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Delegaţia României 

 

Raportul delegaţiei României la CoR 

- 2015 - 

 

Conform mandatului cu care a fost investit prin Tratatele UE, principalul rol al Comitetului 

Regiunilor (CoR) este acela de a contribui, prin avizele pe care le adoptă, la procesul de luare a 

deciziei la nivel european. Instituţiile europene (Comisia Europeană, Parlamentul European şi 

Consiliul de Miniştri) au obligaţia de a consulta CoR pe parcursul întregului proces de legislativ, 

respectiv din faza propunerilor legislative până la monitorizarea punerii în aplicare a actului la 

nivel local, pentru toate domeniile politice ce afectează direct autorităţile locale şi regionale. 

Totodată, CoR poate adopta avize din proprie iniţiativă pentru un anumit subiect considerat de 

interes pentru autorităţile locale. 

CoR elaborează avize şi opinii privind propunerile legislative, proiectele privind viitoarele 

politici ale UE, analize ale impactului teritorial pentru o serie de propuneri ale Comisiei 

Europene, rezoluţii pentru subiecte de interes major. Aceste documente sunt redactate de către 

membrii CoR şi sunt dezbătute, într-o primă etapă, în cadrul Comisiilor de specialitate, iar apoi 

sunt adoptate, tot prin dezbatere, în cadrul Sesiunilor Plenare şi transmise tuturor instituţiilor 

europene. 

Pe lângă îndeplinirea acestei misiuni esenţiale, CoR reprezintă un forum de contacte, schimb de 

experienţă şi bune practici, organizând dezbateri, forumuri, conferinţe, seminarii pe domenii de 

real interes pentru autorităţile locale, în funcţie de subiectele de actualitate aflate pe agenda 

europeană şi care au o strânsă legătură cu autorităţile locale şi regionale. 

Scurtă prezentare a activităţilor Comitetului Regiunilor în anul 2015 

In anul 2015, CoR a adoptat pe parcursul celor 6 Sesiuni Plenare un număr de 57 de avize şi 

rezoluţii, ce au fost discutate anterior în cadrul Comisiilor de specialitate relevante. 
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Totodată, în anul 2015, au avut loc 6 reuniuni obişnuite şi 2 reuniuni extraordinare ale Biroului 

CoR1, organul ce are rolul de a întocmi şi aproba programul politic al CoR, de a supraveghea 

punerea sa în aplicare şi de a coordona lucrările sesiunilor plenare şi ale comisiilor. 

Cele 6 Comisii de specialitate ale CoR, responsabile pentru pregătirea avizelor şi supunerea lor, 

spre aprobare, Sesiunilor Plenare, s-au reunit după cum urmează: 

- Comisia CIVEX (cetăţenie, guvernanţă, afaceri instituţionale şi externe): 13 februarie, 24 

februarie, 24 aprilie, 22-23 iunie (la Kołobrzeg, Polonia), 14 septembrie şi 16 noiembrie; 

- Comisia COTER (politica de coeziune teritorială şi bugetul UE): 13 februarie, 2 martie, 12-13 

mai (la Riga, Letonia), 13 iulie, 2 octombrie şi 11 decembrie; 

- Comisia ECON (politica economică): 13 februarie, 27 februarie, 7 mai, 15 iulie, 29-30 

septembrie (la Gelsenkirchen, Germania) şi 10 decembrie; 

- Comisia SEDEC (politică socială, educaţie, ocupare, cercetare şi cultură): 13 februarie, 26 

februarie, 29-30 aprilie (la Santander, Spania), 25 iunie, 22 septembrie şi 19 noiembrie; 

- Comisia ENVE (mediu, schimbări climatice şi energie): 13 februarie, 3 martie, 4 mai, 30 iunie, 

28-29 septembrie şi 19-20 noiembrie; 

- Comisia NAT (resurse naturale): 13 februarie, 5 martie, 5 mai, 18-19 iunie (la Gaia, 

Portugalia), 21 septembrie, 24 noiembrie. 

