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Cetățenii Uniunii au depus în ultimii trei ani 51 de cereri în vederea lansării unor 
inițiative cetățenești europene. Dintre acestea, 31 au vizat domenii care țin de 

competența Comisiei și au fost înregistrate, arată un raport al Comisiei Europene 
publicat marți, 31 martie. 
 

Situația inițiativelor înregistrate este:  

• trei au încheiat perioada de colectare a declarațiilor de susținere, reușind să 
atingă pragul necesar de un milion de semnături și urmează a fi transmise Comisiei; 

• douăsprezece au ajuns la sfârșitul perioadei de colectare a declarațiilor de 
susținere, fără a atinge pragul necesar; 

• trei sunt încă în faza de colectare a declarațiilor de susținere; 

• zece au fost retrase de către organizatori; 
• o inițiativă a fost transmisă Comisiei și se află în curs de evaluare; 

• două inițiative au parcurs întregul proces și au primit deja un răspuns din partea 
Comisiei. 
 

Raportul relevă faptul că, din cele trei inițiative care au fost deja transmise Comisiei 

după încheierea perioadei de colectare a declaraților de susținere, cetățenii 
români s-au mobilizat doar într-un singur caz pentru a strânge numărul necesar de 

semnături potrivit repartiției pe țări. Este cazul inițiativei cetățenești „Unul dintre 

noi” referitoare la „protecția juridică a demnității, dreptului la viață și integrității 
fiecărei ființe umane, începând de la concepție". 110.405 cetățeni români au 

susținut această inițiativă, cu mult peste pragul de 24.750 de semnături necesare 
din România. 
 

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a 

declarat: „Inițiativa cetățenească europeană 
reprezintă unul dintre elementele de bază ce 
vizează consolidarea încrederii în instituțiile 
europene și promovarea unei participări active a 
cetățenilor la procesul de elaborare a politicilor UE. 
Trebuie să căutăm modalități inovatoare pentru a 
încuraja cetățenii să recurgă mai frecvent și mai 
eficace la acest instrument. Și trebuie să ne 
asigurăm că acest instrument important își 
fructifică pe deplin potențialul.” 
 

Inițiativa cetățenească europeană a fost introdusă 

de Tratatul de la Lisabona. Normele și procedurile aferente sunt prevăzute într-un 
regulament al Parlamentului European și Consiliului, în vigoare de la 1 aprilie 2012. 

Regulamentul prevede că, până la 1 aprilie 2015 și, ulterior, la fiecare trei ani, 
Comisia trebuie să prezinte un raport privind aplicarea lui. 

  

Sursa: www.ec.europa.eu 
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Noi reguli de etichetare a produselor din carne  
 

La 1 aprilie 2015 au intrat în vigoare noi reguli de etichetare a 
produselor din carne, prezente pe piața din România și din celelalte state 

membre. Noile etichete conțin informații despre țara sau țările în care 
animalul s-a născut, a fost crescut, sacrificat și procesat. În cazul unei 

singure țări, etichetele vor menționa doar „țara de origine”. 
 

Noile reguli se referă la carnea proaspătă, refrigerată sau congelată 
provenită de la porcine, ovine, caprine și păsări de curte, vândută sub 

formă preambalată consumatorilor finali și unităților de restaurație 

colectivă. Statele membre pot decide să extindă noile reguli de etichetare 
și la carnea care nu este preambalată. 
 

Noile reguli au fost elaborate în temeiul regulamentului din 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la 

produsele alimentare. Ele au fost agreate de statele membre în luna decembrie 2013. 
 

Sursa: www.ec.europa.eu 
 
 

Noi reguli pentru prevenirea șofatului în stare de ebrietate  
 

În încercarea de a reduce numărul accidentelor auto cauzate de consumul de 

alcool, Comisia Europeană introduce o nouă mențiune unică pentru permisele 

de conducere eliberate de statele membre persoanelor obligate să respecte 
anumite restricții la volan. Înscrierea noului cod într-un permis auto indică 

faptul că titularul acestuia are dreptul să conducă exclusiv automobile echipate 
cu un sistem de blocare anti-alcool al motorului. Noul cod va fi valabil în toate 

statele membre începând cu data de 15 mai 2015. 
 

