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C O M I T E T U L  E U R O P E A N  A L  R E G I U N I L O R  

D E L E G A Ț I A  R O M Â N I E I  

www.cor-romania.ro 
 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi, 04 mai 2021 la Bruxelles, 

în cea de-a XXXIII-a ședință a DELEGAȚIEI ROMÂNIEI la COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR și 
cea de-a V-a din cel de-al patrulea mandat, 

 

CU OCAZIA CELEI DE-A 144-A SESIUNI PLENARE A COMITETULUI EUROPEAN AL REGIUNILOR A 
CELUI DE-AL ȘAPTELEA MANDAT 2020-2025 

 

Ședința Delegației României, întrunită marți, 04 mai 2021, între orele 14.00 – 15.30 (ora României), 
este condusă de către doamna Mariana Gâju – înlocuitor ad-personam al președintelui delegației 
României în biroul Comitetului European al Regiunilor, în absența președintelui delegației, dl. 
Robert Negoiță, și a vicepreședintelui delegației, dl. Csaba Borboly, și se desfășoară în format 
online, pe platforma Zoom. 

 

LISTA DE PREZENȚĂ, în ordinea alfabetică, după nume și după calitatea de membru sau de supleant: 

 

Nr. 
crt. 

Numele, prenumele Mandatul politic 
Grupul 
politic 

Structura asociativă 

care l-a desemnat 

0 1 2 3 4 

1.  Daniel BĂLUȚĂ Primarul Sectorului 4, București PSE AMR 

2.  Emil BOC Primarul mun. Cluj-Napoca PPE AMR 

3.  Daniela CÎMPEAN Președintele Consiliului Județean Sibiu PPE UNCJR 



 

 2 

4.  Gheorghe DĂMIAN Primarul cumunei Ciugud AE ACoR 

5.  Emil DRĂGHICI Primarul comunei Vulcana Băi AE ACoR 

6.  Mariana GÂJU Primarul comunei Cumpăna PSE ACoR 

7.  Petre Emanoil NEAGU Președintele Consiliului Județean 
Buzău 

PSE UNCJR 

8.  Corneliu ȘTEFAN Președinte CJ Dâmbovița PSE UNCJR 

9.  Adrian Ovidiu TEBAN Primarul orașului Cugir PPE AOR 

10.  Gabriela Florica 
TULBURE 

Primarul orașului Seini PSE AOR 

11.  Marius Ioan URSĂCIUC Primarul orașului Gura Humorului Renew 
Europe 

AOR 

 

Supleanți prezenți invitați fără delegare la sesiunea plenară: 

12.  Arpad Andras ANTAL Primarul mun. Sfântu gheorghe PPE AMR 

13.  Ionel Ovidiu BOGDAN Președintele Consiliului Județean 
Maramureș 

PPE UNCJR 

14.  Tiberiu-Iacob RIDZI Primarul mun. Petroșani PPE AMR 

 

La lucrări au participat și: 

Dna Mirela Carina Sinca – Consiliul Județean Timiș 

Asistenta dlui Dorin Cosmin VASILE – președinte CJ Dolj, PSD, PES 

Dna. Liliana Mangeac - coordonator al delegației României la Comitetul Regiunilor, desemnată de 
către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România 

Dl Silviu IUBITU – coordonator al delegației României la Comitetul Regiunilor, desemnat de către 
Asociația Municipiilor din România; 

Dl. Raul CAZAN – reprezentant AOR la Bruxelles 

De asemenea, la sesiunea plenară au participat și dl. Csaba BORBOLY, președintele CJ Harghita, dl. 
Alin Adrian NICA, președintele Consiliului Județean Timiș și dl. Robert NEGOIȚĂ, primarul Sectorului 
3, București, fiind în imposibilitatea de a participa și la ședința delegației. 
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Ordinea de zi a ședinței este următoarea: 