 

Activitatea delegaţiei României la CoR2 

La începutul anului 2015, a fost reînnoit mandatul Comitetului Regiunilor pentru o nouă 

perioadă de 5 ani, ceea ce a însemnat că toţi cei 353 de membri din cele 28 de State Membre ale 

UE au trebuit fie înlocuiţi sau reconfirmaţi de către Statele Membre. 

Delegația României a avut o activitate susţinută pe parcursul întregului an 2015, încercând să-şi 

aducă contribuţia la îndeplinirea obiectivelor de creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă 

incluziunii trasate prin Strategia Europa 2020, într-un context marcat de crizele succesive legate 

de migraţie şi ameninţările teroriste cu care s-a confruntat Europa. 

Activitatea delegaţiei s-a concretizat atât în elaborarea de avize şi amendamente pentru 

propunerile de avize, cât şi în larga participare şi luări de poziţii pe parcursul sesiunilor plenare 

reuniunilor comisiilor sau grupurilor de lucru. 

 

                                                 
1Delegaţia României a fost reprezentată în Biroul CoR de doi membri, respectiv dl Ion Prioteasa, preşedintele Consiliului 
Judeţean Dolj, vicepreşedinte CoR şi dl Alin-Adrian Nica, membru al Biroului şi preşedinte al delegaţiei naţionale. 
2Delegaţia României este formată din 15 membri şi 15 supleanţi, iar preşedintele delegaţiei este dl Ion Prioteasa, 
preşedintele Consiliului Judeţean Dolj. Componenţa delegaţiei naţionale în anul 2014 este prezentată în anexa la acest 
raport. 
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A. Avize şi amendamente elaborate şi susţinute de membrii delegaţiei României la CoR în 

anul 2015: 

AVIZE: 

1.  Oportunitățile de utilizare eficientă a resurselor în sectorul clădirilor – raportor dl 

Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita (PPE); 

2. Spre o economie circulară: revizuirea legislației UE în materie de deșeuri – raportor 

dna Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna (PSE). 

 

AMENDAMENTE: 

AVIZ/REZOLUTIE MEMBRI AMENDAMENTE 
PROIECT DE REZOLUȚIE - O ABORDARE DURABILĂ A 
MIGRAȚIEI DE CĂTRE UE 

NICA Alin Adrian 
BORBOLY Csaba 
BRĂILOIU Ovidiu 
CATRINOIU Gheorghe 
DRĂGHICI Emil 
FALCĂ Gheorghe 
FILIPESCU Răducu 
George 
GÂJU Mariana 
MORARU Victor 
OPREA Emilian 
PRIOTEASA Ion 
ŞTEF Mihai Adrian 
STEPANESCU Mihai 
TEBAN Adrian Ovidiu 
ŢUŢUIANU Adrian 

3 

PROIECT DE AVIZ - SPRE O ECONOMIE CIRCULARĂ: 
REVIZUIREA LEGISLAȚIEI UE ÎN MATERIE DE DEȘEURI 

GÂJU Mariana 3 

PROIECT DE AVIZ - OPORTUNITĂȚI DE UTILIZARE 
EFICIENTĂ A RESURSELOR ÎN SECTORUL CLĂDIRILOR 

BORBOLY Csaba 11 

PROIECT DE AVIZ - STANDARDE DE REMUNERARE A 
FORȚEI DE MUNCĂ ÎN UE 

BORBOLY Csaba 13 

PROIECT DE AVIZ - VIITORUL CONVENȚIEI PRIMARILOR BORBOLY Csaba 
BRĂILOIU Ovidiu 
ŢUŢUIANU Adrian 

3 

PROIECT DE AVIZ - PACHETUL PRIVIND UNIUNEA 
ENERGETICĂ 

BORBOLY Csaba 
NICA Alin Adrian 
DRĂGHICI Emil 

13 
 

PROIECT DE AVIZ - INSTRUMENTE FINANCIARE PENTRU 
SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII TERITORIALE 

BORBOLY Csaba 
BRĂILOIU Ovidiu 
DRĂGHICI Emil 
NICA Alin-Adrian 
STEPANESCU Mihai 

