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DELEGAȚIA ROMÂNIEI
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PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 26 ianuarie 2022 la Bruxelles,

în cea de-a XXXVIII-a ședință a DELEGAȚIEI ROMÂNIEI la COMITETUL EUROPEAN AL
REGIUNILOR și a patra din cel de-al cincilea mandat,

 
CU OCAZIA CELEI DE-A 148-A SESIUNI PLENARE A COMITETULUI EUROPEAN AL

REGIUNILOR
 

Ședința Delegației României, întrunită la 26 ianuarie 2022, între orele 13.00 – 15.00, este condusă
de către domnul Adrian Teban și se desfășoară în format online.
 
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 municipiului Cluj Napoca PPE AMR
3.  Csaba Borboly Președintele Consiliului Județean

Harghita
PPE UNJCR

4.  Daniela CÎMPEAN Președintele Consiliului Județean
Sibiu

PPE UNCJR

5.  Gheorghe DĂMIAN Primarul comunei Ciugud AE ACoR
6.  Emil DRĂGHICI Primarul comunei Vulcana Băi AE ACoR
7.  Mariana GÂJU Primarul comunei Cumpăna PSE ACoR
8.  Petre Emanoil NEAGU Președintele Consiliului Județean

Buzău
PSE UNCJR

9.  Alin-Adrian NICA Președintele Consiliului Județean
Timiș

PPE UNCJR

10.  Corneliu ȘTEFAN Președinte CJ Dâmbovița PSE UNCJR
11.  Adrian Ovidiu TEBAN Primarul orașului Cugir PPE AOR
12.  Marius Ioan URSĂCIUCPrimarul orașului Gura Humorului Renew

Europe
AOR

 
Supleanți prezenți invitați cu delegare la sesiunea plenară:

13.  Ionel Ovidiu BOGDANPreședintele Consiliului Județean
Maramureș

PPEUNCJR

 
La lucrări au participat și:
Dna. Liliana Mangeac - coordonator al delegației României la Comitetul Regiunilor, desemnată de
către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România
Dl Silviu IUBITU – reprezentant Asociația Municipiilor din România;
Dl. Raul CAZAN – coordonator al delegației României la Comitetul Regiunilor, desemnat de către
AOR la Bruxelles
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13.  Ionel Ovidiu BOGDANPreședintele Consiliului Județean
Maramureș

PPEUNCJR

 
La lucrări au participat și:
Dna. Liliana Mangeac - coordonator al delegației României la Comitetul Regiunilor, desemnată de
către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România
Dl Silviu IUBITU – reprezentant Asociația Municipiilor din România;
Dl. Raul CAZAN – coordonator al delegației României la Comitetul Regiunilor, desemnat de către
AOR la Bruxelles
Dl Siegfried Mureșan, eurodeputat
Dna Ana-Maria Dănilă, Comisia Europeană, DG CLIMA.
De asemenea, la sesiunea plenară a participat si dl. Robert NEGOIȚĂ, primarul Sectorului 3,
București, însă a fost în imposibilitatea de a participa și la ședința delegației.

 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:

 
1. Aprobarea ordinii de zi.

 
2. Situația prezenței membrilor delegației.

 
3. INVITAT: Siegfried Mureșan, eurodeputat. Domnul Mureșan, alături de eurodeputatul

Dragoș Pâslaru, este coautor al Raportului PE referitor la propunerea de regulament al
Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și
reziliență. În ședința Delegației domnia sa va face un excurs al raportului.
 

4. INVITATĂ: Ana-Maria Dănilă - Comisia Europeană, Direcția Generală Politici
Climatice;  B.3. Mobilitate I - transport rutier.
În prezent, doamna Dănilă este implicată în revizuirea regulamentului privind
standardele de emisii de CO2 și în discuțiile privind agenda UE de mobilitate cu emisii
reduse. Ea va prezenta Delegatiei României la CoR implicațiile locale ale viziunii Comisiei
privind un transport rutier cu emisii zero.
 