1. 	Aprobarea	ordinii	de	zi	

2. 	Situația	prezenței	membrilor	delegației	

3. 	Delegația	României	la	CoR	–	discuții	organizatorice	

- Scrisoare	intenție	Adrian	Teban	

4. 	Pregătirea	sesiunii	plenare	

- Declarație	António	Costa,	Primul	ministru	al	Portugaliei,	Președința	
Portugheză	a	Consiliului	Uniunii	Europene	

- Declarație	David	Sassoli,	Președintele	Parlamentului	European	
- Dezbatere	#UNIONOFEQUALITY,	Declarație	Helena	Dalli,	Comisar	

pentru	egalitate		
- Dezbate	privind	recdresarea	în	sectorul	turismului,	hotelier	și	catering;	

declarație	Elisabeth	Köstinger,	Ministrul	federal	al	agriculturii,	
regiunilor	și	turismului	din	Austria	

- Dezbatere	Conferința	Privind	Viitorul	Europei,	declarație	Herman	Van	
Rompuy,	Președinte	al	Grupului	la	nivel	înalt	al	CoR	pentru	democrația	
europeană	

- Experiențe	și	lecții	învățate	de	regiuni	și	orașe	în	timpul	crizei	COVID-19,	
Raportor	Joke	Schauvliege	(BE/EPP)	

5. 	Diverse	

6. 	Comunicarea	datei	următoarei	ședințe	a	delegației	

 

 

1. Aprobarea	ordinii	de	zi 

Dna Mariana Gâju a început ședința prin a verifica că este îndeplinit cvorumul și a fost aprobată și 
trecută în revistă ordinea de zi. 

2. Situația	prezenței	membrilor	delegației 

Dl. Silviu Iubitu a precizat că au confirmat prezența la Sesiunea Plenară 15 membri titulari din 15, 
iar la ședința delegației sunt prezenți 11. 

3.	Delegația	României	la	CoR	–	discuții	organizatorice	

Dna Mariana Gâju a pus în discuție scrisoarea de intenție a dlui Adrian Teban de a deveni 
președinte al Delegației României, punctând faptul că dl Teban invocă principiul colegialității și al 
rotației, care a fost aprobat prin Regulamentul Delegației. Astfel, dl. Teban a exprimat prin scrisoare 
care sunt punctele pe care și le propune ca proiecte de viitor în următoarea perioadă. Dna Gâju a 
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apreciat dorința dlui Teban de a lucra cu spirit de încredere și cooperare loială. De asemenea, dna 
Gâju a întrebat membrii delegației dacă sunt observații privind scrisoarea dlui Teban. 

Dl. Emil Drăghici a precizat că a citit scrisoarea dlui Teban și că este de bun simț și apreciază că atât 
el, cât și AOR au pierdut peste un an de mandat care i se cuvenea acestei structuri asociative și că 
oferă susținere deplină dlui Teban. 

Dl. Emil Boc a precizat că este un gest de normalitate de a avea această regulă respectată și că 
speră să fie o cutumă care să nu mai genereze alte precedente în viitor pentru că regulile respectate 
sunt cheia unui succes pe termen lung. De aceea și dl Boc susține propunerea dlui Teban. 

Dna Daniela Cîmpean a spus că prin acest gest se revine la normalitate și că susține candidatura 
dlui Adrian Teban la președinția delegației 

Dl. Marius Ursăciuc a precizat că este propunerea AOR, că nu și-a schimbat părerea, că are 
încredere în Adrian Teban și că are încredere că valori care au fost uitate, cum ar fi onoarea, 
egalitatea de exprimare, indiferent de structura care te-a propulsat temporar într-o poziție, sunt 
elemente cheie într-un grup mic de oameni care trebuie să reprezinte interesele României, nu 
neapărat ale unei asociații sau ale unei persoane.  

