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Pentru orice dosar, raportorul este numit de către membrii (sau 
supleanţii mandataţi în acest sens) prezenţi la ședinţa comisiei. 
Raportorul trebuie să fi e membru al comisiei respective sau 
membru supleant cu mandat corespunzător.

În cazuri excepţionale și urgente, un raportor poate fi  numit 
de către comisia relevantă pe baza unei proceduri scrise, sub 
forma unei scrisori adresate de către președintele comisiei 
membrilor acesteia.

În cazuri urgente, când nu este timp sufi cient pentru adoptarea 
proiectului de aviz în comisia respectivă, un membru poate fi  
numit „raportor general” de către Adunarea Plenară (sau, în situaţii 
foarte urgente, de către președintele CoR). În acest caz, proiectul 
de aviz este prezentat direct în sesiunea plenară, în urma unei 
dezbateri exploratorii în comisie, atunci când timpul o permite.

Sunt numiţi raportori pentru documentele cu privire la care 
Comitetul Regiunilor hotărăște să emită un aviz. Aceste 
documente pot fi  propuneri legislative, comunicări, cărţi 
albe, cărţi verzi, rapoarte sau alte sesizări adresate CoR de 
către una din cele trei instituţii europene principale, și anume 
Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene sau Parlamentul 
European. Decizia de a elabora un aviz se ia de către comisia 
competentă în cursul ședinţelor ordinare, luând în considerare 
gradul de relevanţă a subiectului pentru autorităţile locale și 
regionale și în urma consultării coordonatorilor politici.

În plus, CoR poate elabora avize din proprie iniţiativă în 
domenii în care nu a fost consultat în mod ofi cial, dar despre 
care consideră că au legătură cu autorităţile locale și regionale. 
Decizia de a autoriza elaborarea unui aviz din proprie iniţiativă 
este luată de către Biroul CoR, de obicei pe baza unei propuneri 
motivate depuse de comisia relevantă.

Înainte de fi ecare ședinţă, după consultarea secretariatelor 
grupurilor politice, secretariatul comisiei pregătește o listă de 
documente propuse cu privire la care comisia poate decide 
să elaboreze un aviz. În fi ecare an, comisia își pregătește 
programul anual de lucru, stabilind domeniile pe care dorește 
să-și concentreze lucrările. Programul de lucru al fi ecărei comisii 
este aprobat de către Biroul CoR.

Obiectivul acestui ghid este de a furniza 
tuturor membrilor Comitetului Regiunilor 
o imagine clară și concisă a procesului de 
numire a raportorilor CoR și a rolului și funcţiei 
lor în cursul elaborării, adoptării și asigurării 
monitorizării unui aviz. 

Fiind o trecere în revistă, prezentul ghid nu cuprinde 
toate detaliile procedurilor și nu ar trebui considerat un 
text cu valoare juridică. Regulamentul de procedură 
reprezintă versiunea definitivă și completă a tuturor 
procedurilor, secretariatele comisiilor putând furniza, la 
cerere, informaţii mai detaliate.

1. 
Cum este numit un raportor?

2. 
Cum se aleg subiectele pentru avize?
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Fiecare raportor poate alege și numi un expert care să-l asiste 
în elaborarea avizului (de exemplu, un funcţionar din cadrul 
autorităţii locale sau regionale a raportorului sau un universitar 
sau alt tip de expert cu privire la subiectul avizului). Expertul 
are dreptul să-l asiste pe raportor  în cadrul tuturor ședinţelor 
comisiei și în sesiunea plenară în care se discută avizul, precum 
și în alte ședinţe care au loc în faza pregătitoare a avizului, cu 
reprezentanţi ai instituţiilor UE, cu asociaţii de interese și cu 
alţi actori relevanţi. La cerere, CoR rambursează costurile de 

deplasare și de ședere ale expertului atunci când prezenţa sa 
este necesară în ședinţe pentru a-l ajuta pe raportor. Cu toate 
acestea, numai raportorul poate reprezenta în mod ofi cial CoR 
în cadrul reuniunilor și al conferinţelor, iar expertul nu poate 
vorbi în numele CoR.

