
ultima legislatură ce stă să se încheie odată cu alegerile de 
la sfârșitul lunii mai . Ne-am întors în timp în campania pentru 
alegerile europarlamentare din 2014 pentru a vedea care 
au fost mesajele și promisiunile propuse de partidele politice 
și candidații independenți care au primit votul românilor . Am 
observat astfel cum primele accente naționaliste și-au 
făcut loc în discursul partidului care a luat cel mai mare 
număr de voturi, PSD, dar și cum promisiunile punctuale 
ale europarlamentarilor nu au fost completate de 
programe politice detaliate cu obiective concrete. Or, 
în Parlamentul European, europarlamentarii români s-au 
confruntat cu decizii în domenii care nici măcar nu au fost 
amintite alegătorilor în timpul campaniei, așa cum am văzut în 
momentul în care am analizat activitatea europarlamentarilor 
pe parcursul celor 5 ani de mandat . 

Observând campania electorală pentru alegerile din 26 
mai, vă prezentăm programele și în paralel cu parcursul 
actorilor politici până în 2019 și urmărind evoluția viziunii lor 
despre Uniunea Europeană, acolo unde aceasta a putut fi 
reconstituită . S-a observat în primul rând o evoluție față de 
2014 prin apariția unor programe electorale consistente, 
cel puțin în cazul unui partid și a unei alianțe, dar și a unor 
programe care punctează interesele partidelor în diferite 
domenii considerate prioritare, deși nu toate țin de 
competențele Parlamentului European. Astfel, cetățenilor le 
este oferită șansa să se informeze și să judece obiective clare, 
puse pe hârtie, mai degrabă decât discursuri schimbătoare . 

O altă concluzie importantă care poate fi extrasă din analiza 
programelor electorale este numărul surprinzător de 
domenii de politică europeană unde partidele politice 
identifică aceleași probleme care trebuie rezolvate 
și propun chiar soluții similare. Astfel, tema nevoii de 
atragere de fonduri europene pentru dezvoltare apare la 
toate partidele . Asemănătoare este și tema dublului standard 
în domeniul alimentar, altă temă pe care am regăsit-o la 
majoritatea partidelor, și unde soluțiile sunt relativ similare . 
Putem continua cu numeroase exemple precum aderarea 
la Spațiul Schengen sau la zona euro, integrarea Republicii 
Moldova în UE, nevoia de a apăra drepturile românilor plecați 
la muncă în statele membre UE, sprijinirea agricultorilor prin 
aducerea subvențiilor la un nivel similar celui primit de alți 
fermieri din UE sau nevoia de a aduce cât mai mult fonduri 
europene în domenii precum sănătatea, educația, cercetare 
sau domeniul antreprenoriatului . De altfel, aceste fonduri 
europene au fost folosite de majoritatea actorilor politici în 
aceste programe sau în discursuri ca un tip de medicament 
universal pentru toate problemele semnalate . Aceasta este 
și una dintre cele mai importante critici care pot fi aduse 
tuturor partidelor și candidaților, folosire prea liberă 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/05/09/the-sibiu-declaration/
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a soluției atragerii de fonduri europene și lipsa unei 
explicații clare de modul în care funcționează atragerea 
fondurilor și care sunt autoritățile competente (la nivelul 
statelor membre, nu la nivel european), ceea ce ar putea 
crea unele așteptări false în rândul electoratului față de 
propunerile indicate. 

Revenind însă la similaritatea care iese în evidență în 
momentul când se compară obiectivele propuse de toți 
actori implicați în alegerile pentru Parlamentul European, 
apreciem faptul că nu există falii majore între acești actori 
când discutăm despre politicile susținute la nivel european . 
Există totuși o excepție, domeniul justiției, unde se 
observă o falie între partidele aflate la putere și cele 
aflate în opoziție. PSD sau ALDE se opun unui mecanism 
la nivel european de evaluare a statului de drept, în timp 
ce PNL sau Alianța 2020 USR-PLUS indică expres în 
programele lor susținerea unui astfel de mecanism. De 
altfel, această diferență cauzează și cea mai importantă 
evoluție la nivel de viziune față de Uniunea Europeană 
a unui partid românesc, și anume PSD. Dacă în 2014 
discursul naționalist a fost amintit marginal în campania 
PSD, în acest an, discursul PSD, prin vocea liderului 

Liviu Dragnea, a devenit de-a dreptul eurosceptic, ceea 
ce este o modificare semnificativă ce vine din partea 
principalului partid de guvernare. 

Mai departe însă, puținele diferențe de politici pe care viitori 
europarlamentari promit să le promoveze în Parlamentul 
European nu justifică atacurile între putere și opoziție, 
acestea izvorând mai degrabă din pozițiile în politica 
internă . Și asta ne aduce la o altă constatare, anume 
faptul că la nivel de discurs public campania electorală 
pentru alegerile europarlamentare a fost marcată 
de o accentuare disproporționată pe politica internă. 
Chiar dacă au avut la dispoziție programe electorale, 
candidații și liderii politici implicați în alegeri preferă să 
mobilizeze electoratul prin discursuri care țin de politica 
internă. În contextul în care la nivel european le este 
propusă cetățenilor o dezbatere despre viitorul Europei,  
considerăm că accentul pus pe politica internă este o 
alegere care diminuează interesul cetățenilor români 
pentru un lucru atât de important precum viitorul Uniunii 
din care facem cu toții parte. 

În final, dorim să transmitem două îndemnuri. 

Primul și cel mai important este pentru cetățenii români să iasă la vot și să aleagă Europa pe care 
și-o doresc în viitor! 

Cel de-al doilea este un îndemn de unitate pentru viitori europarlamentari care își vor ocupa locurile 
în Parlamentul European după alegerile din 26 mai. Este un îndemn de unitate în încercarea de 
aduce soluții pentru probleme similare care au fost identificate în timpul campaniei și care au fost 
promise alegătorilor că își vor găsi soluția. Nu mai lăsați politica internă să sape falii adânci și 
conlucrați pentru a promova soluții care transcend politica partizană de la nivel național în interesul 
cetățenilor pe care îi veți reprezenta în Parlamentul European!
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Despre Europuls – Centrul de Expertiză Europeană 

Centrul de Expertiză Europeană EUROPULS este o organizație non-guvernamentală înființată în anul 2010 la 
Bruxelles de un grup de experți români în afaceri europene . Scopul acesteia este acela de a promova procesul 
de integrare europeană în România dar și de a contribui la dezvoltarea unui spațiu public european . Europuls 

urmărește să încurajeze dezbaterile publice pe teme europene prin articole și studii, precum și prin organizarea de 
dezbateri, ateliere de lucru și conferințe, printre participanții la aceste evenimente numărându-se comisari europeni, 

europarlamentari români și străini, lideri politici, reprezentanți ai societății civile, experți și jurnaliști .

Europuls este inițiatorul și principalul organizator al EUROSFAT, forumul anual dedicat dezbaterilor pe teme 
europene și partener fondator al proiectului RO2019 pentru sprijinul Președinției Române a Consiliului UE din 2019 .

Asociația Europuls, înființată în 15 martie 2010 și înregistrată oficial în Romania este complet independentă de orice 
organism cu caracter politic .

www .europuls .ro

Coordonatori:
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