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08 “Să gândeşti este un act periculos. 
Îndrăzneşte totuşi!”. Acesta este, după 
cum ştiţi, motto-ul blogului Gabrielei 
Creţu, un spaţiu în care aceasta dezbate 
împreună cu cititorii probleme legate 
de valorile stângii, feminism, feminitate 
şi femei, egalitate de şanse, politică şi 
politicieni şi multe alte subiecte.

La iniţiativa europarlamentarei PSD, 
în perioada 9-11 aprilie 2008 a  avut 
loc la sediul Parlamentului European 
din Bruxelles o întâlnire cu 7 dintre 
cei mai activi şi împătimiţi bloggeri. 
Pretextul întâlnirii a fost seminarul 
cu tema „Impactul bloggurilor 
personale ale eurodeputaţilor români 
asupra informării privind activitatea 
Parlamentului European”, moderat 
de Gabriela Creţu şi de lector univ. 
dr. Dorina Guţu (Şcoala Nationala de 
Studii Politice si Administrative - poza 
sus dreapta).

La seminar au mai participat, 
în dublă calitate de bloggeri şi de 
europarlamentari PSE: Ioan Mircea 
Paşcu (primul politician român care 
s-a avântat în blogosferă), Catalin 
Nechifor, Adrian Severin (poza jos 
dreapta), Corina Cretu, Richard 
Corbett (poza sus dreapta), “primul şi 
cel mai serios blogger socialist” după 
cum l-a caracterizat Gabriela Creţu, 
precum şi David Poyser, fost jurnalist 
şi specialist în cadrul Departamentului 
de comunicare al Grupului Socialist, 
care a venit la seminar cu un “decalog” 
al bloggerilor. Printre cele zece reguli 

prezentate de Poyser pe un ton uşor 
glumeţ, dar de altfel, cu un conţinut 
punctual foarte realist, el a enunţat 
una ce ar fi demnă de reţinut şi pentru 

politicienii români, fie ei 
iubitori sau nu ai exprimării 
virtuale - “Dacă nu ai nimic 
de spus, atunci nu spune 
nimic!”. Acelaşi lucru, dar 
abordat din perspectivă 
inversă - “Am avut ceva 
de spus” - a precizat şi 
social-democratul Ioan 
Mircea Paşcu, în susţinerea 
motivaţiei sale asupra 
deciziei de pionierat în 
lumea nonconformistă 
a blogosferei. Corina 
Creţu consideră blogul 
“o adevărată revelaţie”, 

o lume, chiar dacă virtuală, unde se 
întalnesc oameni care au idei, pe care 
le comunică şi le dezbat în căutarea 
soluţiilor celor mai optime pentru 

problemele de zi cu zi. “Blogg-ul este 
un jurnal în care trec gânduri pe care 
vreau să le împart cu alţii”, a sintetizat 
şi Gabriela Creţu.

De ce îşi fac politicienii blog 
personal, şi mai ales, dacă mesajul lor 
politic adaptat cerinţelor virtualului 
este perceput într-un mod mai facil 
de către populaţie, în ce măsură 
sunt preocupaţi cetăţenii de politică 
şi cât de importantă este influenţa 
noilor media în Romania dar şi în 
lumea întreagă sunt doar câteva 
dintre temele discutate şi care raman 
inca larg deschise ... pentru viitoare 
întâlniri, discuţii, seminarii. 
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În ultima perioadă Gabriela Creţu a 
depus amendamente la următoarele 
acte legislative:

22 aprilie 2008 - AVIZUL  referitor 
la propunerea de regulament 
al Parlamentului European şi al 
Consiliului de stabilire a procedurii de 
punere în aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 883/2004 privind coordonarea 
sistemelor de protecţie socială 
(Raportor Zuzana Roithová)

În calitate de contra-raportoare 
socialistă, Gabriela Creţu a propus cinci 
amendamente noi care să reglementeze 
în primul rând protecţia datelor 
personale ale cetăţenilor, pentru a se 
evita eventualele situaţii de discriminare 
şi pentru a se asigura transparenţa 
procesului dar şi accesul cetăţenilor 
la propriile date procesate de către 
sistemele de securitate socială, în vederea 
corectării sau completării acestora. De 
asemenea, europarlamentara socialistă 
a insistat asupra faptului că cetăţenilor 
trebuie să le fie garantat dreptul de a 
fi informaţi cu privire la felul în care le 
sunt folosite datele perosnale şi de a 
obiecta, în anumite situaţii, atunci când 
se consideră nedreptăţiţi. Gabriela Creţu 
a mai cerut Comisiei Administrative 
să stabilească o listă comună, la nivel 
european, cu serviciile de sănătate la care 
au acces cetăţenii; această prevedere 
este importantă pentru implementarea 
eficientă a Regulamentului, în condiţiile 
în care lista va conţine coduri comune 
pentru serviciile respective, ceea ce va 
facilita rambursarea reciprocă a acestor 
beneficii între statele membre.