Expertul ales de raportor ar trebui să deţină cunoștinţe relevante 
și detaliate în domeniul de politică al avizului. Secretariatul CoR 
îl poate ajuta pe raportor în identifi carea unui expert adecvat, 
în cazul în care raportorul dorește acest lucru.

Înainte de fi ecare ședinţă de comisie, președintele, vice-
președintele și coordonatorii politici ai fi ecărei comisii se 
întâlnesc cu ușile închise pentru a discuta și a se pune de acord 
asupra propunerilor privind atribuirea avizelor către raportori. 
Aceste propuneri sunt apoi prezentate membrilor comisiei de 
către președinte, spre decizie, în cursul ședinţei comisiei.

Ședinţele coordonatorilor politici sunt pregătite de secretariatele 
comisiilor și de secretariatele grupurilor politice. Grupurile politice 
au elaborat un „sistem de puncte” pentru alocarea avizelor între 
grupuri, iar membrilor care doresc să fi e raportori pentru un 
anumit dosar li se recomandă să ia legătura cu grupul lor politic 
înainte de ședinţa coordonatorilor politici. Fiecare grup politic 
decide în propria sa ședinţă pregătitoare dacă prezintă sau nu un 
candidat la funcţia de raportor pentru fi ecare dosar.

Orice membru al comisiei, independent de afi lierea sa politică, 
își poate exprima ofi cial, de asemenea,  interesul de a deveni 
raportor în cursul ședinţei comisiei. Dacă există mai mult de un 
candidat pentru orice funcţie de raportor, comisia hotărăște 
prin vot.

Este un avantaj dacă un raportor din cadrul CoR are o anumită 
experienţă sau cunoștinţe în domeniul politic respectiv. Fiecare 
raportor poate fi  asistat în elaborarea avizului de un expert la 
alegerea sa.

Un raportor și expertul său ar trebui să poată acorda suficient 
timp pregătirii avizului, negocierilor politice și activităţilor de 

monitorizare ulterioară. Numirea unui raportor se face „ad 
personam”, ceea ce înseamnă că nu este posibil să fie înlocuit 
sistematic de către alt membru sau membru supleant în 
activităţile de raportor (cu excepţia cazului în care raportorul 
își pierde mandatul și nu mai este membru al CoR sau în caz 
de boală).

Numirea ca raportor necesită un angajament substanţial, pe 
o perioadă mai lungă de timp, iar raportorul ar trebui să fi e 
disponibil pentru ședinţele pregătitoare și pentru activităţile de 
monitorizare dinainte și de după adoptarea avizului, pentru a 
asigura cel mai mare impact politic și instituţional al acestuia.

4. 
Care sunt calificările necesare pentru a 

deveni raportor?

5. 
Numirea unui expert

3. 
Cum se pregătește numirea raportorilor?
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În cursul fazei de elaborare a avizului, raportorul și expertul său sunt 
invitaţi la întâlniri cu reprezentanţi ai altor instituţii UE, ai statelor 
membre și ai altor părţi interesate importante. În cursul acestor 
ședinţe, raportorul poate discuta intenţiile și obiectivele pe care le 
are cu privire la aviz și poate primi reacţii utile. Aceste întâlniri sunt 
organizate de secretariatul comisiei.

De îndată ce a fost numit un raportor, pot începe contacte strânse 
cu raportorul PE pe aceeași temă și cu raportorii alternativi, iar 

acestea ar trebui să continue pe durata întregului proces de 
elaborare. Secretariatul ajută la organizarea prezentării avizului de 
către raportor în comisia PE relevantă, atunci când este posibil. 
Această etapă este utilă în special după adoptarea avizului în 
sesiunea plenară a CoR sau cel puţin după adoptarea lui, sub formă 
de proiect, în comisie.

