COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR
DELEGAȚIA ROMÂNIEI
www.cor-romania.ro
PROCES-VERBAL
al ședinței delegației României la Comitetul European al Regiunilor (CoR), organizată în marja celei
de-a 150-a sesiuni plenare a CoR
încheiat astăzi, 29 iunie 2022 la Bruxelles
Ședința Delegației României la CoR, întrunită la 29 iunie 2022, între orele 13.00 – 15.00, a fost
condusă de către domnul Adrian Teban, primarul orașului Cugir (AMR). Deși delegația României a
votat şi decis cu o zi înainte, prin procedură scrisă (conform Art. 8 din Regulamentul de Organizare
Internă a Delegației României la CoR), că noul președinte al delegației este dl Alin-Adrian NICA,
președintele Consiliului Județean Timiș, ședința delegației a fost condusă de fostul președinte, dl
Adrian Teban, dintr-un gest de curtoazie din partea membrilor, prin care au dorit să își exprime
aprecierea față de mandatul de succes al dlui Adrian Teban.
In conformitate cu subiecte înscrise pe ordinea de zi a ședinței delegației, prezentul proces verbal
reprezintă o sinteză a discuțiilor.
1. Aprobarea ordinii de zi: ordinea de zi a fost aprobată.
2. Situația prezenței membrilor delegației:
Lista membrilor/supleanților participanți în ordine alfabetică (nume, prenume), conform listei de
prezență semnate de participanți în conformitate cu prevederile Art. 6.5 din R.O.I a delegației:
Nr.

Membru
titular

Mandatul

Grupul
politic

Structura
asociativă

Membru
supleant
delegat

Mandatul
politic

Grupul
politic

Structura
asociativă

ANTAL
Arpad

Primar municipiul
Sfântu
Gheorghe

PPE

AMR

politic

1.

BĂLUȚĂ
Daniel

Primar sectorul 4
București

PSE

AMR

2.

BOC Emil

Primar –
municipiul ClujNapoca

PPE

AMR
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3.

BORBOLY
Csaba

Președinte Consiliul
Județean
Harghita

PPE

UNCJR

4.

CÎMPEAN
Daniela

Președinte –
Consiliul
Județean Sibiu

PPE

UNCJR

5.

DĂMIAN
Gheorghe

Primar comuna
Ciugud

AE

ACoR

6.

DRĂGHICI
Emil

Primar –
comuna
Vulcana - Băi

AE

ACoR

7.

GÂJU
Mariana

Primar -comuna
Cumpăna

PSE

ACoR

8.

NEAGU Petre Președinte –
- Emanoil
Consiliul
Județean Buzău

PSE

9.