22 aprilie 2008 - Raportul  
privind influenţa marketingului şi a 
publicităţii asupra egalităţii dintre 
bărbaţi şi femei (Raportor Eva-Britt 
Svensson)

Gabriela Creţu a subliniat faptul că 
publicitatea şi marketingul creează 
cultura, nu doar o reflectă, deoarece 
noţiunile de gen pe care le avem sunt 
costructe sociale, iar publicitatea ne ajută 
să ni le formăm. Problema este ce fel de 
cultură se creează, în condiţiile în care, 
de multe ori, femeile sunt prezentate 
ca obiecte ce pot fi folosite, cumpărate 

şi vândute. Eurodeputata a atras atenţia 
asupra faptului că urmărirea profitului 
cu orice preţ (în publicitate şi nu numai) 
poate dăuna cetăţenilor. În plus, crearea 
unui model de feminitate care nu 
corespunde decât în proporţie foarte 
mică realităţii cauzează daune fizice şi 
emoţionale femeilor; felul în care sunt 
portretizate femeile în publicitate poate 
genera chiar şi pierderi pentru societate 
– contribuţia lor fiind subestimată, ele îşi 
pierd încrederea în ele însele şi nu mai 
fac eforturi să se afirme în societate. De 
aceea, Gabriela Creţu a insistat pe rolul 
pozitiv pe care îl poate avea publicitatea, 
prin conştientizarea şi educarea 
publicului, în special a tinerei generaţii, 
în spiritul respectului faţă de femei şi al 
egalităţii de gen.

15 aprilie - AVIZUL   referitor la 
propunerea de decizie a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind Anul 
European de luptă împotriva sărăciei 
şi excluziunii sociale (2010) (Raportor 
Marie Panayotopoulos-Cassiotou)

În amendamentele depuse, Gabriela 
Creţu a evidenţiat faptul că sărăcia 
are efecte diferite asupra femeilor şi 
bărbaţilor, prin urmare toate studiile 
ce se vor realiza în vederea evaluării 
situaţiei trebuie să conţină date 
segregate pe genuri, iar măsurile 
ce se vor lua trebuie să ţină cont de 
perspectiva de gen. De asemenea, 
dacă se doreşte eliminarea completă a 
sărăciei şi crearea unei societăţi egale 
şi inclusive pentru toti cetăţenii, trebuie 
luate în calcul următoarele aspecte: 
situaţia familiilor numeroase în care un 
singur membru aduce venit, inegalităţile 
salariale de gen, accesul inegal la servicii 
şi resurse, impactul diferit al soluţiilor ce 
vor fi găsite asupra femeilor, respectiv 
bărbaţilor. În plus, Gabriela Creţu a 
solicitat ca, în contextul în care anul 2010 
a fost declarat Anul European al luptei 
împotriva sărăciei şi excluderii sociale, 
toate acţiunile să fie desfăşurate atât la 
nivel national cât şi european, pentru o 
mai bună coordonare şi eficienţă. 

8 aprilie 2008 - AVIZUL  privind 
raportul din 2007 cu privire la 
progresele înregistrate de Turcia 
(Raportor Emine Bozkurt)

Gabriela Creţu a cerut guvernului 
turc să considere capacitarea femeilor 
o prioritate în procesul de pre-
aderare şi să întărească organismele şi 
structurile administrative responsabile 
cu monitorizarea şi îmbunătăţirea 
situaţiei femeilor.  De asemenea, 
apreciind iniţiativele şi măsurile luate 
de conducerea Turciei a subliniat că este 
imperativ necesar să se ia toate măsurile 
potrivite pentru eliminarea oricărui tip 
de violenţă împotriva femeii. Gabriela 
Creţu a solicitat în mod ferm eliminarea 
acelor prevederi din Constituţia turcă 
ce ar percepe femeile ca pe un grup 
vulnerabil, pentru că o astfel de viziune 
ar putea conduce la discriminare, chiar 
violenţă sub pretextul nevoii acestora de 
protecţie. În ce priveşte situaţia femeilor 
pe piaţa muncii, Gabriela Creţu a cerut 
guvernului turc să ia toate măsurile 
necesare pentru reducerea şomajului 
feminin şi a puternicului decalaj de gen 
în salarizare, precum şi pentru asigurarea 
unor condiţii decente la locul de muncă.

