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Victor Ponta – președintele Par�dului Social Democrat,

Prim-ministru al Guvernului României

Dragi prieteni,

Veniți alături de noi, pe 25 mai, pentru a vota candidații PSD-UNPR-PC 
pentru alegerile europene, o campanie electorală despre cine face România 
Puternică în Europa. Suntem mândri că suntem români și trimitem la 
Bruxelles o echipă de oameni care să îi apere pe români.

Promovăm, prin această campanie, un mesaj pozi�v și construc�v – despre 
cum luptăm pentru România, despre cum ne ținem de cuvânt și despre cum 
construim o Românie puternică aici, acasă, dar și în Europa, unde prea mult 
�mp ne-a fost rușine de modul în care regimul Băsescu ne-a reprezentat.

Vă îndemn să votați candidații PSD-UNPR-PC pentru Parlamentul 
European, pentru că formează o echipă performantă, pozi�vă, care a 
obținut deja lucruri pentru România. Sunt  oameni care au luptat pentru ca 
România să obțină mai multe fonduri europene, au apărat România în 
Europa, au promovat o altă poli�că decât cea a regimului Băsescu. Aici, 
acasă, vom con�nua lupta împotriva acestui regim, care con�nuă să facă 
rău și care, dacă va reveni la putere, va relua poli�ca tăierilor de salarii și 
pensii și a scumpirilor, ca în 2010.

Este un moment important, pentru că va trebui să decidem dacă vom 
con�nua schimbările începute în ul�mul an și jumătate sau dacă revenim la 
perioada Băsescu-Boc. Prin noi, prin PSD-UNPR-PC, lupta începută în 2012 
trăiește, USL con�nuă. Veniți la vot, pe 25 mai, pentru a demonstra că 
românii sunt mândri și că pot lupta pentru a face România puternică în 
Europa.

Victor Ponta, alături de Mar�n Schulz, Președintele Parlamentului European
și candidatul social-democraților pentru șefia Comisiei Europene



I-am apărat pe români de abuzuri și denigrări

Combaterea politicienilor europeni și surselor care au atacat românii și 
care s-au opus acordării drepturilor cuvenite – David Cameron, Nicolas 
Sarkozy, Geert Wilders, Nigel Farage, europarlamentari PPE, publicații 
străine.

Am obținut bani pentru România

Două milioane de euro pentru regiunea Mării Negre.

Obținerea sprijinului Băncii Europene de Investiții pentru România.

25 de milioane de euro pentru victimele inundațiilor din 2010.

Obținerea posibilității de a utiliza fonduri europene pentru reabilitarea 
termică a locuințelor.

Am respins austeritatea

Mai multe fonduri de coeziune pentru statele în curs de dezvoltare, cum 
este România.

Accent pe crearea locurilor de muncă.

Combaterea evaziunii fiscale – alternativă la austeritate.

Raport privind sprijinirea dezvoltării durabile.

CE AM FACUT

Am promovat România în Europa

Prima reprezentare a unei personalități române în Parlamentul European 
– bustul lui Nicolae Titulescu, adus pentru expunere permanentă.

Iași, Pitești și Constanța – Orașe Europene ale Sportului în 2012, 2013 și 
2014.

Evenimente de promovare a județelor Bacău, Caraș Severin, Hunedoara, 
Timiș, Mehedinți, Vrancea și a regiunilor Dunării și Mării Negre.

Expoziții și reuniuni pentru promovarea culturii românești.

Bibliotecă de carte românească la Bruxelles.

             în 2009-2014 
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Am asigurat extinderea perioadei
de folosire a banilor europeni cu un an

Vot în Parlamentul European și în comisiile de specialitate => România nu a 
pierdut fonduri europene care nu au fost cheltuite la timp de către guvernările PDL.

Am stopat ACTA

Amplă campanie de informare în privința Acordului comercial de combatere a 
contrafacerii (ACTA), care risca să îngrădească dreptul cetățenilor la viața 
privată.

Respingerea ACTA în plenul Parlamentului European, prin vot.

L-am blocat pe Laszlo Tokes

Condamnarea atacurilor la adresa României și a amenințărilor separatiste 
lansate de Laszlo Tokes.

Solicitarea retragerii Ordinului Național „Steaua României” lui Laszlo Tokes.

Am obținut avantaje pentru agricultorii români

Plăți suplimentare pentru tinerii fermieri.

Fonduri speciale pentru producătorii care vor să treacă la agricultura bio.

Raportul privind rolul strategic al agriculturii – adoptat în PE.

Evenimente la Bruxelles pentru promovarea agriculturii românești.

Amendamente la Politica Agricolă Comună (PAC) a UE cu efecte directe pentru 
agricultorii români. Finanțare specială pentru micii fermieri.

Am sancționat derapajele și minciunile
regimului Băsescu

Protest în plen față de votul de la Legea Pensiilor validat de Roberta Anastase.

Blamarea catalogării presei drept „vulnerabilitate la siguranța națională” de 
către regimul Băsescu.