6 

PROIECT DE AVIZ - INIȚIATIVA CETĂȚENEASCĂ 
EUROPEANĂ (ICE) 

BORBOLY Csaba 
BRĂILOIU Ovidiu 
DRĂGHICI Emil 
NICA Alin-Adrian 
STEPANESCU Mihai 

3 

PROIECT DE AVIZ  - SIMPLIFICAREA POLITICII AGRICOLE BORBOLY Csaba 1 
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COMUNE (PAC) DRĂGHICI Emil 
NICA Alin-Adrian 

PROIECT DE AVIZ - REZULTATUL NEGOCIERILOR PRIVIND 
ACORDURILE DE PARTENERIAT ȘI PROGRAMELE 
OPERAȚIONALE 

BORBOLY Csaba 
BRĂILOIU Ovidiu 
CATRINOIU Gheorghe 
DRĂGHICI Emil 
NICA Alin Adrian 
OPREA Emilian 
STEPANESCU Mihai 
ŢUŢUIANU Adrian 

8 

PROIECT DE REZOLUȚIE - ÎMBUNĂTĂȚIREA 
FUNCȚIONĂRII UNIUNII EUROPENE: TRATATUL DE LA 
LISABONA ȘI ETAPELE ULTERIOARE 

BORBOLY Csaba 5 

PROIECT DE AVIZ - CARTE VERDE – CREAREA UNEI 
UNIUNI A PIEȚELOR DE CAPITAL 

BORBOLY Csaba 
BRĂILOIU Ovidiu 
CATRINOIU Gheorghe 
DRĂGHICI Emil 
NICA Alin Adrian 
STEPANESCU Mihai 
ŢUŢUIANU Adrian 

4 

PROIECT DE AVIZ - PLANUL DE INVESTIȚII ȘI FONDUL 
EUROPEAN PENTRU INVESTIȚII STRATEGICE 

BORBOLY Csaba 28 

PROIECT DE AVIZ - ORIENTĂRI PENTRU POLITICILE DE 
OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ ALE STATELOR MEMBRE 

BORBOLY Csaba 
DRĂGHICI Emil 
MORARU Victor 
NICA Alin Adrian 
OPREA Emilian 

5 

PROIECT DE AVIZ - PUNEREA ÎN APLICARE A CĂRȚII ALBE 
PRIVIND TRANSPORTURILE DIN 2011 

BORBOLY Csaba 6 

PROIECT DE AVIZ - SPRE O ABORDARE INTEGRATĂ A 
PATRIMONIULUI CULTURAL EUROPEAN 

BORBOLY Csaba 
DRĂGHICI Emil 
NICA Alin Adrian 
OPREA Emilian 

5 

PROIECT DE AVIZ - PARTENERIATUL TRANSATLANTIC 
PENTRU COMERȚ ȘI INVESTIȚII (TTIP) 

BORBOLY Csaba 4 

PROIECT DE AVIZ  - PLANUL DE ACȚIUNE VERDE PENTRU 
IMM-URI ȘI INIȚIATIVA PRIVIND LOCURILE DE MUNCĂ 
VERZI 

BORBOLY Csaba 
BRĂILOIU Ovidiu 
NICA Alin Adrian 
STEPANESCU Mihai 

2 

PROIECT DE AVIZ - UN SISTEM DE IMPOZITARE A 
ÎNTREPRINDERILOR ECHITABIL ȘI EFICIENT ÎN UNIUNEA 
EUROPEANĂ: 5 DOMENII-CHEIE 

NICA Alin-Adrian 8 

PROIECT DE AVIZ - AGENDA EUROPEANĂ PRIVIND 
MIGRAȚIA 

NICA Alin-Adrian 4 

PROIECT DE AVIZ - PROIECT DE BUGET GENERAL AL 
UNIUNII EUROPENE PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 
2016 

NICA Alin-Adrian 4 

PROIECT DE AVIZ - PIAȚA UNICĂ DIGITALĂ NICA Alin-Adrian 2 
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B. Reuniunile delegaţiei naţionale: 