 

5. Emil Boc: numirea ca raportor pe dosarul privind „Pachetul privind educația înaltă –
Strategia europeană pentru universități”
 

6. Discuții organizatorice. Summitul de la Marsilia.
 

7. Pregatirea sesiunii plenare. Dezbateri.
 

• DEZBATERE PRIVIND O VIZIUNE PE TERMEN LUNG PENTRU ZONELE
RURALE Alocut ̦iuni din partea: dnei Dubravka S ̌UICA, prim-vicepres ̦edinta ̆ a
Comisiei Europene, Janusz WOJCIECHOWSKI, comisarul pentru agricultura ̆,
Isabel CARVALHAIS i ̂n Parlamentul European. Miercuri, 26 ianuarie.

• DEZBATERE LA NIVEL I ̂NALT PRIVIND PUNEREA I ̂N APLICARE A POLITICII
DE COEZIUNE
Intervent ̦iile dnei Elisa Ferreira, comisara pentru coeziune s ̦i reforme s ̦i a dnei
Lilyana PAVLOVA, vicepres ̦edinta ̆ a BEI
Joi, 27 ianuarie, 9:00-10:30

• DEZBATERE PE TEMA „PACTUL VERDE AL UE: MOBILITATEA SUSTENABILA ̆
S ̦I INTELIGENTA ̆ I ̂N REGIUNILE, ORAS ̦ELE S ̦I SATELE NOASTRE”
Intervent ̦ia dnei Adina VA ̆LEAN, comisara responsabila ̆ pentru transporturi Joi,
27 ianuarie, 10:30-11:30

• CEREMONIA DE DECERNARE A PREMIULUI „PRIMARUL PAWEL
ADAMOWICZ” Alocut ̦iunea dnei Vera JOUROVÁ, prim-vicepres ̦edinta ̆ a
Comisiei Europene, Magdalena ADAMOWICZ, deputata ̆ i ̂n Parlamentul
European,
Henriette REKER, primarul oras ̦ului Ko ̈ln,
Aleksandra Dulkiewicz, primarul oras ̦ului Gdansk, Polonia
s ̦i Christopher GRIBBLE, International Cities of Refuge Network (ICORN),



Intervent ̦ia dnei Adina VA ̆LEAN, comisara responsabila ̆ pentru transporturi Joi,
27 ianuarie, 10:30-11:30

• CEREMONIA DE DECERNARE A PREMIULUI „PRIMARUL PAWEL
ADAMOWICZ” Alocut ̦iunea dnei Vera JOUROVÁ, prim-vicepres ̦edinta ̆ a
Comisiei Europene, Magdalena ADAMOWICZ, deputata ̆ i ̂n Parlamentul
European,
Henriette REKER, primarul oras ̦ului Ko ̈ln,
Aleksandra Dulkiewicz, primarul oras ̦ului Gdansk, Polonia
s ̦i Christopher GRIBBLE, International Cities of Refuge Network (ICORN),
pres ̦edinte al consiliului de administrat ̦ie
Joi, 27 ianuarie, ora 12:00-13:00

• DEZBATERE CU MEMBRII GRUPULUI DE LUCRU COFE PRIVIND
DEMOCRAT ̦IA EUROPEANA ̆
Alocut ̦iunea dlui Manfred WEBER, pres ̦edintele Grupului de lucru COFE privind
democrat ̦ia europeana ̆

 
8. Diverse: alegerea noului secretar general al CEMR (Fabrizio Rossi din Italia).

 
9. Stabilirea datei următoarei ședințe a Delegației.

 
 
1. Aprobarea ordinii de zi
Dl Adrian Teban a început ședința prin a verifica că este îndeplinit cvorumul și a fost aprobată și
trecută în revistă ordinea de zi. A prezentat și pregătirea sesiunii plenare cu punctele importante de
pe agendă.
2. Situația prezenței membrilor delegației
Prezența online pe platforma Zoom.

3. Siegfried Mureșan, eurodeputat s-a referit la Raportului PE referitor la
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire
a Mecanismului de redresare și reziliență.