Combaterea tuturor dezinformărilor lansate de PDL în vara anului 2012.

Apărarea votului românilor de la referendumul din 2012 - Confruntare în plenul 
PE cu Viviane Reding și liderii PPE.

Am lucrat
pentru intrarea României în Schengen

Modificarea regulamentului în ceea ce privește aderarea la spațiul Schengen 
=> condiții mai bune pentru accesul României.

Obținerea de mesaje de sprijin pentru accesul în Schengen.

Solicitări către Comisia Europeană și critici deschise către liderii politici care 
s-au opus acceptării României în Schengen.

I-am ajutat pe românii din străinătate

Demersuri pentru îmbunătățirea legislației.

Negocieri pentru eliminarea vizelor pentru românii care călătoresc în SUA şi 
Canada.

Vizite de lucru în regiunile din străinătate în care lucrează comunități de români.

Raport pentru un tratament egal în ceea ce privește încadrarea în muncă.
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CE VOM FACE
       în urmatorii 5 ani 

Aducem bani pentru România. Ajutăm la atragerea fondurilor 
europene și la alocarea de sume suplimentare pentru proiectele 
românești.

Facem România puternică în Europa! Promovăm valorile, cultura și 
identitatea României. Le arătăm europenilor de ce vocea României 
trebuie să fie respectată în lume.

Apropiem liderii europeni importanți de România, prin 
organizarea de vizite în țară și prin evenimente de promovare la 
Bruxelles.

Rămânem un stâlp de sprijin pentru toți românii stabiliți în 

străinătate. Luptăm pentru ca românii să fie tratați egal cu toți 
cetățenii Europei.

Apărăm interesele și nevoile românilor în Europa, prin propunerea 
de noi legi, prin amendamente, interpelări și intervenții publice.

Asigurăm intrarea României în Spațiul Schengen.

Asigurăm noi locuri de muncă, lucrând la legislaţia europeană şi la 
scheme de combatere a şomajului, după modelul Garanţia 
Europeană pentru Tineri – deja introdusă datorită social-democraţilor.

Îi ajutăm pe tinerii români să studieze în străinătate, susţinând 
programul Erasmus+ şi finanţarea europeană pentru studenţi.

Combatem sărăcia prin contribuirea la programe și legi care să 
reducă diferențele materiale dintre cetățenii europeni.

Luptăm în continuare pentru dreptul românilor la liberă circulație 
și pentru dreptul lor de a munci fără restricții în Uniunea Europeană.

Sancționăm orice derapaje sau abuzuri la adresa României, așa 
cum am făcut-o până în prezent.

Promovăm drepturile femeilor și egalitatea de șanse dintre 

genuri.

Sprijinim integrarea europeană a Republicii Moldova.

Susținem legile europene avantajoase pentru România și le 
blocăm pe cele care i-ar putea defavoriza pe cetățenii români.
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În timpul mandatelor de ministru al Educației, Ecaterina Andronescu a inițiat mai multe 
proiecte pentru a veni în sprijinul elevilor și cadrelor didactice și pentru a îmbunătăți 
învățământul liceal și cel superior. A deținut două mandate de rector al Universității 

Politehnica din București si este  în o bună cunoscătoare a domeniului educației
România și în Europa.

A luptat pentru realizarea unei reforme corecte în sistemul de educație românesc, 
care să avantajeze deopotrivă elevii și cadrele didactice.

Alături de sindicatele din Educație, a sprijinit descentralizarea învățământului 
românesc.

Este vicepreședinte al PSD, președinte al organizației PSD București și 
parlamentar cu o bogată experiență. 

Ca europarlamentar, se va afla în centrul dezbaterilor privind evoluția UE, care privilegiază 
domeniul educației, și va propune abordări incluzive, menite să faciliteze accesul la 
educație al unui număr cât mai mare de copii din regiuni și grupuri defavorizate.

Va promova în Europa calitatea și rezultatele învățământului și cercetării din România, 
care devine un punct de referință pe harta europeană a cercetării prin programul ELI.

Va milita pentru măsuri de sprijinire a educației, gândite special pentru copiii românilor din 
afara țării.
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CORINA CRETU ECATERINA ANDRONESCU
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Pe lângă politicile stângii europene pe care le-a promovat în calitate de europarlamentar și 
vicepreședinte al grupului S&D, Corina Crețu a luptat împotriva extremismului, 
discriminării și denigrării cetățenilor români în Uniunea Europeană.

S-a opus acțiunilor sistematice de defăimare a românilor din Italia, a luptat pentru 
eliminarea măsurilor discriminatorii impuse de Olanda și a condamnat constant 
atacurile populist-xenofobe din Marea Britanie, prin demersuri repetate în forul 
european, apeluri către liderii europeni și editoriale semnate în publicații din UE.

A condamnat atacurile extremiste îndreptate împotriva românilor, inclusiv din 
partea unor europarlamentari aleși în România, precum Laszlo Tokes.