De asemenea, un raportor este încurajat să ia parte la alte reuniuni 
și conferinţe în calitate de vorbitor, atunci când prezentarea avizului 
său este considerată a avea o importanţă deosebită pentru CoR. 
Raportorului i se solicită să informeze secretariatul comisiei cu 
privire la orice astfel de solicitare cu cel puţin 10 zile lucrătoare 
înainte de manifestarea în cauză, pentru a permite fi nalizarea 
procedurii necesare de autorizare prealabilă de către secretariatul 
CoR, serviciile fi nanciare și președintele comisiei respective.

În urma numirii raportorului, secretariatul comisiei CoR relevante 
pregătește o notă de analiză ca document de context, pentru 
a-l ajuta pe raportor la pregătirea proiectului de aviz, înainte de 
prima dezbatere pe marginea subiectului respectiv.

Nota de analiză pune la dispoziţia raportorului:
• o analiză a dosarului cu privire la care urmează să fie 

elaborat avizul;
• informaţii cu privire la avizele anterioare ale CoR pe aceeași 

temă sau pe teme conexe;

• o evaluare a importanţei pe care o are propunerea pentru 
autorităţile locale și regionale și

• un rezumat al procesului de decizie interinstituţional și al 
diverselor documente ale celorlalte instituţii și al poziţiilor altor 
părţi interesate, cum ar fi  asociaţiile europene ale autorităţilor 
locale și regionale.

Analiza cuprinde, de asemenea, poziţii politice și mesaje-cheie 
sugerate pentru aviz care, desigur, nu sunt obligatorii pentru 
raportor. Analiza este diseminată intern în cadrul CoR, inclusiv 
în cadrul secretariatelor grupurilor politice.

Totodată, nota de analiză cuprinde întotdeauna o secţiune cu 
privire la respectarea principiilor subsidiarităţii și proporţionalităţii, 
având în vedere că, în conformitate cu Regulamentul de procedură, 
fi ecare raportor trebuie să analizeze în avizul său măsura în care au 
fost respectate sau nu aceste două principii.

Rolul fundamental al unui aviz CoR este acela de a emite 
recomandări cu privire la modul în care UE ar trebui să-și 
modeleze politicile și legislaţia. De aceea, un aviz CoR ar trebui 
să exprime preocupările autorităţilor locale și regionale și ar 
trebui să le prezinte în așa fel încât celelalte instituţii să poată 

identifi ca ușor mesajele-cheie și urmări argumentaţia și modul 
de a raţiona al CoR și să opereze modifi cări asupra propunerii 
originale, dacă este cazul. Cu cât avizul CoR este mai precis, 
făcând referire la experienţe locale și regionale concrete, cu atât 
este mai ușor pentru CoR să-și comunice mesajele și obiectivele.

În plus, avizele privind propuneri legislative ale Comisiei 
Europene ar trebui să propună amendamente concrete la 
proiectele legislative.

6. 
Document de analiză de context 

pregătit de secretariatul CoR

7. 
Ce așteaptă celelalte instituţii europene 

de la un aviz CoR?

8. 
Activităţi pregătitoare întreprinse 

împreună cu alte instituţii UE
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Atunci când raportorul consideră că este cazul, secretariatul 
CoR poate organiza o întâlnire a raportorului cu reprezentanţi 
ai asociaţiilor europene ale autorităţilor locale și regionale și 
cu birourile regionale din Bruxelles, precum și cu alte asociaţii 
ale părţilor interesate. Aceste „consultări ale părţilor interesate” 
le permit raportorului și expertului să pună întrebări și să 

primească informaţii relevante pentru aviz în cursul procesului 
de elaborare. Consultările părţilor interesate ar trebui să fi e 
organizate cu sufi cient timp înainte de termenul de traducere 
pentru a înainta proiectul de aviz în lucru următoarei ședinţe 
a comisiei. Pentru a asigura succesul consultărilor cu părţile 
interesate, este recomandabil ca raportorul, împreună cu 
expertul, să pregătească mai multe întrebări care să le poată fi  
transmise în prealabil participanţilor.