 
Dl Mureșan: e un subiect foarte important cel pe care îl discutăm astăzi la un moment
important despre crearea mecanismul European de redresare și reziliență. Știm cu toții că de-
a lungul ultimilor ani de fapt de la criza economică și financiară din urmă cu 10 ani, au existat
în Uniunea Europeană oameni politici inclusiv guverne care au spus este nevoie să punem
datoriile publice ale statelor membre ale Uniunii Europene la comun pentru a fi mai ușor cu
plata acestor datorii. Dar au existat însă și oameni politici și guverne care au că litera și
spiritul tratatului este că fiecare este responsabil de plata propriei sale datorii, fiecare țară e
responsabilă să își țină propria casă. Intre aceste două școli de gândire nu s-a găsit niciodată
un numitor comun până la criza generată de coronavirus.
 
Când numitorul comun a fost o criză fără precedent care afectează o parte mare a populației,
foarte multe întreprinderi, multe regiuni - are un impact la nivel local și regional foarte mare
și de aceea vom face un instrument unic ca o mare excepție: plan de redresare și reziliență de
750 de miliarde de euro, cel mai mare pachet de ajutor economic creat vreodată la nivel
European. Toate statele membre ale Uniunii Europene garantează pentru el și prin această
garanție a tuturor statelor membre se dă Comisiei Europene permisiunea de a merge pe
piețele financiare pentru a atrage împrumuturi cu banii necesari, după aceea se pun la
dispoziție nouă tuturor statelor membre o parte ca fonduri nerambursabile și o parte de
credite - dar în condiții mult mai avantajoase decât pe piețele financiare la o la o rată de
dobândă bună și la o durată de rambursare foarte mare. îmi am spus
 
Dl Mureșan subliniază faptul că este un instrument unic, volumul este foarte mare iar durata
de viață a acestui fond este limitată de legislația europeană. PNRR trebuie început până la 31
decembrie 2023 și finalizat până la 31 decembrie 2026, iar jaloanele și obiectivele de reformă
trebuie finalizate, dar până la 31 august 2026. Dupa decembrie 2026 legislația Europeană își
încheie valabilitatea și expiră practic pe 31 decembrie 2026. Deci după acea dată Comisia
Europeană nu va mai avea bază legală nici dacă ar vrea.
 
La PE, ceea ce am reușit să impunem în cadrul negocierilor este ca guvernele să fie obligate
să consulte autorități locale pe lângă societate civilă, partenerii sociali, sindicate și așa mai
departe.
 
Dl. Boc a ridicat 2 probleme: cea a blocării fondurilor din PNRR și cea a sinergiei fondurilor.
 
Dl. Mureșan: fondurile PNRR funcționează diferit. La fondurile europene, când lucrarea e



Europeană nu va mai avea bază legală nici dacă ar vrea.
 
La PE, ceea ce am reușit să impunem în cadrul negocierilor este ca guvernele să fie obligate
să consulte autorități locale pe lângă societate civilă, partenerii sociali, sindicate și așa mai
departe.
 
Dl. Boc a ridicat 2 probleme: cea a blocării fondurilor din PNRR și cea a sinergiei fondurilor.
 
Dl. Mureșan: fondurile PNRR funcționează diferit. La fondurile europene, când lucrarea e
terminată, fondurile se decontează. Aici Comisia a transferat o finanțare de 13%. Impactul
pandemiei va fi mai mare, si am reusit o crestere de 3%, dar a ajuns la 3,8 miliarde euro.
Acum guvernul incepe investitiile și reformele. Din 6 în 6 luni prezintă Comisiei investițiile
făcute și reformele implementate și primește o tranșă. Dacă investițiile/ reformele sunt
întârziate atunci Comisia poate decide blocarea unor fonduri sau amânarea unor parti din
tranșa respectiva. E o masură ultimă. Ar fi și un eșec al Comisiei, însă. Sinergia e posibilă,
decizia e la autoritățile naționale care fac solicitarea.
 
Dl. Dămian a iterat că comunele nu au un buget generos și nu exista fonduri pentru studii,
sugestia sa e ca e nevoie de o comunicare mai eficienta la nivel de ministere cu primari din
zona rurala.

 
4. Dna Ana Maria Dănilă a prezentat noile cerințe și reforme europene în ceea ce

privește standardele de emisii pentru mașini și camionete la nivel european.
Standardele au dus catre inmatricularea multor vehicule electrice, la nivel european
ajungandu-se la 20%. Trebuie crescută stringenta tintelor climatice, deci standardele
vor fi mai dure. Până în 2050 trebuie să avem emisii zero la mașini. Din 2035
propunem ca toate vehiculele nou inmatriculate sa fie la zero emisii.