A pledat cu fermitate împotriva măsurilor de îngrădire a liberei circulații a 
muncitorilor români în UE.

A solicitat Comisiei Europene să asigure menținerea ajutoarelor alimentare pentru 
cei mai săraci dintre cetățenii Uniunii.

A organizat evenimente la Bruxelles alături de Tony Blair și Bill Gates.

A luptat împotriva austerității, ca voce importantă a grupului S&D.

Prioritățile sale în mandatul viitor sunt legate de asigurarea tratamentului egal pentru 
români în fiecare stat membru UE, de combaterea sărăciei și a polarizării sociale la nivel 
european și de eliminarea, într-un ritm accelerat, a inegalităților între statele membre.
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Activitățile sale au urmărit promovarea imaginii României în Europa, sancționarea 
derapajelor la adresa românilor, precum și o alocare cât mai substanțială de fonduri 
României. Ca lider al delegației PSD din Parlamentul European, Cătălin Ivan a coordonat 
mai multe acțiuni comune ale eurodeputaților și a obținut sprijin important pentru România 
în momentele cheie din partea colegilor străini din grupul S&D.

A reușit obținerea titlului de „Oraș European al Sportului” pentru Iași, Pitești și 
Constanța.

A lucrat cu succes pentru a obține mai mulți bani europeni pentru România.

A adus bustul lui Nicolae Titulescu la Bruxelles pentru expunere permanentă – 
prima reprezentare a unei personalități române în Parlamentul European.

A combătut campaniile de presă din Marea Britanie și ale extremiștilor din Europa 
care susțineau că românii nu trebuie să aibă acces liber pe piața muncii din UE.

A sancționat dezinformările și minciunile lansate de reprezentanții PDL și 

PPE în vara anului 2012. A denunțat continuu, în Parlamentul European, abuzurile 
regimului Băsescu.

În viitorul mandat, va rămâne o voce puternică în Europa, îi va apăra pe români de abuzuri 
și se va bate pentru prioritățile României. Va continua să promoveze imaginea țării în 
Europa și să susțină interesele românilor, prin rapoarte, amendamente și interpelări.

Ca ministru al Comunicațiilor în trei mandate, de numele său se leagă cei mai importanţi 
paşi făcuţi de România în privinţa trecerii la Societatea Informaţională. Are o experienţă de 
peste 20 de ani în domeniul comunicaţiilor şi deţine titlul de doctor în Ştiinţele Comunicării.

A ajutat la introducerea instrumentelor de e-government, la utilizarea în premieră a 
sistemului de e-licitaţie, la legislaţia necesară pentru folosirea semnăturii 
electronice.

A făcut ca România să fie a treia țară din UE, odată cu Italia, unde s-au lansat 
servicii 4G (Internet de mare viteză).

A susținut domeniul IT&C prin scutiri de taxe și impozite.

A demarat proiectul Ro-NET, prin care zonelor defavorizate și izolate din România 
li se asigură accesul la Internet. A dotat peste 250 de localități cu calculatoare 
conectate la Internet.

A inițiat Sistemul Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civilă, prin care 
se va evita statul la cozi și prin care vor fi digitalizate toate actele de stare civilă din 
România din ultima sută de ani.

Ca europarlamentar, se va implica în proiectele de promovare a industriei românești de 
IT&C, în realizarea infrastructurii pentru un Internet de mare viteză accesibil tuturor.

Va lucra pentru ca România să devină, în următorii ani, un adevarat hub regional al IT&C.

DAN NICA CATALIN IVAN
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DAMIAN DRAGHICIMARIA GRAPINI 

Fiind una dintre cele mai de succes femei de afaceri din România, Maria Grapini a devenit, 
în decembrie 2012, ministru pentru IMM-uri, Turism și Mediu de afaceri în Cabinetul Ponta. 
Ocupă în prezent, printre altele, funcția de președinte al Asociației Femeilor Antreprenor 
din România și al Federației Patronale din Industria Ușoară.

Într-un singur an, ca ministru, a promovat 20 de reglementări foarte importante, 
care au venit în sprijinul mediului de afaceri, în special al întreprinderilor mici și 
mijlocii.

A promovat legea IMM-urilor, „legea Grapini”, adoptată de Parlament, prin care 
IMM-urilor li se alocă anual din PIB 0,4% din fonduri naționale şi europene.

În decembrie 2010, a fost premiată de Comisia Europeană cu Certificatul 
„Ambassador of the European Network of Female Entrepreneurship 
Ambassadors”.

Ca europarlamentar, va promova măsuri care să ofere o mai bună dezvoltare sustenabilă 
IMM-urilor.

Va susține turismul românesc prin proiecte de anvergură europeană și va face 
informațiile de la Bruxelles cât mai accesibile pentru români.

Este senator de Bacău şi consilier onorific al premierului Victor Ponta, pe problemele 
comunității rome. Înainte de a urma o carieră politică, Damian Drăghici a avut o activitate 
artistică de succes pe plan internațional. A devenit primul român care a absolvit cu Magna 
Cum Laude, după numai un an, Berklee College of Music din Boston, SUA.

