
Hotărâri ale delegației României la Comitetul European al Regiunilor (CoR) 

- ședința din 29 iunie 2022, Bruxelles    -  

 

1. Hotărâre privind alegerea pe funcții, pentru un mandat de doi ani şi jumătate, 

corespunzând mandatului Biroului CoR; 

2. Hotărâre privind calendarul rotației structurilor asociative pe funcții până în luna iulie 

2042; 

3. Hotărâre privind promovarea la nivelul CoR a creării unui grup de lucru – Comitet 

Consultativ Mixt, cu Republica Moldova; 

4. Hotărâre privind înaintarea unei solicitări pentru acordarea de pașapoarte diplomatice 

membrilor şi supleanților din delegația României la CoR, la propunerea dlui Borboly Csaba, 

președintele Consiliului Județean Harghita; 

5. Hotărâre privind desemnarea coordonatorilor delegației României la CoR pentru un 

mandat de doi ani şi jumătate, corespunzând mandatului președintelui delegației. 

  



 

Hotărârea nr. 1 din 28 iunie 2022 

privind alegerea pe funcții, pentru un mandat de doi ani şi jumătate, corespunzând 

mandatului Biroului CoR 

In conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare Internă (R.O.I.) a delegației 

naționale a României la Comitetul European al Regiunilor (CoR), Art. 8 (deliberări prin 

procedură scrisă) şi a Regulamentului de procedură a CoR, delegația României la CoR adoptă 

prezenta Hotărâre: 

Art. 1 Se alege ca președinte al Delegației naționale a României la Comitetul European al 

Regiunilor domnul Alin-Adrian NICA, reprezentantul Uniunii Naționale a Consiliilor Județene 

din Romania (UNCJR) potrivit art. 3 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de organizare internă. 

Art. 2 Se alege ca vicepreședinte al Delegației naționale a României la Comitetul European 

al Regiunilor doamna Mariana GÂJU, reprezentantă a Asociației Comunelor din România 

(ACoR), potrivit art. 3 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare internă. 

Art. 3  Se alege ca vicepreședinte al Comitetului European al Regiunilor doamna Mariana 

GÂJU, reprezentantă a Asociației Comunelor din România (ACoR), potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) 

din Regulamentul de organizare internă. 

Art. 4 Se alege ca reprezentant (ad personam) al vicepreședintelui Comitetului European al 

Regiunilor doamna Gabriela-Florica TULBURE, reprezentantă a Asociației Orașelor din 

România (AOR), potrivit art. 3 alin. (1) lit. d) din Regulamentul de organizare internă. 

Art. 5 Se alege ca membru al Biroului Comitetului European al Regiunilor domnul Alin-

Adrian NICA, reprezentantul Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania (UNCJR), 

potrivit art. 3 alin. (1) lit. e) din Regulamentul de organizare internă. 

Art. 6. Se alege ca reprezentant (ad personam) al membrului în Biroul Comitetului European 

al Regiunilor domnul Emil BOC, reprezentantul Asociației Municipiilor din România (AMR), 

potrivit art. 3 alin. (1) lit. e) din Regulamentul de organizare internă. 

Art. 7. Persoanele prevăzute la art. 1 – 6 se aleg pe perioada rămasă până la încheierea 

mandatului de doi ani și jumătate, început la 29 iunie 2022. 

 

PREȘEDINTELE DELEGAȚIEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI, 

  

Adrian TEBAN 



 

Hotărârea nr. 2 din 29 iunie 2022 

privind calendarul rotației structurilor asociative pe funcții până în luna iulie 2042 

Notă de fundamentare: 

Asociația Orașelor din România (AOR) propune revenirea la calendarul rotației și la 

reinstituirea principiului rotației stabilit înaintea modificării din 12 iulie 2017, astfel încât AOR 

să preia președinția delegației în iulie 2027, considerând că modificarea rotației dintre AOR și 

AMR a constituit o excepție, agreată de membrii delegației, şi care a avut la bază considerente 

favorabile acesteia, respectiv capacitatea instituțională a Asociației Municipiilor din România 

(AMR) de organizare a Summitului Regiunilor şi Orașelor de la București, din 2019. 