17 aprilie 2008 - Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor 
cu titlul: Să beneficiem pe deplin 
de dividendul digital în Europa: 
O abordare comună a utilizării 
spectrului de frecvenţe eliberat prin 
trecerea la tehnologia digitală

 
În calitate sa de raportor al 

Comisiei de Piaţa internă şi protecţia 
consumatorului (IMCO), Gabriela Creţu 
a solicitat ca spectrul de frecvenţe să fie 
utilizat ţinându-se cont de disparităţile 
existente între statele membre. Totodată 
Gabriela Creţu a subliniat necesitatea 
elaborării unor planuri naţionale de 
acţiune cu privire la utilizarea spectrului 
digital şi informarea consumatorilor 
asupra drepturilor lor printr-o Cartă 
a consumatorilor de servicii de 
telecomunicaţii. Amendamentele 
depuse au subliniat necesitatea 
dezvoltării de noi tehnologii de informare 
şi comunicare, subliniind că principalii 
beneficiari ai trecerii la tehnologia 
digitală trebuie să fie consumatorii. 

Procesul legislativ
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   Gabriela Crețu 

Gabriela Cretu, vicepreşedinta Delegaţiei pentru relaţiile cu ţările din Comunitatea 
Andină,  a participat in perioada 25 - 26 aprilie la conferinţa cu tema “Relaţiile dintre 
America Latina si Europa. Evaluare şi perspective”, organizată de Universitatea din 
Salamanca şi Secretariatul General Iberoamerican (SEGIB). Întâlnirea a fost concepută 
ca un forum de dezbatere şi reflecţie pentru pregătirea summitului UE-America 
Latină şi Caraibe (EU-LAC), ce va avea loc la Lima, in perioada 16-17 mai 2008.
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8 aprilie – Bruxelles
Conferinţa privind educarea în 

materie de sănătate organizată de 
Forumul European al Pacienţilor 
(European Patient’s Forum)

9-11 aprilie - Bruxelles
Organizatoare a mesei rotunde 

cu tema “Impactul bloggurilor 
personale ale eurodeputaţilor români 
asupra informării privind activitatea 
Parlamentului European”

15 aprilie – Bruxelles
Întâlnire cu Asociaţia de Televiziune 

Comercială din Europa

17 aprilie – Bruxelles
Vorbitor principal în cadrul 

conferinţei cu tema “De le migraţia 
creierelor la câştigarea acestora? 
Impactul liberei circulaţii a muncitorilor 
din Europa Centrală si de Est” organizat 
de European Policy Center

18 aprilie – Bacău
Participare la Forumul Cetăţenesc 

cu tema “Cetăţenie europeană. Alegeri 
europene”

23 aprilie – Strasbourg
Întâlnire de lucru cu comisarul 

european Meglena Kuneva. Negocieri 
privind chestiuni legate de protecţia 
consumatorilor şi reflectarea lor în 
bugetul Uniunii Europene pentru 
2009 

25 - 26 aprilie – Salamanca
Participare la conferinţa cu tema 

“Relaţiile dintre America Latina si 
Europa. Evaluare şi perspective” 
organizata de Universitatea din 
Salamanca şi Secretariatul General 
Iberoamerican (SEGIB)

28 - 30 aprilie – Uppsala
Participare la conferinţa cu tema 

“Evoluţii politice si norme privind 
sănătatea şi drepturile sexuale si 
reproductive in Europa” 

Moderatoare a sesiunii de discuţii 
cu tema: “De ce votează alegatorii cum 
votează în chestiuni de gen?” 

La minut!
23 aprilie - Dezbaterea prioritară din plenul Parlamentului European dedicată 

viitorului Summit UE-America Latină şi Caraibe.
Gabriela Creţu a atras atenţia asupra situaţiei dificile a femeilor din ţările Americii 

latine şi a importanţei lor în economia acestor ţări. Totodată, eurodeputata a 
solicitat ca această problemă să figureze pe agenda summitului UE-America Latină 
şi Caraibe (EU-LAC). 

“Trebuie ca noi, europenii, să dăm un semnal în această direcţie cu ocazia viitoarei 
noastre întâlniri la nivel înalt“, a declarat Gabriela Creţu, vicepreşedinta Delegaţiei 
PE pentru relaţiile cu Comunitatea Andină, precizând că este necesară ameliorarea 
substanţială a situaţiei acestor femei.  Ca răspuns la solicitarea eurodeputatei social-
democrate, comisarul european Jacques Barrot, prezent la dezbatere, a admis 
gravitatea problemei şi s-a angajat în numele negociatorilor europeni că se va ţine 
cont de acest lucru.  

“Este adevărat că situaţia femeilor este îngrijorătoare în unele state din America 
Latină, în special în Mexic şi Guatemala, iar această problemă nu va fi ignorată în 

cadrul Summitului de la Lima”, a afirmat Jacques Barrot.   

Agenda

Conferinţa privind Relaţiile dintre America 
Latina si Europa. Bilanţ şi perspective

Conferinta Relatiile intre America Latina si Europa - bilant si 
perspective, organizata de Secretariatul General Ibero-American 

si Universitatea din Salamanca, 25-26 aprilie 2008.
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