Această secţiune trece în revistă etapele procedurale standard 
ale pregătirii și adoptării unui aviz.

i. Numirea raportorului

Pentru fi ecare aviz, comisia competentă numește un raportor 
[a se vedea punctul (1) de mai sus].

Pentru avizele bazate pe consultări, raportorul poate începe 
să lucreze la proiectul de aviz de îndată ce a fost numit de 
comisia competentă.

Pentru avizele din proprie iniţiativă, raportorul poate începe 
să lucreze ofi cial la aviz numai după numirea de către comisie 
și după ce Biroul a aprobat solicitarea comisiei de a autoriza 
elaborarea avizului.

ii. Etapa de redactare*

După numire, raportorul primește informaţii din partea 
secretariatului comisiei cu privire la termenele care trebuie 
respectate la elaborarea proiectului de aviz. De asemenea, 
raportorul primește documentul de analiză menţionat la 
punctul (6) de mai sus. Raportorul poate numi un expert.

iii. Schimb de opinii cu privire la un document de lucru 
(etapă facultativă)

În funcţie de calendarul interinstituţional și de termene, 
raportorul poate opta să pregătească întâi un document de 
lucru pentru o primă discuţie în cadrul unei ședinţe a comisiei. 
Un document de lucru poate schiţa principalele puncte care 
vor fi  tratate în proiectul de aviz și poate prezenta chestiunile 

*  Toate documentele spre dezbatere și/sau spre adoptare trebuie traduse în toate 
limbile UE, în conformitate cu Regulamentul de procedură. Secretariatul îi va 
informa pe membri cu privire la termenele respective.

și întrebările principale pentru a fi  discutate între membri. 
Documentul de lucru nu este destinat adoptării și nu poate 
fi  amendat, ci folosește exclusiv stimulării discuţiei generale 
și generării unor idei pe care raportorul să le poată folosi la 
redactarea proiectului de aviz.

iv. Pregătirea proiectului de aviz

După prima ședinţă, raportorul pregătește proiectul de aviz, 
luând în considerare toate contribuţiile din partea membrilor 
CoR sau a altor părţi interesate și ţinând seama de dezbaterea 
generală a documentului de lucru, în măsura relevanţei.

Raportorul transmite proiectul de aviz secretariatului în timp 
util pentru asigurarea traducerii înainte de ședinţa comisiei.

v. Înainte de adoptarea în ședinţa comisiei

După traducere, proiectul de aviz este pus la dispoziţia tuturor 
membrilor comisiei prin sistemul online (Portalul membrilor) 
și fi ecare membru al comisiei (sau membru supleant 
mandatat) are posibilitatea să propună amendamente la 
proiect. Amendamentele sunt traduse înainte de ședinţa 
comisiei, pentru a se asigura timpul necesar pregătirii 
dezbaterii și a intenţiilor de vot. De asemenea, raportorul poate 
să reacţioneze la amendamente propunând „amendamente 
ale raportorului”, care pot prelua o parte din opiniile autorilor 
amendamentelor. Amendamentele raportorului trebuie să 
se bazeze pe unul sau mai multe puncte cu privire la care alţi 
membri au depus amendamente.

În procesul de pregătire a ședinţei, raportorul transmite 
secretariatului comisiei și grupului său politic poziţia sa 
cu privire la toate amendamentele, indicând dacă este 
sau nu de acord cu fi ecare amendament. În unele cazuri, 
poate fi  util ca raportorul să ia legătura înainte de vot cu 
autorul unui amendament, pentru a înţelege mai bine de 
ce a fost depus amendamentul și/sau pentru a discuta un 
potenţial compromis.

