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Europarlamentarul Petru Lujan:
 „Susţin egalitatea în drepturi a românilor din toate statele UE” 

Despre accesarea fondurilor europene, 
respectarea drepturilor românilor din di-
aspora, dar și cu privire la lupta împotriva 
cancerului, sclerozei multiple și promova-
rea medicinii personalizate am discutat 
cu europarlamentarul Petru Luhan, care 
în 2013 a fost desemnat „Europarlamen-
tarul Anului în domeniul sănătăţii”.   

 Stimate Domnule Europarlamentar 
Petru Lujan, ne bucurăm că ne acordaţi 
nouă, românilor din Spania, acest in-
terviu, acum în preajma alegerilor eu-
roparlamentare, deoarece avem nevoie 
să știm cum funcţionează această mare 
casă a tuturor, Europa, din care facem 
parte de la 1 ianuarie 2007. Am dori să 
începem cu un bilanţ al celor 7 ani eu-
ropeni, în care România e reprezentată 
în Parlament: care au fost realizările pe 
care le-a obţinut în Europa și, în același 
timp, ce nu a putut înfăptui și rămâne o 
temă pentru următorii ani.

Printre cele mai mari realizări ale Româ-
niei în Uniunea Europeană sunt obţinerea 
fondurilor europene pentru dezvoltarea 
României, dar și dreptul românilor de a 
munci fără restricţii în orice ţară din UE. 
După cum bine știţi, Spania a eliminat per-
misele de muncă pentru români, însă le-a 
reintrodus ulterior din motive electorale. 
Este o mare realizare faptul că, în sfârșit, ro-
mânii au dreptul să muncească oriunde în 
Uniunea Europeană. Sigur, încă ne luptăm 
cu discriminarea venită din partea presei și 
a politicienilor străini, dar și cu prejudecăţi 
injuste. 

Vă asigur de sprijinul meu nemijlocit în 
ceea ce privește apărarea drepturilor ro-
mânilor din diasporă. Românii sunt cetă-
ţeni europeni cu drepturi depline și trebuie 
trataţi ca atare! În repetate rânduri am ridi-
cat acest subiect în Parlamentul European 
și am atras atenţia Comisiei Europene. 

O altă realizare de importanţă majoră 
pentru România este obţinerea fondurilor 
europene, care, din punctul meu de vede-
re, reprezintă singura șansă de dezvoltare 
a României. Din păcate, lipsa capacităţilor 
administrative și slaba capacitate de co� -
nanţare au avut un impact negativ asupra 
gradului de absorbţie a fondurilor euro-
pene. 

Ca membru în Comisia de dezvoltare re-
gională din Parlamentul European, m-am 
implicat activ în domeniul fondurilor struc-
turale pentru România. Una din principale-
le mele realizări a venit după ce am reușit 
să-mi conving colegii din alte state că Ro-
mânia merită să primească timp suplimen-
tar pentru cheltuirea banilor europeni. De 
asemenea, m-am implicat activ în dosarul 
privind viitoarea politică de coeziune, prac-
tic, fondurile europene pe care România le 
va primi în perioada 2014-2020.

Nu în ultimul rând, consider o realizare 

faptul că România are capacitatea de a 
in� uenţa elaborarea legislaţiei europene, 
care este în totalitate transpusă la nivel 
naţional. Sigur, aici avem încă de lucru; 
avem nevoie de mai multe voci românești 
active în Parlamentul European și 
de o implicare mai puternică a lob-
by-ului românesc. Însă, așa cum am 
dovedit-o prin acţiunile pe care le-
am demarat, România poate avea 
un cuvânt de spus în Uniunea Eu-
ropeană. 

Aţi fost desemnat Europarla-
mentarului Anului 2013 din cei 
766 de europarlamentari din 28 
de ţări. Este un lucru îmbucurător, 
care ne face să ne simţim mândri 
că suntem români. Ne-aţi putea 
spune care sunt acţiunile pe care  
le-aţi întreprins în Parlament și 
care au determinat juriul să vă 
premieze cu această distincţie? 

Premiul de „Europarlamentarul 
Anului în domeniul sănătăţii” repre-
zintă încununarea succesului muncii 
mele în lupta împotriva cancerului și 
a sclerozei multiple, precum și pro-
movarea medicinii personalizate. 
A fost o adevărate onoare să obţin 
acest premiu, în primul rând ca cetăţean 
român, mai ales că este știut faptul că Ro-
mânia nu stă prea bine la capitolul sănă-
tate. Este un sentiment extraordinar ca un 
român să � e votat ca � ind cel mai bun din 
peste 700 de europarlamentari. 