NEGOIŢĂ
Robert –
Sorin

Primar – sector
3 București

10. NICA AlinAdrian

PANDELE
Cosmina Ramona

Primar –
comuna
Berceni

AE

ACoR

UNCJR

ILIE Ștefan

Primar –
municipiul
Tulcea

PPE

AMR

PSE

AMR

NICOLAŞ
GheorgheDaniel

Primar orașul
Odobești

PSE

AOR

Președinte –
Consiliul
Județean Timiș

PPE

UNCJR

11. ŞTEFAN
Corneliu

Președinte –
Consiliul
Județean
Dâmbovița

PSE

UNCJR

12. TEBAN
Adrian

Primar – orașul
Cugir

PPE

AOR

13. TULBURE
Gabriela –
Florica

Primar – orașul
Seini

PSE

AOR

14. URSĂCIUC
Marius

Primar – orașul
Gura Humorului

RE

AOR

La lucrări au mai participat:
Dna. Liliana Mangeac - coordonator al delegației României la Comitetul Regiunilor, din partea UNCJR;
Dl. Raul CAZAN – coordonator al delegației României la Comitetul Regiunilor, din partea AOR;
Dl. Silviu UNGUREANU-IUBITU – reprezentant al AMR la Bruxelles.
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3. Delegația României la CoR – discuții organizatorice
Dl Adrian Teban, președintele delegației României la CoR până în seara zilei de 28 iunie 2022, a
precizat faptul că în conformitate cu votul exprimat de membrii delegației prin procedură scrisă
(grupul Whats App al delegației), dl Alin-Adrian NICA (UNCJR) şi dna Mariana GÂJU (ACoR) vor
prelua președinția delegației conform R.O.I a delegației naționale, urmând să fie confirmați şi
membri în Biroul CoR la începutul sesiunii plenare din aceeași zi (dna Mariana GÂJU în calitate de
vicepreședinte CoR, iar dl Alin-Adrian NICA în calitate de membru în Biroul CoR). El a anunțat, de
asemenea, că în urma scrutinului, dna Gabriela-Florica TULBURE va fi reprezentanta (ad
personam) doamnei Mariana GÂJU (desemnată vicepreședinte a CoR – n.n.) în Biroul CoR iar dl
Emil Boc va fi reprezentantul (ad personam) domnului Alin-Adrian Nica.
El consideră ca este o mare realizare faptul că pentru aceste nominalizări membrii au votat în
unanimitate.
Dl Emil Drăghici a mulțumit tuturor membrilor delegației pentru că s-a ajuns la o situație de
normalitate, prin care R.O.I. a delegației este pus în aplicare. El a adresat mulțumiri dlui Adrian
Teban pentru că a înțeles să ne raportăm strict la jumătatea de mandat a CoR. In opinia sa, AOR
a făcut o greșeală cu 5 ani în urmă prin cedarea locului la președinția delegației pentru AMR.
Dl Alin-Adrian Nica nu consideră ca a fost o greșeală din partea dlui Adrian Teban, ci mai degrabă
un gest de colegialitate prost înțeles ulterior de către un coleg din cadrul delegației. Faptul că
mandatul AOR a fost scurtat cu mai bine de un an de zile este răspunsul şi răsplata gestului de
bunăvoință si colegialitate arătate la un moment dat de AOR. El susține revenirea la calendarul
de rotație între structurile asociative stabilit anterior, deoarece crede că pentru delegația
României nu trebuie să conteze poziția de președinte al delegației, ci ceea ce face fiecare pentru
țară, pentru reprezentarea României la CoR în mod optim, lucruri care se văd prin avize redactate,
implicarea în dezbaterile politice, prin asumarea de poziții de responsabilitate în cadrul CoR (așa
cum este cazul dlui Emil Boc, spre exemplu, care va fi președintele Comisiei COTER – delegația
României având pentru a doua oară onoarea de avea un președinte de Comisie) şi prin susținerea
poziției României şi a intereselor sale oriunde este nevoie, cum ar fi, spre exemplu, subiectul crizei
din Ucraina.
Dna Mariana Gâju a mulțumit pentru votul acordat, care respectă egalitatea de gen în alegerile
pentru reprezentanții în Biroul CoR, şi a solicitat sprijinul delegației pentru ca România sa fie
reprezentată cu succes la CoR.
Dl Emil Boc a ținut să mulțumească dlui Teban care a reușit în perioada de doi ani de pandemie
să țină aproape delegația, împreună cu echipa tehnică, şi a urat succes în noua misiune dlui
președinte Alin-Adrian Nica. Așa cum s-a spus, 99% din membrii delegației au încercat să lucreze
pe bază de principii, având la baza corectitudinea, indiferent de persoane, ceea ce ar trebui să
ghideze delegația şi in viitor. Chiar dacă propunerea privind rotația la alegerea pe funcții
dezavantajează, la prima vedere AMR, ea este corectă din punctul de vedere al principiilor care
trebuie să ne ghideze.
Dl Arpad Antal l-a felicitat pe dl Adrian Teban pentru mandat şi a cerut lămuriri privind calendarul
rotației structurilor asociative la alegerile pe funcții în cadrul delegației, membrii delegației
oferindu-i un istoric scurt al evenimentelor din trecut.
Dl Emil Boc a spus că principial este corect pentru AOR să se respecte calendarul inițial, momentul
cedării președinției din iulie 2017 constituind doar o excepție, care nu poate deveni regulă.
Dl Alin-Adrian Nica l-a felicitat pe dl Adrian Teban pentru acest mandat scurt dar foarte dificil (în
condiții de pandemie), a mulțumit colegilor pentru încredere, votul unanim dovedind că s-a
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revenit la acel spirit de colegialitate care trebuie să caracterizeze delegația României. In timpul