Dl. Adrian Teban a spus că cei care își aduc aminte știu că atunci când AOR a renunța la președinția 
delegației pentru a lăsa municipiile să-și aroge acest drept, fiind o altă conjunctură politică, că i s-a 
părut normal să se pună interesul național pe primul loc. Tot așa, acum i se pare normal să revenim 
la normalitate și că îi asigură pe toți, inclusiv pe dl Robert Negoiță, că va fi echilibru și că lucrurile 
vor funcționa bine în interesul delegației. De asmenea, dl. Teban a precizat că regretă că au loc prea 
multe discuții sterile între membrii delegației și că ar trebui să discutăm mai mult despre ce se 
întâmplă în Europa, de PNRR, de alte oportunități care apar și propune ca pe viitor să se aloce mai 
puțin timp pentru chestiunile interne și să ne focalizăm pe ceea ce are fiecare de făcut în CoR. 

Dna Mariana Gâju i-a asigurap pe toți membrii delegației de faptul că are un respect deosebit 
pentru toți și că o mâhnește faptul că acum nu este prezent cel care a fost președinte al delegației, 
dl. Robert Negoiță, dar și cel care este vicepreședinte, dl. Csaba Borboly. Dna Gâju a menționat că și 
ea a susținut în ședința precedentă revenirea la principiul rotației și susținerea reprezentantului 
AOR ca președinte al delegației naționale a României. De aceea, atâta vreme cât există cvorum 
putem face aceste alegeri astăzi.  

Dl Arpad Antal a menționat că și el este pentru respectarea regulilor, dar singura întrebare este 
care va fi perioada mandatului dlui Teban, în cazul în care se va vota? Când începe și când se 
termină acest mandat? 

Dna Mariana Gâju a spus că în regulament aveam o perioadă de 2 ani și jumătate și că ar fi normal 
ca mandatul să fie pentru această perioadă, dar că întreabă colegii de la Bruxelles sau alți colegi 
dacă acest lucru este adevărat. 

Dl Silviu Iubitu a precizat că este o mică necorelare, deoarece în regulament este stipulat că 
mandatul are ”doi ani și jumătate, corespunzând mandatelor Biroului CoR”, acum fiind la jumătatea 
mandatului biroului CoR, care se va finaliza în iulie 2022. 
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Dl Adrian Teban propune ca această discuție să aibă loc la finalul acestui an și că vom discuta atunci 
exact cum vom proceda. 

Dl Emil Boc a precizat că acest lucru trebuie stabilit acum, deoarece atunci când alegem un 
președinte trebuie stabilit clar care va fi durata acestui mandat și că acest lucru trebuie stabilit 
astăzi. Având în vedere că mandatul biroului CoR se va finaliza în vara lui 2022, pentru a reintra în 
normalitate, prezentul mandat al noului președinte al delegației ar trebui să se încheie tot atunci, dl 
Teban având un mandat scurt, de aproape 1 an. 

Dl Emil Drăghici a menționat că practic actualul mandat a fost ”mâncat” cu aproximativ 1 an 
jumătate și că acest mandat are trebui să încheie durata celor 2 ani și jumătate, chiar dacă dl Adrian 
Teban va avea un mandat de 1 an. Dl Drăghici crede că dl Teban și AOR nu au cum să nu fie de acord 
și îi roagă pe dna Mangeac și pe dl Iubitu să refacă calendarul rotației asociațiilor la conducerea 
delegației.  

Dl Arpad Antal a precizat că e important să îl ascultăm și pe dl Teban deoarece propunerea este 
foarte corectă, dar că trebuie să recunoaștem că este și o nedreptate pentru că mandatul va fi mai 
scurt. Practic, din cauza pandemiei, oricum nu se putea exercita mandatul în plin. Astfel, varianta 
ideală ar fi să reintrăm în normalitate, cu un mandat care se va încheia anul viitor în iulie, dar pentru 
aceasta ar trebui să fie de acord și dl Teban. 

Dl Emil Boc a precizat că mandatul este al AOR și că în primul rând AOR ar trebui să accepte acest 
mandat scurt, deoarece trebuie discutat instituțional și că nu trebuie să ne legăm de persoane. 