S-a implicat activ în numeroase campanii naționale și internaționale pentru 
egalitatea drepturilor și a șanselor, în colaborare cu Guvernul român sau cu ONG-uri.

Printre proiectele demarate de Damian Drăghici în sprijinul comunităţii rome se 
numără programul pilot de integrare prin educaţie, acces la servicii de sănătate şi 
locuri de muncă, „Proiectul Ferentari”, precum și un proiect care îşi propune să-i 
transforme pe romi în cetăţeni activi.

Este o personalitate cunoscută și respectată în Parlamentul European, fiind 
apreciat drept una dintre vocile reprezentative implicate în promovarea egalității de 
șanse și protejării drepturilor minorităților și drepturilor omului.

Ca membru al Parlamentului European, va promova politici de incluziune socială pentru 
sprijinirea oricărei comunități afectate de sărăcie și lipsite de șanse. Va lucra la 
monitorizarea modului în care țările membre ale UE recunosc drepturile și libertățile 
cetățenilor români la muncă în Europa.
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DACIANA SÂRBU IOAN MIRCEA PASCU

Alături de promovarea României în Europa prin intermediul mai multor evenimente, 
Daciana Sârbu a obținut sprijin pentru agricultura bio și agricultura tradițională, cu accent 
pe potențialul României. A lucrat pentru îmbunătățirea legislației privind nutriția și pentru 
promovarea unui stil de viață sănătos.

S-a implicat intens în negocierile de la Bruxelles privind viitorul agriculturii UE, 

depunând peste 80 de amendamente la proiectul de reformă a Politicii 

Agricole Comune şi s-a luptat pentru măsuri favorabile României.

A organizat la Bruxelles mai multe evenimente de promovare a produselor 
românești, a invitat Comisia de Agricultură a PE în România și a organizat un turneu 
de promovare a Bucovinei în rândul diplomaților străini acreditați la București.

Alături de ambasadorul Franței la București, a convins unul dintre cele mai mari 
lanțuri de hypermarketuri din România să promoveze produse bio românești.

A fondat Asociația Școala pentru Sănătate, proiect dedicat sănătății copiilor.

A cerut UE să creeze un cadru de protecție a lucrătorilor migranți împotriva 
abuzurilor angajatorilor.  

Prioritățile centrale pentru viitor rămân în continuare: sprijinirea agricultorilor români și a 
agriculturii bio, cadrul legislativ privind alimentația sănătoasă, promovarea României în 
Europa și apărarea drepturilor românilor care muncesc în afara țării.

Domeniul apărării, relațiile externe și securitatea Uniunii Europene au fost principalele sale 
arii de activitate în calitate de eurodeputat. Ca vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri 
externe (reales constant din 2007) și al Delegației pentru relațiile cu NATO, a lucrat pentru 
un rol mai puternic al UE și al României pe plan internațional.

A fost raportor și raportor alternativ S&D pentru 23 de rapoarte, avize și rezoluții 
privind politica externă și de securitate comună, Republica Moldova, strategia UE 
pentru Marea Neagră, structurile militare ale UE.

A fost un susținător constant al aspirațiilor europene ale Moldovei și a militat 
pentru dreptul la educație în limba română în regiunea Transnistria.

A organizat în Parlamentul European mai multe evenimente privind politica 
externă a Uniunii Europene și a participat la 11 delegații ale comisiilor pentru 
afaceri externe și apărare, în misiuni de evaluare a operațiunilor militare și civile 
ale UE. 

În mandatul următor, va urmări în continuare, ca prioritate, să promoveze interesele 
naționale ale României, obiectivele politice ale PSD și valorile europene ale social-
democrației, precum și să apere interesele românilor în plan european. Susținerea 
perspectivei europene a Republicii Moldova, a suveranității și integrității ei teritoriale va fi 
un obiectiv central.
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Acțiunile sale din Parlamentul European au urmărit în primul rând obținerea de fonduri 
pentru agricultorii români, aducerea agriculturii din România la nivel occidental și 
reglementarea programelor de ajutorare a persoanelor defavorizate.

A sprijinit agricultura din România prin amendamentele aduse reformei Politicii 
Agricole Comune.

A promovat nevoia de consolidare a lanțurilor de aprovizionare scurte, beneficiarii 
direcți fiind micii producători.

A susținut reglementarea programelor de ajutorare a persoanelor defavorizate.

A promovat agricultura românească la Bruxelles – evenimentul „Gustați 
România”, organizat împreună cu Daciana Sârbu.

A desfășurat multiple  de gen inclusiv în acțiuni pentru reducerea inegalităților
sprijinul unei categorii extrem de vulnerabile - femeile care lucrează în agricultură.

A militat pentru existența unei Strategii a Uniunii Europene pentru regiunea 
Carpatică.

