COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR
DELEGAȚIA ROMÂNIEI
www.cor-romania.ro
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 30 noiembrie 2021 la Bruxelles,
în cea de-a XXXVI-a ședință a DELEGAȚIEI ROMÂNIEI la COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR și a
treia din cel de-al cincilea mandat,

CU OCAZIA CELEI DE-A 147-A SESIUNI PLENARE A COMITETULUI EUROPEAN AL REGIUNILOR

Ședința Delegației României, întrunită marți, 30 noiembrie 2021, între orele 14.00 – 15.00 (ora
României), 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

0

1

2

3

4

care l-a desemnat

1.

Daniel BĂLUȚĂ

Primarul Sectorului 4, București

PSE

AMR

2.

Csaba Borboly

Președintele Consiliului Județean
Harghita

PPE

UNJCR

3.

Daniela CÎMPEAN

Președintele Consiliului Județean Sibiu

PPE

UNCJR

4.

Gheorghe DĂMIAN

Primarul comunei Ciugud

AE

ACoR

5.

Emil DRĂGHICI

Primarul comunei Vulcana Băi

AE

ACoR

1

6.

Mariana GÂJU

Primarul comunei Cumpăna

PSE

ACoR

7.

Petre Emanoil NEAGU

Președintele Consiliului Județean
Buzău

PSE

UNCJR

8.

Alin-Adrian NICA

Președintele Consiliului Județean Timiș

PPE

UNCJR

9.

Corneliu ȘTEFAN

Președinte CJ Dâmbovița

PSE

UNCJR

10. Adrian Ovidiu TEBAN

Primarul orașului Cugir

PPE

AOR

11. Marius Ioan URSĂCIUC

Primarul orașului Gura Humorului

Renew
Europe

AOR

PPE

UNCJR

Supleanți prezenți invitați cu delegare la sesiunea plenară:
12. Ionel Ovidiu BOGDAN

Președintele Consiliului Județean
Maramureș

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
De asemenea, la sesiunea plenară au participat și dl. Emil BOC, primarul municipiului Cluj-Napoca, dl.
Robert NEGOIȚĂ, primarul Sectorului 3, București, însă au fost în imposibilitatea de a participa și la
ședința delegației.
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Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:
1.

Aprobarea ordinii de zi.

2.

Situația prezenței membrilor delegației.

3.

Discuții organizatorice.
a) Evenimentul legat de Ziua Națională a României la CoR (Reprezentanța Permanentă a României).
b) Informare privind Sumitul de la Marseille: 3-4 martie 2022.
c) Informare privind stadiul proiectului Cenușăreasa pentru a fi inclus in bugetul 2023.
Carpați: un rol tot mai activ și mai extins pentru membrii români. Intervenția domnului Ionel Bogdan
la Intergrupul privind Carpații din data de 25 noiembrie 2021; concluziile conferinței din Săptămâna Europeană
a Orașelor și Regiunilor privind turismul sustenabil în munții Europei.

4.

5.

Raport Adrian Teban: Către un transport cu emisii zero: Regulamentul de stabilire a standardelor de
performanță privind emisiile de CO₂ pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi
(COM(2021)556); Directiva privind implementarea infrastructurii pentru combustibili alternativi
[COM(2021)559]

6.

Pregatirea sesiunii plenare:
a)

b)
c)
d)
e)

DEZBATERE PRIVIND ÎNDARIREA DEMOCRAȚIEI EUROPENE ÎN CONTEXTUL CONFERINȚEI PRIVIND
VIITORUL EUROPEI; Declarații ale lui Herman Van Rompuy, președintele Grupului la nivel înalt pentru
democrația europeană al CoR, Renaud Muselier, președintele Regiunii Sud-Provence-Alpi-Coasta de Azur și
vicepreședintele Regiunilor Franței, Gašper Dovžan, secretar de stat la MinisterUL Afacerilor Externe al
Sloveniei;
DECLARAȚIA UNUI REPREZENTANT AL VIITOAREI PREȘEDINȚII FRANCEZE;
DEZBATERE PRIVIND ERADICAREA SĂRĂCIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ; Declarații ale lui Nicolas Schmit,
comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale și Kjell Larsson, președintele Federației Europene a
organizațiilor naționale care lucrează cu persoanele fără adăpost;
DEZBATERE PE ANUL EUROPEN AL TINERETULUI 2022;
DEZBATERE ASUPRA LUPTEI ÎMPOTRIVA DEZINFORMĂRII ȘI PENTRU A ASIGURA O DEMOCRAȚIE
FUNCȚIONALĂ ȘI REZILIENTĂ LA TOATE NIVELELE; Declarația lui Leendert Verbeek, Președintele
Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei.