verii se va lucra pentru a defini prioritățile delegației, şi pentru a analiza ce a reușit delegația să
facă din ceea ce şi-a propus în mandatul precedent, ce trebuie continuat, etc. El este de acord cu
dl Boc că subiectul aderării României la spațiul Schengen trebuie inclus în prioritățile delegației,
ca şi solicitarea ca politica de coeziune să nu fie știrbită pentru a acoperi cheltuieli legate de
evenimente neprevăzute. Pe timpul verii se va consulta cu dl Adrian Teban pentru a face analiza
menționată, pe care o va prezenta în ședința delegației din octombrie 2022.
4. Solicitarea pașapoartelor diplomatice pentru membrii CoR care participă la ședințele de plen și
de comisie (propunere a domnului Borboly Csaba).
Delegația este de acord cu acest demers, toți membrii fiind deja informați prin procedură scrisă.
5. Solicitarea de constituire a unui Grup de lucru/Comitet Consultativ Mixt la nivelul CoR cu
Republica Moldova
Dl Alin-Adrian Nica a menționat faptul că la ședința Grupului politic PPE din dimineața aceleiași
zile, trei membri ai delegației au menționat subiectul necesității înființării Comitetului Consultativ
Mixt cu Republica Moldova, deoarece toată lumea se concentrează acum pe Ucraina, dar nu
trebuie sa uităm de Republica Moldova, care constituie un interes special pentru România.
Dna Mariana Gâju a informat delegația că, la rândul ei, a menționat în grupul politic PSE
necesitatea înființării Comitetului Consultativ Mixt cu Republica Moldova, dar se pare că la nivelul
CoR nu s-a primit încă o solicitare în acest sens din partea Guvernului Republicii Moldova.
Dl. Emil Drăghici a informat delegația că Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova va
transmite o scrisoare de felicitare noului președinte al CoR, invitându-l, în același timp, de a veni
la Chișinău pentru a participa la o reuniune a acestei organizații.
6. Desemnarea coordonatorilor delegației naționale
Dna Liliana Mangeac (UNCJR) şi dl Silviu Ungureanu-Iubitu (AMR) au fost desemnați coordonatori
ai delegației.
7. Diverse
Dl Emil Boc, a precizat pe parcursul discuțiilor că „Trăim vremuri grele, atât în ceea ce privește
consecințele războiului din Ucraina cât şi aderarea României la spațiul Schengen (care ar trebui
să fie un obiectiv constant al delegației, întărind acest mesaj ori de cate ori avem ocazia). Legarea
aderării la spațiul Schengen a României de MCV (sugerat de dna comisar Jurova) este
inacceptabilă”. De asemenea, dl Boc apreciază că discuțiile privind știrbirea bugetului destinat
politicii de coeziune pentru a acoperi cheltuielile generate de crizele cu care se confruntă UE, nu
pot fi acceptate, şi roagă delegația să susțină acest punct de vedere ori de câte ori are ocazia.
Dl Alin-Adrian Nica a informat delegația despre întâlnirea programată pentru dimineața zilei de
30 iunie 2022 cu dna Iulia Matei, ambasador, reprezentantul permanent al României pe lângă UE.
Totodată, a informat delegația că nu va putea participa la dezbaterea din cadrul sesiunii plenare
privind Alianța regiunilor producătoare de automobile, în cadrul căreia ar fi trebuit să aibă o
intervenție, aceasta urmând să fie susținută de dl Adrian Teban.
Dna Mariana Gâju a informat delegația că în perioada 18-19 iulie 2022, va avea loc la Constanța,
la invitația sa, o vizită de lucru a Grupului PSE care va include: un dialog cu cetățenii privind
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„viitorul Europei” (prima zi) şi o vizită la vama Isaccea din județul Tulcea, pentru o întâlnire cu
refugiații ucraineni (a doua zi). Colegii din delegație vor primi o invitație în acest sens, apartenența
la un grup politic neînsemnând că delegația nu poate fi unită prin participarea la astfel de
activități.
Dl Adrian Teban s-a referit pe scurt la necesitatea apropierii structurilor asociative de Grupul de
lucru ce va fi creat, şi pe cât posibil aducerea autorităților locale din Republica Moldova în CoR cu
statut de observator, sau sub orice altă formă posibilă; în ceea ce privește aderarea la spațiul
Schengen, şi aceasta trebuie să constituie o prioritate permanentă, colegii din Comisia CIVEX fiind
rugați să acționeze în acest sens.
Dna Daniela Cîmpean a informat delegația despre desemnarea sa ca raportor pentru un aviz, din
partea Comisiei NAT, pe tema Spațiului european al datelor privind sănătatea (EHDS), aviz care
va fi cel mai probabil aprobat în cadrul sesiunii plenare a CoR din decembrie 2022.
Dl Marius Ursăciuc a prezentat delegației un grup de elevi de la Colegiul „Alexandru cel Bun” din
Gura Humorului, desemnată „Școală ambasador a Parlamentului European”, grup aflat în vizită la
Bruxelles.
8. Comunicarea datei următoarei ședințe a delegației
Data următoarei ședințe a delegației naționale va fi stabilită ulterior.

Redactat:
Liliana Mangeac – coordonator al delegației României la CoR
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