În viitor, va lucra pentru a obține mai mulți bani europeni pentru agricultura din România și 
va continua să aducă avantaje concrete pentru românii care lucrează în acest domeniu. O 
altă prioritate a sa în Parlamentul European va fi combaterea inegalităților și discriminării 
de gen.

De profesie economist și doctorand în Relații Internaționale la Universitatea Oxford din 
Marea Britanie, Sorin Moisă a ocupat, din februarie 2010, funcția de Director de Cabinet 
adjunct al Comisarului European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Dacian Cioloş. 
Are o experiență importantă în mediul politic-instituțional european la nivel înalt (Comisia 
Europeană, Consiliul de miniștri, Parlamentul European).

A contribuit direct la apropierea Moldovei de Uniunea Europeană, la liberalizarea 
pieței UE a vinurilor pentru Republica Moldova, precum şi la integrarea economiei 
Republicii Moldova cu economia europeană.

A elaborat, împreună cu partenerii de lucru, un proiect pentru relansarea 
pomiculturii din România, finanțat prin fondul de dezvoltare rurală.

A coordonat soluționarea a numeroase dosare importante pentru România, aflate 
pe agenda de lucru a Comisiei Europene.

A reprezentat Comisia Europeană în numeroase misiuni europene şi 
internaționale și a coordonat negocieri importante.

Ca membru în Parlamentul European, va sprijini investițiile românești și străine care aduc 
locuri de muncă și care întăresc industriile din țară. Îi va ajuta pe românii din agricultură să 
coopereze între ei, pentru a avea un real succes pe piață, și va transforma produse 
tradiționale româneşti în produse protejate european.

VIORICA DANCILA SORIN MOISA
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În timpul mandatului 2009-2014, fondurile europene alocate României au constituit 
preocuparea sa centrală, eurodeputatul luptându-se pentru extinderea perioadei de 
accesare a banilor europeni, precum și pentru o politică de coeziune mai puternică, în 
avantajul României.

S-a luptat ca raportor pentru prevederea adoptată de Parlamentul European, în 

urma căreia României i-a fost prelungită perioada de folosire a banilor 

europeni cu un an.

Prin activitatea sa în Comisia pentru Petiţii, s-a luptat pentru eliminarea din 
Strategia Naţională de Apărare a presei ca vulnerabilitate la siguranţa naţională şi 
a apărat drepturile europene ale tuturor cetăţenilor Uniunii.

În delegaţiile pentru politică externă ale Parlamentului European şi în grupurile de 
prietenie cu alte state, a promovat interesele României în Balcanii de Vest, a ajutat 
la consolidarea relaţiei privilegiate pe care România o are cu China şi la 
dezvoltarea relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Israel.

Printre obiectivele sale pentru viitorul mandat în Parlamentul European se află negocierea 
unui calendar de ieşire a României şi Bulgariei din Mecanismul de Cooperare şi Verificare, 
mecanism utilizat în mod discriminatoriu, şi implementarea cu avantaje maxime pentru 
România a regulamentelor pentru Politica de Coeziune din perioada 2014-2020.

Pornind de la pregătirea sa în domeniul medical, principalele sale preocupări au fost legate 
de sfera sănătății – creșterea accesului populației la diagnostic și tratament, reducerea 
inegalităților și a cazurilor de excludere socială ca urmare a bolilor, totul cu accent special 
pe situația României. A luptat pentru îmbunătățirea imaginii românilor în străinătate.

A fost nominalizat în anul 2013 la premiul „Europarlamentarul Anului”, la secțiunea 
Sănătate.

A inițiat și a dus în Parlamentul European o campanie susținută privind problema 
tuberculozei chimiorezistente.

A luptat pentru creşterea posibilităţilor de a aborda probleme specifice de 
sănătate prin intermediul fondurilor structurale şi de coeziune.

A deschis, la Bruxelles, biblioteca de carte românească „Dimitrie Cantemir”. A 
organizat, la Strasbourg, expoziții de artă plastică românească.

A susținut în Parlamentul European numeroase demersuri, evenimente și 
dezbateri centrate pe rezolvarea problemelor românilor din străinătate.

Va continua, ca eurodeputat, să acorde o atenţie deosebită persoanelor care fac parte din 

grupurile vulnerabile, expuse sărăciei şi precarităţii, va desfășura acțiuni în vederea 

creșterii accesului la servicii de sănătate de calitate pentru toți europenii, precum și 
acțiuni pentru îmbunătăţirea siguranţei alimentare.

CLAUDIU CIPRIAN TANASESCUVICTOR BOSTINARU
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DORU FRUNZULICA

Doctor în economie, fost deputat și , a condus Institutul Român de diplomat de carieră
Studii Internaţionale și a ocupat funcția de vicepreședinte al Grupului Special pentru 
Mediterana şi Orientul Mijlociu al Adunării Parlamentare NATO.

Este vicepreședinte al Uniunii Generale a Industriașilor din România (UGIR) și 
preşedinte al organizaţiei absolvenţilor români ai prestigiosului Centru European 
pentru Studii de Securitate George C. Marshall.