9. 
Consultarea părţilor interesate

10. 
Care sunt etapele pregătirii unui aviz?
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În conformitate cu Regulamentul de procedură al CoR, raportorul este 
răspunzător pentru asigurarea unei monitorizări adecvate a avizului. 
Pentru aceasta, raportorul va benefi cia de sprijinul secretariatului CoR 
și al grupului său politic. Aceasta cuprinde prezentarea avizului în 
diverse ocazii, ca, de exemplu, seminare, conferinţe etc. Raportorul își 
informează regiunea cu privire la activitatea sa de raportor. Raportorul 
trebuie să fi e pregătit să aloce timp sufi cient acestor activităţi, care sunt 
de obicei recomandate și pregătite de secretariatul comisiei sau de cel 
al grupului politic, în funcţie de evoluţia interinstituţională a dosarului.

Pentru fi ecare aviz, secretariatul redactează un document de 
planifi care („planning chart”), care acoperă toate activităţile relevante 

legate de aviz, bazat pe calendarul interinstituţional al dosarului și 
enumerând etapele și manifestările, cum ar fi  prezentări, termene 
și votări, care au loc în celelalte instituţii, conferinţe importante și 
eventuale activităţi pregătitoare sau de monitorizare ale raportorului. 
Documentul de planifi care folosește și drept instrument evolutiv 
de monitorizare a activităţilor legate de aviz și este pus la dispoziţia 
altor părţi interesate din cadrul CoR. Se solicită totodată raportorului, 
expertului și grupurilor politice să contribuie la acest document 
de planifi care, informând secretariatul cu privire la orice activităţi 
suplimentare pe care ar fi  util să le întreprindă raportorul în scopul 
promovării avizului.

În cursul planifi cării activităţilor legate de aviz, este important ca 
raportorul să identifi ce cât mai devreme principalele obiective ale 
acestuia, pe baza cărora să se poată evalua impactul avizului într-o 
fază ulterioară. Aceste obiective sunt incluse, de asemenea, în 
documentul de planifi care și constituie baza pentru identifi carea 
activităţilor prioritare ale raportorului care pot contribui la obţinerea 
de către CoR a celui mai amplu și mai relevant impact al avizului.

vi. Adoptarea proiectului de aviz în ședinţa comisiei

În cadrul ședinţei comisiei, raportorul este invitat mai întâi 
să prezinte proiectul de aviz membrilor comisiei, precizând 
principalele puncte ale acestuia și obiectivele avute în 
vedere. De obicei iau cuvântul un reprezentant al Comisiei 
Europene și eventual alţi vorbitori invitaţi, de exemplu 
deputaţi europeni, după care membrii comisiei sunt invitaţi să 
participe la o dezbatere generală pe marginea proiectului de 
aviz. Raportorul are apoi ocazia de a răspunde la observaţiile 
membrilor în cadrul dezbaterii generale.

În cele din urmă, amendamentele sunt votate în ordinea 
stabilită în conformitate cu Regulamentul de procedură. Pentru 
fi ecare amendament, raportorul este întrebat dacă recomandă 
acceptarea sau respingerea amendamentului. Raportorul sau 
autorii amendamentelor, în cazuri excepţionale, pot propune 
și compromisuri orale suplimentare. După votarea tuturor 
amendamentelor, membrii comisiei sunt invitaţi să voteze 
asupra textului amendat în ansamblu. Textul amendat este 
supus apoi examinării în sesiunea plenară.

În cazul în care avizul a fost adoptat cu majoritate de voturi, în 
sesiunea plenară pot fi  depuse amendamente la proiectul de 
aviz al CoR de către cel puţin șase membri CoR sau supleanţi 
mandataţi corespunzător. În cazul în care avizul a fost adoptat în 
unanimitate în ședinţa comisiei, adoptarea ulterioară în sesiunea 
plenară are loc prin „procedura simplifi cată”, ceea ce înseamnă 
că noi amendamente pot fi  introduse numai de grupuri de cel 
puţin 32 de membri sau de către un grup politic.

vii. Înaintea adoptării în sesiunea plenară

În urma ședinţei comisiei, secretariatul CoR pregătește versiunea 
fi nală a proiectului de aviz, care va fi  supusă adoptării în 
sesiunea plenară. Secretariatul actualizează proiectul de aviz cu 

toate amendamentele adoptate în ședinţa comisiei și asigură 
traducerea lui în toate limbile și punerea la dispoziţia membrilor 
CoR prin intermediul Portalului membrilor.