Încă de la începutul mandatului meu am 
organizat o serie de conferinţe și dezbateri 
cu prilejul cărora am atins teme precum 
viitorul cercetării medicale în Europa, ino-
varea în sectorul farmaceutic, tratamentul 
corespunzător al bolnavilor de cancer și 
al celor cu afecţiuni urologice etc. În do-
meniul sclerozei multiple, am lansat o de-
claraţie scrisă prin care am convins peste 
jumătate din membrii Parlamentului Eu-
ropean (408 semnături) că UE are nevoie 
de politici și tratamente standardizate 
pentru combaterea acestor boli. Pentru că 
sunt de părere că tratamentul cel mai bun 
este reprezentat de prevenţie și depistarea 
timpurie, am militat pentru � nanţarea unui 
dispozitiv de depistare a cancerului în șase 
minute. Tot în domeniul sănătăţii, am lup-
tat  pentru drepturile bolnavilor cronici și 
pentru actualizarea listei de medicamen-
te compensate, dar și pentru promovarea 
conceptelor moderne de telemedicină și 
medicină personalizată, prin care pacienţi-
lor li se prescriu medicamente în funcţie de 
con� guraţia lor genetică și de subcatego-
ria speci� că bolii de care suferă, reducând, 
astfel, efectele secundare. De asemenea, 
sunt un susţinător activ al investiţiilor în 
reabilitarea spitalelor românești și dotarea 
acestora cu aparatură medicală de ultimă 

generaţie. Bolnavii din ţara noastră trebuie 
să aibă acces la medicamente inovatoare 
subvenţionate, în aceleași condiţii ca și alţi 
cetăţeni europeni, în primul rând prin ac-
tualizarea listei medicamentelor compen-

sate. Nu în ultimul rând, am luat atitudine 
pentru a proteja sănătatea copiilor, solici-
tând Parlamentului European și Comisiei 
Europene să trateze băuturile carbogazoa-
se în același regim ca și tutunul și alcoolul. 
Având în vedere consecinţele grave asocia-
te consumului de sucuri carbogazoase, am 
cerut ca acestea să � e interzise în școli și în 
apropierea locurilor de joacă pentru copii.

Ce reprezintă românii din afara ţării 
pentru europarlamentarii noștri, dar și 
pentru europarlamentarii din alte ţări în 
care trăiesc români? 

Nu pot să vorbesc în numele altor euro-
parlamentari români. În ceea ce mă priveș-
te, cred că, în calitate de europarlamentar, 
am obligaţia să apăr interesele românilor 
din ţară, cât și cele ale românilor din stră-
inătate. De aceea, așa cum am precizat, 
am luptat pentru drepturile românilor din 
diasporă, aducând subiectul în discuţie în 
Parlamentul European, la nivelul Comisiei 
Europene, dar și în presa străină. Susţin 
egalitatea în drepturi a românilor din toate 
statele din UE. 

Iar întrucât discriminarea românilor din 
Marea Britanie a atins cote alarmante, am 
întreprins o serie de activităţi pentru apăra-
rea drepturilor acestora. Am sesizat Comi-
sia Europeană în ceea ce privește discrimi-
narea și respectarea drepturilor românilor 
din diasporă. Sunt și alături de studenţii 
români care se confruntă cu o suspendare 
discriminatorie a creditelor de întreţinere. 
Împreună am conceput un plan de acţiuni 
pentru restabilirea sprijinului � nanciar de 

care aceștia sunt privaţi în mod abuziv. 
În ceea ce-i privește pe europarlamenta-

rii străini, este clar că unii au cedat tentaţiei 
de a-i folosi pe români drept carne de tun 
în perspectiva alegerilor europarlamenta-
re ce vor avea loc în luna mai. Demagogia 
ieftină și discriminarea românilor a devenit, 
din păcate, strategie electorală.  

Care este relaţia dumneavoastră cu 
europarlamentarii din alte ţări? Ne-ar 
interesa, în mod special, relaţia cu euro-
parlamentarii spanioli.

Nu poţi să lupţi de unul singur în Parla-
mentul European. Pentru a-ţi promova ca-
uza, ca eurodeputat ai întotdeauna nevoie 
de susţinerea europarlamentarilor din alte 
state membre din UE. Personal, am o relaţie 
excelentă de colaborare cu eurodeputaţi 
din toate statele europene și din toate gru-
purile politice. Ca să vă dau un exemplu, 
am o colaborare foarte bună cu europar-
lamentarul spaniol  Antonio López-Isturiz 
White, membru în biroul Partidului Popular 
European. 

Atingem tema fondurilor europene, 
de care mulţi români sunt interesaţi și 
care rămâne o mare necunoscută. Este 
știut faptul că tot mai mulţi români vor 
să-și înceapă afaceri, � e acasă, � e în ţă-
rile unde se a� ă, deoarece au acumulat 
cunoștinţe, seriozitate și e� cienţă șlefu-
ite în ţările unde au trăit și trăiesc, însă 
au nevoie de un impuls material.