Este specialist în politică europeană, cu numeroase studii şi cărţi publicate, printre 
care: Impactul Tratatului de la Lisabona asupra României (2008); Sfidări de 
securitate în spaţiul euro-atlantic (2006); „Romanians Abroad” - Romanian Journal 
of International Affairs (2004) ș.a.

Ca europarlamentar, va susține implementarea de politici şi programe europene pentru 
crearea de noi locuri de muncă, va sprijini inițiativele întreprinzătorilor tineri, va promova o 
legislație europeană unică pentru comerţul interstatal, va lucra pentru realizarea unei 
structuri europene de apărare şi securitate în colaborare şi coordonare cu NATO și va 
susţine aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Este unul dintre tinerii români care au ales să studieze și să activeze în domeniul 
agriculturii, fiind ferm convins că România poate redeveni grânarul Europei. Cu o pregătire 
profesională de excepție, dobândită în urma studiilor de profil din țară și din străinătate și cu 
o experiență, atât în poziţii de execuție, cât și de top management în companii naționale și 
multinaționale din domeniul agriculturii, Laurențiu Rebega își propune să devină vocea 
fermierilor români în Parlamentul European.

Și-a folosit cunoștințele și experiența în proiecte vizând dezvoltarea și 
modernizarea agriculturii românești, cum ar fi proiectul Băncii Mondiale privind 
eficientizarea sistemelor de irigații.

Din poziția de director de producție la una dintre cele mai mari firme cu profil 
agricol, a construit ferme cu un buget total de 25 de milioane de euro.

Ca europarlamentar,  de a continua va susține eforturile agriculturii românești
dezvoltarea, prin creșterea absorbției de fonduri europene și impunerea agricultorilor 
români pe piața europeană și, de asemenea, va promova măsuri care să stimuleze şi să 
reliefeze specificul național, identitatea și valorile românești.
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Cu un doctorat în economie şi cu două masterate obţinute în domeniul relaţiilor 
internaţionale, Claudia Ţapardel este un tânăr om politic care își propune să reprezinte într-
un mod profesionist România în Parlamentul European. Experienţa sa de 6 ani ca 
preşedintă a Comisiei pentru Relații Internaționale din cadrul Primăriei Municipiului 
Bucureşti o recomandă pentru această funcție. 

Este la al doilea mandat de Consilier General al Municipiului București.

A activat în Comisia de Credite Externe, în Comisia de Utilități Publice și în 
Comisia de Relații cu Uniunea Europeană.

Ocupă funcția de purtător de cuvânt al Organizației de Tineret a PSD (TSD). 

Ca europarlamentar, va lucra la îmbunătățirea legislației europene care reglementează 
drepturile muncii, astfel încât toți cetățenii, indiferent de țara de proveniență, să se bucure 
de aceleași drepturi (drepturi salariale, condiții de muncă, drepturi sociale).

Va susține politicile europene care promovează reducerea șomajului, mai ales în rândul 

tinerilor, prin proiecte care încurajează investițiile în cercetare și dezvoltare.

Va milita pentru adoptarea pragului de venit minim garantat valabil pentru toate statele 
membre ale UE.

În vârstă de 32 de ani, Andi Cristea a acumulat o vastă experienţă în domeniul 
administraţiei publice, profesând atât în cadrul Parlamentului şi Guvernului României, cât 

şi în cadrul Parlamentului European. Cu , şi-a început studii în diplomaţie şi politică
cariera încă de pe băncile facultăţii. 

A absolvit cursurile Facultăţii de Ştiinţe Politice din cadrul SNSPA Bucureşti, a 
efectuat studii postuniversitare de lungă durată în domeniul „Drept comunitar 
european”, la Universitatea București, Centrul de pregătire Economică și 
Administrativă. 

A fost, pe rând, expert parlamentar, asistent parlamentar la Parlamentul 
European, consilier parlamentar, director de cabinet al Ministrului Justiţiei şi 
director general în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 

Ca europarlamentar, va promova locul tinerilor în economia europeană şi crearea de noi 
locuri de muncă pentru aceştia, în domenii precum cercetarea, inovaţia şi tehnologia.

De asemenea, se va preocupa de îmbunătăţirea imaginii externe a României şi de 
promovarea politicilor social-democrate.

CLAUDIA TAPARDEL ANDI CRISTEA
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Este un tânăr politolog, lector universitar doctor, cu experiență în domeniul comunicării 
publice și mass-media. Din 2007, coordonează organizația PES Activists România, 
structură a membrilor și simpatizanților PSD interesați de politica europeană. Victor 
Negrescu este membru al Consiliului Național PSD și vicepreședinte al organizației PSD 
Alba.

În calitate de  a organizat anual sute de activități coordonator al PES Activists
politice în care au fost implicați lideri ai PSD și ai Partidului Socialiștilor Europeni.

A contribuit la succesul electoral al PSD, fiind coordonatorul mai multor campanii 
electorale la nivel local.

