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COMISIA EUROPEANĂ 

Cabinetul Comisarului Dacian Cioloş 
Şeful Cabinetului 

Bruxelles, Ì 8 SEP. 2014 
GH/AU/cs D(2014) 3044152 

Stimată Doamnă Pop, 

Vă mulţumesc pentru email-ul dumneavoastră adresat Reprezentanţei Comisiei Europene 
în România şi comunicat Cabinetului Comisarului Cioloş. Domnul Comisar mi-a solicitat 
să vă răspund din partea sa. 

în scrisoarea dvs. menţionaţi că faceţi parte dintr-un grup de organizaţii care au transmis 
anumite propuneri referitoare la patrimoniul cultural pentru a fi luate în considerare ca 
parte a procesului de consultare pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 
2014-2020. Menţionaţi că nu aţi primit nicio confirmare de primire a propunerilor din 
partea autorităţilor responsabile. Consideraţi că propunerile dvs. nu au fost luate în 
considerare, şi, de asemenea, că nu a avut loc un proces veritabil de consultare şi că nu 
există respect faţă de principiul parteneriatului în pregătirea acestui program. 

Iau notă de îngrijorările dumneavoastră. 

Comisia Europeană este în favoarea unei implicări importante şi a consultării cu cât mai 
mulţi parteneri şi părţi interesate în diferitele stadii ale pregătirii proiectului PNDR, şi 
ulterior pe parcursul implementării acestuia. Acest principiu al parteneriatului este inclus 
în cadrul legal comunitar, iar serviciile Comisiei Europene examinează cu atenţie textele 
programelor pentru a se asigura că aceste consultări au avut loc, precum şi principalele 
rezultate ale acestora. Putem de asemenea să solicităm informaţii cu privire la 
mecanismele de comunicare către parteneri, în termeni generali, sau cu privire la 
sugestiile care au fost luate în considerare, iar, în eventualitatea în care nu au fost 
preluate, cu privire la motivele care au stat la baza acestor decizii. 

După cum probabil ştiţi, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală a fost transmis oficial 
către Comisia Europeană în data de 01 iulie 2014 şi se află în prezent în procesul de 
examinare de către serviciile Comisiei conform procedurilor legale şi termenelor limită 
aferente. 

Vă pot asigura că serviciile Direcţiei Agricultură şi Dezvoltare Rurală monitorizează 
îndeaproape aspectele legate de transparenţa şi calitatea procesului de consultare publică 
cu autorităţile Statelor Membre, incluzând autorităţile din România, cu scopul de a 
asigura o implicare efectivă şi reală a tuturor părţilor interesate în procesul consultare. 
Cu stimă, 

é Häusler * 

Doamna Raluca POP 
Preşedinte Asociaţia MetruCub - resurse pentru cultura, Bucureşti, România 
Email: contact@m3culture.ro 
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