Noul cod unic înlocuiește o întreagă serie de mențiuni înscrise de statele 
membre în permisele de conducere. Inițiativa Comisiei Europene reprezintă un 

pas important în vederea armonizării legislației la nivel european, contribuind la 

îmbunătățirea siguranței rutiere printr-o mai mare claritate a mențiunilor din permisele de conducere. 
 

Odată montate pe un autoturism, dispozitivele de blocare anti-alcool nu permit pornirea motorului în cazul în care 

aerul expirat de șofer indică prezența alcoolului. Potrivit statisticilor, șofatul sub influența alcoolului este una din 

principalele cauze responsabile pentru majoritatea covârșitoare a deceselor survenite pe șosele. 
 

Sursa: www.ec.europa.eu   
 

EVENIMENT 
 

Bursa locurilor de muncă Galați  
 

În data de 24 aprilie 2015 a avut loc, în holul Universității „Dunărea de Jos” Galați, „Bursa generală a locurilor de 
muncă - 2015”, organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați. 
 

Obiectivele generale ale evenimentului au fost creșterea gradului de ocupare pentru toate categoriile de persoane 

aflate în căutarea unui loc de muncă și crearea de noi oportunități pentru angajatori în găsirea potențialilor viitori 
angajați, care prin experiență și pot contribui la succesul activității economice. 
 

Sub deviza „Oferta și cererea de forță de muncă - față în față” s-a dorit realizarea întâlnirii directe a cererii cu oferta 

de locuri de muncă, în condițiile unei concurențe loiale și transparente, care să permită realizarea unui echilibru între 
acestea. 
 

La bursa locurilor de muncă din acest an au fost prezente 83 de firme, care au oferit 1350 de locuri de muncă, 150 

pentru studii superioare și 1200 pentru studii medii, numărul celor pezenți interesați de ofertă a depășit 2000 de 
persoane. 

http://www.ec.europa.eu
http://www.ec.europa.eu


  

 

La acest eveniment a fost prezent și un reprezentant al Centrului Europe Direct Galați, din cadrul Consiliului 
Județului Galați, care a oferit celor prezenți materiale cu informații ce vizează piața europeană a forței de muncă și 

securitatea socială în Uniunea Europeană.  

 
 

CONCURS 
 
 

Concursul foto al Parlamentului European: Fii fotograful nostru! 
 
Parlamentul European invită toţi rezidenţii în UE, cu vârsta peste 18 ani, să participe la acest concurs de fotografie. 

În fiecare lună, până în septembrie, va fi anunțată o nouă temă legată de dezvoltare. Anul acesta, concursul de 

fotografie este inspirat de Anul european pentru dezvoltare - 2015. 

 

Cum particip 

Tema pentru luna mai este „Pace si securitate”. Trebuie ca până pe 30 mai 2015, la miezul nopţii (CET), să trimiţi 

fotografia şi formularul de înscriere pe următoarea adresă de email: webcom-flickr@europarl.europa.eu. 
 

Procedura 

Câştigătorul lunii va fi anunţat în prima săptămână a lunii următoare, iar fotografia sa va fi utilizată pentru a ilustra 

un articol pe această temă. Dintre fotografiile primite, o comisie editorială va selecta cele mai bune 10, alegând și 
câștigătorul lunii (care va deveni și finalist pentru Premiul Juriului). Cele mai bune 10 fotografii vor fi publicate pe 

platformele Parlamentului pe Facebook și Google+, unde publicul își va putea vota fotografia favorită. 
 

Regulamentul concursului disponibil la: 
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20150112RES06704/20150112RES06704.pdf  
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