 
Beneficiile pentru scietate, pentru consumatori sunt importante dpdv al reducerii costurilor și
asupra sanatatii. Producatorii vor pune pe piata modele mai multe cu zero emisii. Costurile cu
energia vor fi mai reduse, întreținerea va scadea. Efectele se vor vedea pe piata noilor masini
dar si la masini second hand.
 
Industria auto e foarte importanta in Romania. 14 milioane de europeni depind direct de
industria auto in ecosistemul industriei. 7% din PIB-ul UE e in industria auto. Orientam
inovatia catre tehnologii cu emisii zero. Multe companii auto fac anunțuri cu tinte ambitioase.
 
Dar si guvernele, locale centrale, vor depune eforturi legate punctele de reincarcare. Efectele
vor fi pe piata muncii – recalificarea fortei de munca – tratata de raportul dlui Teban. Vom
avea Fonduri de tranzitie justa, PNRR si altele disponibile vor ajuta la reconversia
profesionala.
 
Dl. Boc a cerut informatii despre Climate Neutral Cities unde Cluj Napoca este partener și
despre problema „rablelor”: mașini second hand care se înmatriculează cu o viteză nebună,
orașele noastre au devenit cimitire de mașini. Apoi, cât de respinsă e ideea de impune o taxă
de primă înmatriculare?
 
Dna Dănilă – problema mașinilor second hand e mare în Consiliu. Cadrul larg al politicilor
climatice ale UE tinde catre zero absolut până în 2050, deci actiuni trebuie intreprinse si pe
partea de stoc de automobile.
 
Taxarea poate fi încercata la nivel local – trebuie sa respecte regulile privind piața unica.
 

5. Dl. Boc a expus prioritatile politice in cadrul conferintelor privind viitorul europeiȘ
brain drain, educatie. O propunere interesantă – elemente de identificare a UE pe
echipamentul sportivilor europeni. De asemenea cresterea rolului CoR la nivelul
institutional UE – treptat, un rol de codecizie la problemele cu impact teritorial.
Dl. Teban a amintit proiectul Cinderella la nivelul CoR in ce priveste rolul institutiei.
Presedintele Tzitzikostas a cerut și sustinerea guvernelor SM – noi dorim sustinerea
guvernului Romaniei.

8. Diverse
Dl. Drăghici a iterat că pe 11 februarie va avea loc o ședință de guvern comună moldo-română la
Chișinău. Am solicitat să fie invitate și structurile asociative.
Dna Tulbure – amendamentele dlui Borboly sunt profesioniste. In ce priveste PNRR – nemultumire,
orasele au bani foarte putini. Ceea ce a scris AOR privind dotarea centrelor de permanenta nu a fost



Redactat:
Raul Cazan

Co-coordonator al Delegației naționale a României

institutional UE – treptat, un rol de codecizie la problemele cu impact teritorial.
Dl. Teban a amintit proiectul Cinderella la nivelul CoR in ce priveste rolul institutiei.
Presedintele Tzitzikostas a cerut și sustinerea guvernelor SM – noi dorim sustinerea
guvernului Romaniei.

8. Diverse
Dl. Drăghici a iterat că pe 11 februarie va avea loc o ședință de guvern comună moldo-română la
Chișinău. Am solicitat să fie invitate și structurile asociative.
Dna Tulbure – amendamentele dlui Borboly sunt profesioniste. In ce priveste PNRR – nemultumire,
orasele au bani foarte putini. Ceea ce a scris AOR privind dotarea centrelor de permanenta nu a fost
luat in considerare – grav in situatia din ziua de azi.
Dna Mangeac a cerut comunicare mai bună pentru susținerea amendamentelor.
 
9. Comunicarea datei următoarei ședințe a delegației
Data următoarei ședințe a delegației va fi stabilită în acord cu președintele delegației, dl. Adrian
Teban, în marja lucrărilor sesiunii plenare urmatoare.

 
 

 
 