7.

Diverse.

8.

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
Dat fiind că această ședință a fost devansată în scopul pregătirii zilei naționale, majoritatea
conexiunilor s-au realizat via telefon, motiv pentru care cvorumul a fost realizat doar la mijlocul
ședinței. În acest sens, președintele a amintit că nu se va lua nicio hotărâre care să necesite vot.
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3. Delegația României la CoR – discuții organizatorice
Dl. Adrian Teban împreună cu membrii delegației au avut discuții de ultimă oră legate de organizarea
evenimentului legat de ziua națională a României la Reprezentanța Permanentă.
Dl. Teban a extins invitația către membri delegației de a lua act de Summitul de la Marsilia din 3-4
martie 2022.
Dl Teban a amintit și proiectul Cenușăreasa de extindere a bugetului și impactului CoR – informațți
utile pe siteul CoR.
4. Carpați: un rol tot mai activ și mai extins pentru membrii români
Dl. Ion Bogdan a facut referire la participarea la grupul de lucru pentru Strategia Carpaților. Județele
Bihor și Sălaj vor adera și ele la acest grup. Strategia va fi supus Comisiei și se speră ca va fi similară
cu cea a Dunării. La anul pregătim o intâlnire față în față în România. Trebuie să facem lobby la
Bruxelles, e o șansă importantă.
Doamna Cîmpean a informat că o serie de evenimente legate de protecția naturii au loc la Sibiu,
printre care cel mai important – Eurorando 2021-2022. Evenimentul a fost organizat de rețeaua
European Ramblers Association (ERA) împreună cu CJ Sibiu și Siebenbuergische Karpatenverein
(Asociația Ardeleană a Turiștilor) și și-a propus scoaterea în evidență a valorilor culturale, ecologice
și oportunitățile de turism curat promovat prin mersul pe jos în drumeții montane.
Eurorando a avut un ecou mare la nivel european – Raul Cazan. Carpații trebuie să existe ca o unitate
teritorială.
Dna Cîmpean a amintit că etapa a doua a Eurorando va fi tot în județul Sibiu. Tot acolo a avut loc și
congresul ERA – mare succes.
Dl Teban a reiterat faptul că problema macrostrategiei Carpaților e o problemă centrală, la
ministerele din București. Dar cu cât mai multe agenții regionale și consilii județene se vor implica,
nu poate fi decât bine.
5. Raport Adrian Teban: Către un transport cu emisii zero.
Dl Teban a amintit că va prezenta in fata Comisiei privind coeziunea din cadrul Comitetului Regiunilor
raportul privind modificările la normele ce vizează infrastructura de combustibil alternativ și regulile „mașini
și CO2” care au fost emise recent ca proiect de Comisia Europeană. Urmând aplicarea pachetului Fit for 55
al CE, peste 1 milion de locuri de muncă în producția de piese auto și în lanțul de aprovizionare ar putea fi
pierdute, 2,4 milioane de muncitori vor avea nevoie de perfecţionare și recalificare.
Impactul major va fi și în România. Doar Cugir riscă să piardă 3000 de locuri de muncă. Multe alte județe sunt
în aceeași situație.
Acesta este motivul pentru care raportul meu se concentrează în primul rând pe tranziția justă în sectorul
auto.
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Eliminarea treptată a mașinilor cu motor cu combustie internă va influența industria auto, care va trece
printr-un proces transversal de transformare fundamentală. Va afecta procesul de producție al companiilor
auto, dar și al furnizorilor de piese pentru automobile.
În preajma plenarei viitoare, Dl. Teban a invitat colegii să depună amendamente în această temă.

6. 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 din ianuarie 2022.

Redactat:
Raul Cazan
Co-coordonator al Delegației naționale a României
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