In anul 2015 au avut loc 7 reuniuni ale Delegaţiei României, din care şase au avut loc la Bruxelles 

în marja sesiunilor plenare ale CoR, iar una la Bucureşti. Aceste reuniuni sunt destinate 

dezbaterii unor aspecte de interes pentru membri şi de coordonare de ansamblu a activităţii lor 

în cadrul CoR, discutării priorităţilor delegaţiei României la CoR, întăririi comunicării şi a 

solidarităţii între membrii delegaţiei naţionale, stimulării implicării mai intense în activitatea 

CoR (avize, amendamente, etc.). In cadrul primei reuniuni a delegaţiei naţionale din 2015 (11 

februarie), au fost aleṣi preşedintele delegaţiei, respectiv dl Alin Nica, primarul comunei Dudeştii 

Noi (Timiş), şi membrii în Biroul CoR, respectiv dl Ion Prioteasa, preşedintele Consiliului 

Judeţean Dolj - vicepreşedinte CoR din partea României (fiecare delegaţie naţională desemnează 

un membru drept vicepreşedinte al CoR) şi dl Alin Nica - membru al Biroului CoR. Cu aceeaşi 

ocazie, a fost adoptată repartizarea membrilor pe comisiile de specialitate.  

Reuniunile delegaţiei naţionale constituie ocazia organizării de dezbateri cu invitaţi speciali, pe 

tematici de interes. Astfel, în anul 2015 au fost organizate următoarele dezbateri: 

o cu dl Markku Markkula (Finlanda, PPE), preşedintele CoR, cu care membrii delegaţiei au 

putut să schimbe câteva idei privind activitatea şi obiectivele delegaţiei şi, totodată, să 

promoveze valorile şi tradiţiile României; 

o cu dl Ionel-Sorin Moisă, membru al Parlamentului European, care a explicat interesele 

economice și sociale românești în cadrul negocierilor Parteneriatului Transatlantic pentru 

Comerț și Investiții (TTIP); 

o cu dna Corina Creţu, comisar european pentru politică regională şi rurală, pe teme de 

importanță deosebită pentru autoritățile locale și regionale din România. La întâlnire au mai 

participat dl Gabriel Onaca - director adjunct al Cabinetului şi un expert din cadrul 

cabinetului – dna Ioana Rus. Reuniunea a avut drept scop analizarea situaţiei delicate a 

accesării fondurilor structurale de către România, rolul autorităţilor locale în redresarea 

situaţiei pentru viitoarea perioadă de programare şi găsirea unor soluţii pentru simplificarea 

procedurilor. 

 

C. Trecere  în revistă activităţii delegaţiei României la CoR în 2015: 

 analizarea şi adoptarea priorităților delegației României la Comitetul European al Regiunilor 

pentru mandatul 2015-2020, document elaborat la iniţiativa preşedintelui delegaţiei, la care 

şi-au adus contribuţia dl Emil Drăghici (preşedintele Asociaţiei Comunelor din România) şi dl 

Csaba Borboly (preşedintele CJ Harghita); 

 redactarea, dezbaterea şi adopatrea Regulamentului de Organizare Internă a delegaţiei. 

Principiile și metodele de lucru prevăzute în acest regulament au drept scop asigurarea unei 
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activități coerente și eficiente a delegaţiei, constituind, pe lângă Regulamentul de procedură 

al CoR, un instrument important ce stabileşte reguli interne clare în materie de: desemnare a 

preşedintelui delegaţiei şi a membrilor Biroului CoR; modalitatea de stabilire a priorităţilor 

delegaţiei; desfăşurarea reuniunilor şi luarea deciziilor; opţiunile pentru delegarea votului, 

etc. Membrii Delegaţiei României speră ca acest instrument de lucru să permită o implicare 

mai mare a supleanţilor în activităţile Comitetului şi, totodată, să conducă la facilitarea 

îndeplinirii obiectivelor şi priorităţilor delegaţiei naţionale. Documentul a fost adoptat de 

delegaţia naţională în ultima sa reuniune din decembrie 2015; 

 redactarea unei propuneri de sesizare din partea delegaţiei României în atenţia preşedintelui 

şi secretarului general ai CoR, referitoare la inexistenţa sistematică a interpretariatului în 

limba română la reuniunile unor grupuri politice, precum şi la unele reuniuni ale comisiilor 

tematice; 

 iniţierea sau susţinerea de amendamente la proiectele de avize ale CoR; 

 redactarea sugestiilor de invitaţii, intervenţii, interviuri scrise şi comunicate de presă; 

 contribuţie la completarea obiectivelor pe care şi le propune viitorul grup interregional al 

CoR privind Carpaţii. 

