
 
 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Craiova, 29 noiembrie 2009  
 

Cetățeni informați corect! 
 

 
 Asociația Mereu pentru Europa (MPE) din Craiova salută decizia Președintelui Comisiei 
Europene, José Manuel Barroso, de a-l nominaliza pe Dl. Dacian Cioloș pentru portofoliul de Comisar 
European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Totodată, MPE dorește să atragă atenția opiniei 
publice asupra înțelegerii corecte a semnificației acestei decizii prin prisma rolului pe care Dl. 
Dacian Cioloș l-ar avea ca viitor Comisar European. 
 Comisia Europeană este independentă de guvernele naţionale. 
Misiunea ei este să reprezinte şi să susţină interesele UE ca tot unitar. 
Comisia elaborează propuneri de legislatie europeana , pe care le prezintă 
Parlamentului European (PE) şi Consiliului. De asemenea, Comisia este 
organul executiv al UE – cu alte cuvinte, este responsabilă pentru 
aplicarea deciziilor Parlamentului şi Consiliului. Prin aceasta se înţelege 
administrarea cotidiană a afacerilor Uniunii Europene, precum/cum ar fi 
aplicarea politicilor, derularea programelor şi alocarea fondurilor. 
 La nivel informal, membrii numiţi ai Comisiei sunt cunoscuţi sub 
denumirea de „comisari”. În general, aceştia au ocupat anterior poziţii 
politice în ţările lor de origine şi mulţi dintre ei au fost miniştri în guvern, dar 
în calitate de membri ai Comisiei ei îşi iau angajamentul de a acţiona 
în interesul Uniunii ca tot unitar şi de a nu se supune eventualelor 
recomandări venite din partea guvernelor naţionale. 
 În acest context, Dl. Dacian Cioloș, în cazul în care va fi validat și va deveni oficial Comisar 
European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, nu va putea sprijini în mod direct dezvoltarea 
acestui sector în România și nici favoriza, nici măcar prin oferirea de informații (întreg procesul 
decizional al instituțiilor europene este transparent, depinzând de statele membre să profite de 
oportunitățile existente), în vreun fel Guvernul României sau fermierii români. Numirea sa în 
această funcție poate aduce beneficii României doar în planul imaginii, portofoliul pentru 
Agricultură și Dezvoltare Rurală fiind unul important în cadrul Comisiei Europene. 
  
Cu stimă,  
Daniel Neagoe-Băcanu 
Președinte al Asociației Mereu pentru Europa, Craiova 

 
 
 
Asociaţia Mereu pentru Europa este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică. S-a înfiinţat în 7 septembrie 

2005, la iniţiativa unui grup de masteranzi şi profesori de la programul „Managementul Proiectelor Europene”, şi şi-a început 
activitatea imediat după înfiinţare. 
Asociaţia Mereu pentru Europa acţionează în următoarele direcţii:  

 Informează publicul larg asupra beneficiilor generate de integrarea  României la Uniunea Europeană; 
 Sprijnă acţiunile legate de promovarea drepturilor omului, a egalităţii de şanse şi a nediscriminării;  
 Realizează parteneriate strategice la nivel local cu alte ONG-uri şi cu autorităţile locale, menite să îmbunătăţească şi să 

ridice la nivel de standarde europene calitatea în domeniul educaţiei şi culturii; creşterea calităţii în învăţământul superior 
şi de masă;  

 Dezvoltă în rândul tinerilor spiritului antreprenorial contribuid în acest sens la dezvoltarea socio-economică a regiunii;  
 Oferă consultanţă IMM-urilor precum şi altor organisme cu care asociaţia noastră intră în legătură directă la realizarea 

proiectelor în vederea obţinerii de fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene prin intermediul fondurilor 
structurale;  

 Dezvoltă acţiuni de protecţie a mediului înconjurător şi a bio-diversităţii cu sprijinul Inspectoratului Şcolar;  
 Sprijină şi întreprinde activităţi ce au ca scop conservarea patrimoniului cultural şi a tradiţiilor populare strămoşeşti. 
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