A coordonat un ONG de tineret cu peste 1.000 de membri în toată țara.

Ca europarlamentar, va susține introducerea Salariului Minim European, va acționa în 
vederea recunoașterii diplomelor la nivel european prin echivalarea automată a diplomelor 
și competențelor dobândite la orice nivel educațional și va iniția crearea unei delegații 
oficiale (Delegația Regiunea Centru), responsabilă de promovarea economică, turistică și 
culturală a județelor din regiune.

Este un exponent al tineretului social-democrat, vicepreședinte al TSD și membru al 
Consiliului județean Bihor. Se află la al treilea mandat ca preşedinte al organizaţiei TSD 
Bihor.

De profesie inginer IT, Emilian Pavel are o experiență vastă în consilierea 

tinerilor pentru accesarea de fonduri europene, în special în domeniul 
agriculturii.

Ca europarlamentar, se va implica activ în rezolvarea, prin finanțare europeană, a 
problemei cadastrului agricol în România.

Va susține mai multe proiecte pentru tineri, cum ar fi eliminarea discriminărilor la angajare 
sau excluderea criteriului de experiență la depunera unui CV pentru tineri de până în 25 de 
ani.

Un alt proiect pe care doreşte să-l susţină în plan public este obligativitatea asigurării de 
către facultăţi a unui an de practică pe domeniul studiat, în decursul anilor de studiu, 
precum şi asigurarea unei remuneraţii pentru practicanţi prin acordarea de facilităţi fiscale 
firmelor sau instituţiilor contractante.

VICTOR NEGRESCU  EMILIAN PAVEL
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Președintă a Organizației de Femei PSD Pitești, Maria-Gabriela Zoană este unul dintre 
tinerii specialiști ai PSD, cu o temeinică pregătire profesională în domeniul dreptului și al 
politicii externe. De profesie jurist, a practicat avocatura, fiind, în prezent, lector universitar 
doctor în cadrul Facultății de Drept a Universității din Pitești.

Ca europarlamentar dorește să își asume rolul de avocat al cetățeanului român și să 
promoveze proiecte care să asigure o mai mare echitate socială și care să întărească 
protecția și securitatea socială pentru categoriile sociale vulnerabile.

Ca , susţine egalitatea de Preşedintă a Organizaţiei de Femei a PSD Râmnicu Vâlcea
gen în UE prin plată egală pentru munca egală, prin politici de stimulare a angajării 
femeilor, de eliminare a discriminării pe piața muncii și de micșorare a nivelului de 
segregare ocupațională în piața muncii.

Ca profesoară cu o experienţă de 20 de ani în domeniu, susţine politicile publice care să 
asigure un acces mai bun la sistemul de învățământ al copiilor, în special în zonele sărace, 
prin elaborarea și implementarea unui program în vederea eliminării analfabetismului.

La vârsta de 39 de ani, Claudia Gilia este un membru implicat al societăţii civile din 

Târgovişte, activând în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Dâmbovița. Este 
cadru didactic universitar în Drept şi Ştiinţe Administrative cu 15 ani vechime. Susţine 
promovarea politicilor în domeniul educației, promovarea politicilor de integrare a tinerilor 
pe piața muncii şi obiectivele privind realizarea unei participări echilibrate a femeilor și a 
bărbaților la procesul de luare a deciziilor în domeniul politic și public. 

În calitate de , a promovat o viziune nouă, europeană viceprimar al municipiului Brașov
privind administrația locală și a inițiat o serie de proiecte vizând modernizarea orașului și 
creșterea calității vieții fiecărui cetățean, precum reabilitarea termică şi energetică a 
școlilor sau modernizarea reţelei de transport şi distribuţie a agentului termic.

Ca europarlamentar îşi propune să promoveze România și  Brașovul - regiunea pe care o 
reprezintă - şi să militeze pentru soluții constructive la problemele tinerilor europeni – 
accesul pe piața muncii, accesul la educație și formare profesională.

CLAUDIA GILIAMARIA GABRIELA ZOANA

ADINA DOBRETERAZVAN POPA
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Director medical la Spitalul de Urgenţă Suceava şi medic cu experienţă de 12 ani, susţine 

politicile europene în materie de sănătate dintre care trebuie amintit proiectul „Sănătate 

prin Educație”, prin care atât tineretul, cât și persoanele active să fie instruite în acordarea 
măsurilor de prim ajutor și în noțiuni primare de prevenție a bolilor.

Obiectivul cel mai important al său este de a contribui la armonizarea legislaţiei şi la 
simplificarea acesteia pentru a se anula decalajele între statele Uniunii, permițând, astfel, 
inclusiv implementarea proiectului „Sănătate prin Educație”.

Este profesor universitar, doctor în ştiinţe tehnice, autor a numeroase volume de 
specialitate şi deţinător a cinci brevete de inventator.

Are o vastă experienţă în domeniul minier şi îşi propune ca în mandatul de 

europarlamentar să susţină , crearea unei Europe cât mai independentă energetic
susţinând totodată continuarea eforturilor pentru reducerea emisiilor poluante şi a 
reabilitării zonelor afectate de poluare.

