CABINET VICEPRIM-MINISTRU
Nr. 103226/23.08.2019

APROB,
PRIM-MINISTRU
VIORICA VASILICA DĂNCILĂ

MEMORANDUM
Avizat: Ramona-Nicole MĂNESCU, Ministrul Afacerilor Externe
George CIAMBA, Ministru delegat pentru Afaceri Europene
De la:

Vasile – Daniel SUCIU, Viceprim-ministru,
Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Tema: Notificare în vederea înlocuirii unui membru titular și desemnarea unui membru
supleant din partea Asociației Municipiilor din România în cadrul delegației României la
Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene pentru perioada rămasă din mandatul 20152020

Înființat în anul 1994, Comitetul Regiunilor (COR) este complementar celor trei instituții
comunitare - Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană şi Parlamentul European,
având rolul de a reprezenta interesele colectivităților locale şi regionale.
În prezent, Comitetul Regiunilor este format din 350 de reprezentanți şi un număr egal de
supleanți, provenind din toate cele 28 de State Membre ale Uniunii Europene. Pot face
parte din acest organism reprezentați ai colectivităților regionale şi locale, care sunt
titularii unui mandat electoral în cadrul unei autorități regionale sau locale, ori răspund
din punct de vedere politic în fața unei adunări alese. Membrii sunt numiți prin Decizia
Consiliului şi au un mandat de 5 ani.
Începând cu data de 1 ianuarie 2007, delegația României la Comitetul Regiunilor este
formată din 15 membri titulari şi 15 membri supleanți, numiți pentru o perioadă de 5 ani,
cu posibilitatea de reînnoire a mandatului.
Desemnarea reprezentanților în Comitetul Regiunilor se realizează de către cele patru
structuri asociative ale autorităților publice locale din România, respectiv: Uniunea
Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR), Asociația Municipiilor din România
(AMR), Asociația Orașelor din România (AOR) şi Asociația Comunelor din România (ACoR).
Fiecare structură asociativă își desemnează candidații în conformitate cu propriile statute
de funcționare.
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În luna ianuarie 2015, urmare aprobării de către Guvernul României a Memorandumului nr.
106939/09.01.2015 cu tema: „Notificarea reprezentanților structurilor asociative în
cadrul delegației României la Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene”, Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice a înaintat Consiliului Uniunii Europene şi
Comitetului Regiunilor lista conținând un număr total de 15 membri titulari şi, respectiv,
15 membri supleanți desemnați de către cele patru structuri asociative din România ca
viitori reprezentanți în cadrul Comitetului Regiunilor, pentru perioada ianuarie 2015 ianuarie 2020.
În luna iunie 2019, Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene a comunicat prin
intermediul Reprezentanței Permanente a României pe lângă UE de la Bruxelles faptul că
partea română va trebui să nominalizeze până la data de 30 septembrie 2019, membrii în
cadrul delegației României la Comitetul Regiunilor, pentru perioada ianuarie 2020 –
ianuarie 2025.
Urmare a solicitării Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice înaintată
prin adresa nr. 92225 din 15 iulie 2019, Asociația Municipiilor din România a comunicat prin
adresa nr. 527 din 30 iulie 2019 (înregistrată la MDRAP cu nr. 103226 din 30 iulie 2019)
persoanele nominalizate ca membri în delegația României la Comitetul Regiunilor pentru
perioada 2020-2025, dar și propuneri privind înlocuirea unor membri în cadrul actualei
delegații naționale. În acest context, se solicită înlocuirea domnului Gheorghe FALCĂ,
Primarul Municipiului Arad, în calitate de membru titular, în cadrul delegației naționale a
României la Comitetul Regiunilor pentru perioada rămasă din mandatul 2015-2020, ca
urmare a alegerii în funcția de europarlamentar în luna mai 2019, cu domnul Emil BOC,
Primarul Municipiului Cluj-Napoca, în prezent membru supleant.
Totodată, Asociația Municipiilor din România a solicitat desemnarea domnului DanielȘtefan DRĂGULIN, Primarul Municipiului Călărași, ca membru supleant pe postul rămas
vacant al domnului Emil BOC, Primarul Municipiului Cluj-Napoca, ca urmare a nominalizării
ca membru titular în cadrul delegației naționale a României la Comitetul Regiunilor.
În același context, Asociația Municipiilor din România reconfirmă pentru perioada rămasă
din mandatul 2015-2020 menținerea actualilor membri titulari, respectiv, domnul Robert
Sorin NEGOIȚĂ, Primarul Sectorului 3 al Municipiului București, domnul Decebal FĂGĂDĂU,
Primarul Municipiului Constanța și, respectiv, membri supleanți domnul Cosmin NECULA,
Primarul Municipiului Bacău și domnul Árpád-András ANTAL, Primarul Municipiului Sfântu
Gheorghe.
Precizăm faptul că Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este în curs de
elaborare și a Memorandumului cu tema: "Notificarea reprezentanților structurilor
asociative în cadrul delegației României la Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene
pentru perioada 2020-2025", în conformitate cu solicitarea Secretariatului General al
Consiliului Uniunii Europene.
Luând în considerare aspectele menționate, vă rugăm să aprobați transmiterea, prin
intermediul Ministerului Afacerilor Externe, a scrisorii înaintate în Anexa I, prin care se
informează Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană în legătură
cu înlocuirea membrului titular și cu desemnarea noului membru supleant, precum şi
comunicarea datelor acestora (mandat, validitatea acestuia, adresa profesională, telefon,
fax, e-mail şi data nașterii, conform Anexelor nr. II şi III ), în vederea notificării Consiliului
Uniunii Europene şi Comitetului Regiunilor.
Precizăm că Anexele I, II şi III fac parte integrantă din prezentul memorandum.
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