Toţi membrii CoR au posibilitatea de a depune amendamente 
la proiectul de aviz înainte de sesiunea plenară, iar pentru 
fi ecare amendament este necesar sprijinul a cel puţin șase 
membri sau membri supleanţi mandataţi, cu excepţia cazului 
în care proiectul de aviz a fost adoptat în unanimitate în ședinţa 
comisiei [a se vedea etapa vi) de mai sus]. Raportorul poate 
să depună și „amendamente ale raportorului” ca răspuns la 
aceste amendamente, toate amendamentele fi ind traduse 
pentru sesiunea plenară. Raportorul transmite secretariatului 
comisiei și grupului său politic poziţia sa cu privire la toate 
amendamentele, indicând dacă este sau nu este de acord cu 
fi ecare amendament.

viii. Adoptarea avizului în sesiunea plenară

Raportorul este invitat să prezinte avizul în faţa Adunării 
Plenare. Apoi președintele supune la vot amendamentele 
în ordinea stabilită în conformitate cu Regulamentul de 
procedură. Pentru fi ecare amendament depus, raportorul 
este întrebat dacă recomandă acceptarea sau respingerea lui. 
În cazuri excepţionale, raportorul sau autorii amendamentelor 
pot propune și compromisuri orale suplimentare. În fi nal, 
avizul astfel amendat este votat în întregul său.

După adoptarea avizului de către Adunarea Plenară, avizul 
devine poziţia ofi cială a Comitetului Regiunilor și este 
transmis celorlalte instituţii UE și publicat în Jurnalul Ofi cial 
al Uniunii Europene.

11. 
Activităţi de monitorizare și 

impactul avizului
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Pe lângă sprijinul orientat mai curând către conţinut oferit de 
secretariatele comisiilor, serviciile de presă și comunicare ale 
CoR vor emite, de obicei, comunicate de presă, vor pregăti 
mesaje audio și video și vor publica broșuri în legătură cu 
anumite avize.

Pot fi  avuţi în vedere ziariști de la nivel local și regional din ţara 
de origine a raportorului. De asemenea, CoR are posibilitatea să 
invite unii ziariști să-l însoţească pe raportor la sesiunea plenară 
și/sau la ședinţele comisiilor, când este cazul.

Un ghid mai cuprinzător cu privire la activităţile în materie de 
presă și mass-media poate fi  obţinut de la Direcţia Comunicare, 
Presă și Protocol.

Pentru unele avize, în special cele care se înscriu în priorităţile 
politice principale ale CoR, reţelele CoR pot furniza un sprijin 
analitic suplimentar, sub forma unor anchete. Aceste consultări vor 
consta din chestionare transmise membrilor reţelelor CoR și vor 

avea drept rezultat elaborarea unui raport pentru uzul raportorului, 
bazat pe informaţiile colectate în cadrul acestei consultări.

În funcţie de resursele disponibile, secretariatele comisiilor pot 
solicita, pe baza contractelor-cadru, elaborarea unor studii de 
profunzime de către consultanţi externi (între 20 și 50 de pagini).

12. 
Informaţii colectate prin reţele și studii

13. 
Activităţi legate de presă și 

mass-media

Monitorizarea avizului constituie atât un obiectiv politic și instituţional 
pentru CoR, cât și o sarcină personală a raportorului, care nu poate 
fi  delegată niciunui alt membru sau membru supleant și nici 
expertului. În cazul în care raportorul nu este în măsură să participe 

la o conferinţă sau la o reuniune de importanţă politică ridicată, 
președintele comisiei relevante poate desemna, în mod excepţional, 
un înlocuitor din rândul celorlalţi membri ai comisiei.
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