Dl Adrian Teban a menționat că este de acord 100% dar că precizează că niciodată în cei 15 ani, 
AOR nu a avut președinția delegației și că acum era prima dată din 2007 când AOR ar avea această 
poziție. Astfel acum vom avea președinția doar pentru un an. Dl Teban a precizat că este de acord 
cu acest lucru, dar că trebuie ca pe viitor să fim foarte exacți, pentru că nu este mandatul lui Adrian 
Teban, ci al AOR și că este firesc să reintrăm în normal.  

Dl Silviu Iubitu a menționat ca înaintea votului ar trebui stabilit cine va prelua președinția delegației 
după acest mandat. Conform regulamentului ar fi rândul ACoR, dar ACoR a deținut președinția în 
mandatul anterior, prin dl Alin Nica. 

Dl. Emil Drăghici a confirmat că este adevărat că ACoR a deținut președinția înaintea AMR și că 
trebuie restabilită ordinea rotației structurilor asociative. 

Dna Liliana Mangeac a precizat că în mod normal ar fi rândul UNCJR. 

Dna Mariana Gâju a supus la vot exercitarea funcției de președinte al delegației României la CoR 
până în iulie 2022 a AOR, sub președinția dlui Adrian Teban și a stabilirii faptului că mandatul 
următor, începând cu iulie 2022, va reveni UNCJR. Propunerile au fost votate în unanimitate.  

Ulterior au avut loc o serie de discuții între membrii delegației privind desemnarea persoanelor care 
vor ocupa funcții în cadrul biroului CoR, asigurându-se principiul egalității politice și între structurile 
asociative. Astfel, au fost desemnați următorii: 
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1. Vicepreședinte CoR și vicepreședinte al delegației României la CoR, dl. Csaba Borboly – EPP, 
UNCJR 

2. Membru al biroului CoR, dl. Adrian Teban – EPP, AOR 
3. Înlocuitor ad-personam al dlui Csaba Borboly: dl. Daniel Băluță – PES, AMR 
4. Înlocuitor ad-personam al dlui Adrian Teban: dna Mariana Gâju – PES, ACoR 

	

4.	Pregătirea	sesiunii	plenare	

Dna Mariana Gâju a trecut în revistă punctele de interes care vor fi dezbătute în Sesiunea Plenară, 
rugând colegii să intervină în cazul în care doresc. 

Dl Adrian Teban a precizat că în viitor se va discuta la CoR despre proiectul ”Cenușăreasa” și roagă 
membrii să susțină acest proiect. Este vorba de o egalizare a resurselor alocate pentru Comitetul 
Economic și Social (CESE) și CoR, deoarece deocamdată CoR are la dispoziție un buget mult mai mic 
și staff mai puțin față de CESE. La nivel european se încearcă o echilibrare a celor două bugete, prin 
suplimentarea bugetului CoR. Astfel, în cazul unui vot, membrii sunt rugați să susțină. În acest 
moment, CoR este cea mai săracă instituție la nivel european comparativ cu celelalte instituții.  

Dl. Emil Boc a susținut acest punct de vedere și a spus că în cazul unui vot ar fi bine ca toți membrii 
delegației să voteze pentru acest proiect. 

	

5.	Diverse	

Dl Silviu Iubitu a informat că dacă există membrii noi PES care vor să intervină la ședința de grup, au 
această posibilitate, dar trebuie să facă informarea în prealabil. 

De asemenea, au avut loc discuții privind posibilitatea ca sesiunea plenară din iunie-iulie să fie cu 
prezență fizică, coordonatorii precizând că deocamdată toate ședințele sunt online și că nu există 
nicio informare privind eventualitatea ca sesiunea plenară să aibă loc cu prezență fizică. 

	

6.	Comunicarea	datei	următoarei	ședințe	a	delegației	

Data următoarei ședințe a delegației va fi stabilită în acord cu noul președinte al delegației, dl. 
Adrian Teban, în marja lucrărilor sesiunii plenare din 30 iunie – 2 iulie. 

	

	
	

Redactat: 

Silviu IUBITU 

Coordonator al Delegației naționale a României 