Este  la alegerile europarlamentare, cel mai tânăr candidat al Alianței PSD-UNPR-PC
având vârsta de 24 de ani. Ocupă funcția de vicepreședinte al PSD Roman și președinte al 
TSD Neamț, bucurându-se de un sprijin considerabil din partea tinerilor la nivel local. Luptă 
pentru promovarea generației tinere în politica națională și europeană.

Ca europarlamentar, va lupta pentru respectarea drepturilor cetățenilor români în Europa, 
se va implica în inițiativele de combatere a șomajului în rândul tinerilor și va susține 
dezvoltarea programelor educaționale comunitare.

Ca , a avut ca prioritate lupta pentru egalitatea președintă a Organizației de Femei a UNPR  
de șanse prin promovarea femeilor în spațiul public și organizarea de proiecte de reconversie 
profesională a femeilor.

În Parlamentul European, va susține inițiative pentru asigurarea calității serviciilor 
educaționale la nivel european, va lucra la elaborarea unei strategii europene pentru 
integrarea socială a femeilor și copiilor de etnie romă, se va implica în programele de 
ajutorare a familiilor tinere și monoparentale – mai ales a femeilor care își cresc singure copiii.

ALEXANDRU ROTARU

IULIANA ANGHELSORIN RADU
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Este licențiat în Științe politice și Istorie și specializat pe Relații Internaționale și Afaceri 
Comunitare.  A activat în domeniul proiectelor finanțate prin fonduri europene și este în 

prezent manager al Muzeului Satului Bănățean din Timișoara.

Ca europarlamentar, va sprijini dezvoltarea strategiei europene de ocupare a forței de 
muncă și de creștere a coeziunii sociale, va promova utilizarea fondurilor europene pentru 
implementarea proiectelor în domeniile combaterii șomajului și va lupta pentru drepturile 
cetățenilor români pe piața europeană a muncii.

Politicile publice pentru sprijinirea tinerilor au reprezentat prioritatea sa încă de la intrarea 
în politică. În prezent ocupă funcţia de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Tineretului 

şi Sportului şi este totodată preşedinta Tineretului Conservator. 

Ca europarlamentar, se va folosi de toate oportunităţile oferite de această demnitate 
pentru a răspunde principalelor provocări cu care se confruntă tinerii români din ţară şi din 
afara graniţelor, cum ar fi accesul la piaţa forţei de muncă şi incluziunea socială a tinerilor 
cu oportunităţi reduse.

ION VOINEA

ALINA CAZANACLI

Absolvent și doctorand în Drept al Universității de Vest din Timișoara, are totodată o 
pregătire riguroasă în domeniile științelor economice și IT. A ocupat funcția de președinte al 

TSD Timiș, iar acum  din cadrul conduce Departamentul de Afaceri Europene
organizației județene a PSD și este membru al Consiliului Național.

Ca europarlamentar, se va dedica armonizării legislației românești cu cea comunitară, va 
susține proiecte pentru crearea de locuri de muncă pentru tineri și se va implica în 
îmbunătățirea procesului de informare a cetățenilor europeni privind UE.

Are o bogată experienţă profesională în funcţii de conducere în administraţia centrală.

În anul 2006  – proiect destinat apărării a iniţiat: Sindicatul Românilor din Străinătate
drepturilor economice şi sociale ale cetăţenilor români care trăiesc şi muncesc în 
străinătate.

Ca europarlamentar, va susţine îmbunătăţirea cadrului legislativ privind libera circulaţie a 
cetăţenilor din statele membre ale UE, într-un spaţiu de libertate, securitate socială şi 
justiţie, fără discriminări.
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Pe 25 mai, vot�m pentru
România Puternic� în Europa!

Mândri c� suntem români!
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VOTEAZ�
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Este singurul tânăr născut în Republica Moldova care candidează la alegerile pentru 

Parlamentul European. A activat în mediul ONG și este medic rezident în cadrul Catedrei 
de Protetică Dentară. Ocupă funcția de coordonator al TSD Republica Moldova. 

Ca europarlamentar, va susține parcursul european al Republicii Moldova și următorii pași 
pentru semnarea Acordului de Asociere și liberalizarea liberului schimb a forței de muncă 
între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Un alt obiectiv este aderarea Republicii 
Moldova la UE în timpul președinției României din 2019. 

Este absolventă a Facultății de Studii Financiare și Comerciale Bancare și a mai multor 
cursuri de specialitate, în special în domeniul hotelier, remarcându-se prin managementul 
unui hotel reputat din Munţii Apuseni.

Ca europarlamentar, va promova valorile tradiţionale româneşti, identitatea şi cultura 

românească,  şi al va promova potenţialul turistic şi agricol al Munţilor Apuseni
judeţului Alba în vederea atragerii de investiţii şi creării de locuri de muncă.

VEACESLAV SARAMET
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