In conformitate cu prevederile Art. 3 coroborate cu prevederile Art. 7 (2) ale Regulamentului 

de Organizare Internă (R.O.I.) a delegației naționale a României la Comitetul European al 

Regiunilor (CoR), delegația României la CoR adoptă prezenta Hotărâre. 

Articol unic - se aprobă calendarul rotației structurilor asociative pe funcții după cum 

urmează: 

Perioada Președinte 
delegație națională 

şi membru Birou 
CoR  

 

Vicepreședinte  
delegație naţională 
şi vicepreședinte CoR 

Înlocuitori  
ad personam 
(reprezentanți) 

iulie 2022 – ianuarie 2025 
 

UNCJR ACoR AMR, AOR 

februarie 2025 - iulie 2027 
 

ACoR AMR UNCJR, AOR 

iulie 2027 – ianuarie 2030 
 

AOR  UNCJR AMR, ACoR 

februarie 2030 – iulie 2032 
 

AMR AOR ACoR, UNCJR 

iulie 2032 – ianuarie 2035 
 

UNCJR ACoR AOR, AMR 

februarie 2035 – iulie 2037 
 

ACoR AMR UNCJR, AOR 

iulie 2037 – ianuarie 2040 
 

AOR UNCJR AMR, ACOR 

februarie 2040 – iulie 2042 
 

AMR AOR ACoR, UNCJR 

 

PREȘEDINTELE DELEGAȚIEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI, 

 

Alin-Adrian NICA 



 

Hotărârea nr. 3 din 29 iunie 2022  

privind promovarea la nivelul CoR a creării unui grup de lucru – Comitet Consultativ Mixt, 

cu Republica Moldova 

 

Având în vedere recenta acordare a statutului de țară candidat pentru aderarea la UE a 

Republicii Moldova, şi în conformitate cu prevederile Art. 7 (2) ale Regulamentului de 

Organizare Internă (R.O.I.), delegația României la Comitetul European al Regiunilor adoptă 

prezenta Hotărâre. 

Articol unic – delegația României la Comitetul European al Regiunilor va promova şi susține, 

pe toate căile, crearea, în cadrul CoR, a unui  Comitet Consultativ Mixt (CCM) cu Republica 

Moldova. 

 

 

PREȘEDINTELE DELEGAȚIEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI, 

 

Alin-Adrian NICA 

  



 

 

 

Hotărârea nr. 4 din 29 iunie 2022  

privind înaintarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a solicitării 

de acordare de pașapoarte diplomatice pentru membrii titulari şi supleanți care fac parte 

din delegația României la Comitetul European al Regiunilor 

 

La propunerea dlui Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita, şi în 

conformitate cu prevederile Art. 7 (2) ale Regulamentului de Organizare Internă (R.O.I.), 

delegația României la Comitetul European al Regiunilor adoptă prezenta Hotărâre. 

Articol unic – se aprobă transmiterea, de către președintele delegației naționale, la 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a solicitării de efectuare a 

demersurilor necesare în vederea acordării de pașapoarte diplomatice pentru membrii 

titulari şi supleanți care fac parte din delegația României la Comitetul European al 

Regiunilor. 

 

 

 

PREȘEDINTELE DELEGAȚIEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI, 

 

Alin-Adrian NICA 

  



 

 

Hotărârea nr. 5 din 29 iunie 2022 

privind desemnarea coordonatorilor delegației României la Comitetul European al 

Regiunilor 

 

 

In conformitate cu prevederile Art. 10 din Regulamentul de Organizare Internă a Delegației 

României la Comitetul European al Regiunilor (CoR), şi cu prevederile Art. 9.3 din 

Regulamentul de procedură a CoR, delegația României la CoR adoptă prezenta Hotărâre. 

Articol unic – pentru perioada rămasă până la încheierea mandatului de doi ani și jumătate, 

început la 29 iunie 2022, se desemnează drept coordonatori ai delegației României la CoR 

următoarele persoane: 

- dna Liliana Mangeac, reprezentantul UNCJR la Bruxelles 

- dl Silviu Ungureanu-Iubitu, reprezentantul AMR la Bruxelles 

 

 

 

PREȘEDINTELE DELEGAȚIEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI, 

 

Alin-Adrian NICA 

 