Mă bucur mult că românii din diasporă 
sunt interesaţi de fonduri europene. Este 
foarte posibil ca cititorii dumneavoastră să 
� e bene� ciari eligibili ai liniilor de � nanţa-
re direct de la Bruxelles sau din fondurile 
structurale sau cele pentru dezvoltare ru-
rală disponibile în România și în Spania. 
În afara subvenţiilor pentru agricultură, 
celelalte programe europene necesită co-
� nanţare din partea bene� ciarilor. Vorbim 
însă de fonduri nerambursabile de chiar și 
până la 85%, adică de bani care vin cu titlu 
gratuit dacă bene� ciarul dovedește că are 
un proiect bun și capacitate de co� nanţa-
re. Pot �  obţinute fonduri atât de antrepre-
nori, cât și de artiști, cercetători, studenţi 
sau profesori. Iar lista posibililor bene� ciari 
nu se oprește aici. Îi invit pe cititorii dum-
neavoastră să se aboneze la pagina mea de 
facebook: www.facebook.com/PetruCon-
stantinLuhan unde public regulat informa-
ţii despre fonduri europene și să urmăreas-
că site-ul www.luhan.ro, unde am iniţiat o 
campanie de informare privind fondurile 
europene disponibile românilor. Pentru 
mai multe informaţii, îi invit pe cititorii 
dumneavoastră să îmi scrie la adresa de 
e-mail petru.luhan@europarl.europa.eu 
sau pe pagina de Facebook. Voi încerca 
să le răspund cât mai curând posibil. 

De ce trebuie să mergem la vot, ce 
am putea aștepta de la Uniunea Euro-

peană?
În momentul de faţă, la nivel european, 

există riscul ca extremiștii să câștige un nu-
măr semni� cativ de mandate la alegerile 
europarlamentare din luna mai. Este alar-
mant dacă ne gândim la importanţa legis-
laţiei europene și la faptul că Parlamentul 
European are puterea de a in� uenţa legile 
care vor �  ulterior transpuse în legislaţia 
naţională. De aceea, este important ca ro-
mânii din străinătate să meargă la vot pen-
tru a-i alege pe cei care îi pot reprezenta cu 
adevărat la nivel european, � e că vorbim 
de alegerile din România, � e de  cele din 
Spania. 

Ce proiecte noi aţi dori să demaraţi 
în cazul în care veţi �  din nou europar-
lamentar? Pe când o reprezentare a 
diasporei în Parlamentul European? Și 
presa franceză își punea zilele trecute 
aceeași întrebare legată de expatriaţii 
săi. 

Pe agenda mea de priorităţi pentru un 
posibil viitor mandat se regăsesc în primul 
rând fondurile europene, în special acce-
sul României la surse complementare de 
� nanţare europeană și creșterea bugetelor 
pentru infrastructura de transport, dar și 
infrastructura medicală, a școlilor și a case-
lor de bătrâni. Un punct foarte important 
pe agenda mea de priorităţi este lupta 
pentru drepturile românilor din diasporă. 
Și în domeniul sănătăţii doresc să-mi con-
tinui proiectele începute, printre care sub-
venţionarea tuturor medicamentelor, lupta 
împotriva cancerului și a sclerozei multiple. 
Pentru tineri, voi susţine în continuare 
programele de mobilitate educaţională și 
practica în străinătate. De asemenea, sunt 
în favoarea găsirii unor  soluţii  pentru crea-
rea de locuri de muncă și integrarea rapidă 
a tinerilor pe piaţa muncii. În plus, voi con-
tinua să mă implic în susţinerea drepturilor 
artiștilor. Un alt domeniu de interes pentru 
un posibil viitor mandat este reprezentat 
de acţiunile legate de sport, precum sto-
parea aranjării meciurilor și a corupţiei în 
sport, creșterea siguranţei pe stadioane, 
îmbunătăţirea infrastructurii sportive și 
sprijinirea performanţei în sport prin com-
binarea bugetelor UE cu cele naţionale. 

Am dori să le adresaţi un mesaj ro-
mânilor din Spania, care sunt destul de 
zguduiţi de greutăţi, de criza care se tot 
prelungește și care, uneori, descurajea-
ză și zdruncină încrederea în instituţiile 
europene, statale și regionale.

Românilor din Spania vreau să le transmit 
„Capul sus!”, să � e mândri de faptul că sunt 
români și de rolul pe care îl au în dezvol-
tarea de la distanţă a României. Vă asigur 
de susţinerea mea totală în ceea ce priveș-
te apărarea drepturilor dumneavoastră în 
Parlamentul European.  

Dana Oprica 
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