 

D. Alte contribuţii ale membrilor delegaţiei naţionale: 

o intervenţie a dlui Alin-Adrian Nica în cadrul reuniunii Biroului CoR din 15 aprilie 2015, pe 

tema priorităților politice ale CoR pentru perioada 2015-2020, ocazie cu care a făcut o serie de 

propuneri în vederea sporirii eficacității Pactului de stabilitate în beneficiul autorităților locale și 

regionale, a unei mai bune utilizări a fondurilor publice și combaterii schimbărilor climatice, pe 

baza soluțiilor locale și regionale pentru dezvoltare durabilă. Totodată, dl Nica a subliniat rolul 

CoR în sprijinirea țărilor din cadrul Parteneriatului estic (în special Moldova, Ucraina, Georgia), 

oferind expertiză pentru consolidarea democrației la nivel local și regional și accelerarea 

procesului de descentralizare; 

o intervenţie a dlui Alin-Adrian Nica în cadrul reuniunii preşedinţilor de delegaţii naţionale 

cu preşedintele CoR, din 3 iunie 2015, pe aceeaşi temă a priorităților politice ale CoR pentru 

2015-2020 și noile metode de lucru, ocazie cu care a salutat reforma propusă și a subliniat 

necesitatea unei adaptări pentru a aborda noile provocări. Dl Nica a precizat faptul că propriile 

priorităţi ale delegaţiei naţionale vin să completeze cadrul general propus de CoR în ceea ce 

priveşte principalele sale obiective legate de politica de coeziune, politica agricolă comună, 

guvernanța pe mai multe niveluri și politica de vecinătate; 

o participarea dlui Alin-Adrian Nica în calitate de vorbitor la următoarele evenimente: 

o 4th Assises of Decentralised Cooperation (Bruxelles) 
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o seminar on "Closing the Innovation Divide” (Bruxelles) 

o SEC2R - 'Startup Europe Comes to the Regions' Event (Bruxelles) 

o Reuniunea comună a REGI-COTER (Bruxelles) 

o Enlargement Day (Bruxelles) 

 

 

E. Grupurile Interregionale ale CoR: 

Membrii delegaţiei României fac parte şi din unele grupuri interregionale constituite la nivelul 

CoR, în funcţie de interesul pentru o anumită tematică, după cum urmează: 

- Grupul privind sănătatea: 

o dl Emil Proşcan, primarul oraşului Mizil, membru supleant 

o dl Mihai Adrian Stef, preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, membru supleant 

- Grupul pentru regiuni mai puţin dezvoltate: 

o dl Cristian Adomniţei, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, titular 

o dl Csaba Borboly, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, titular 

o dl Răducu Filipescu, preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, titular 

o dl Victor Moraru, primarul oraşului Amara, titular 

o dl Mihai Stepanescu, fost primar al municipiului Reşita, titular 

o dl Mihai Adrian Stef, preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, supleant 

Aceste grupuri interregionale se întâlnesc de cel puţin două ori pe an, ocazie cu care au loc 

schimburi de idei şi de experienţă, se fac propuneri de iniţiative pentru evidenţierea rolului 

autorităţilor locale în punerea în practică a reglementărilor europene şi sprijinirea lucrărilor în 

curs ale CoR, se iniţiază proiecte de cooperare între regiuni, sau de cooperare în ceea ce privește 

elaborarea amendamentelor la avizele şi rezoluțiile privind subiecte care prezintă o relevanță 

deosebită, etc. 

 

 

 

 


