Nr. 101 din 11 noiembrie 2008

MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE,
DOAMNEI,
Elena CIOCAN,
DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT AL DIREC ȚIEI GENERALEAFACERI EUROPENE ȘI
RELAȚII INTERNAȚIONALE,

Referitor la adresa înaintată de către dumneavoastră sub nr. 55649 din 10
noiembrie 2008 constatăm că se face o trimitere la „Procedura oficială convenită cu
toate structurile asociative ale autorităților publice locale ”, potrivit căreia „Asociației
Comunelor din România îi revin 3 locuri în cadrul delega
ției
(1 membru titular în
Comisia de Cultură și Educație și 2 membri supleanți, din care unul în Comisia
Permanentă șu unul în Comisia de Coeziune socială) ”, personal neavând
cunoștință de o asemenea procedură convenită în urma alegerilor locale din
iunie 2008.
Drept urmare, invocarea unei proceduri care, după cum bine cunoașteți ,
privea numai o acceptare fortuită pentru notificarea componenţei delegaţiei
României la Secretariatul general al C.P.L.R.E., care a avut ca termen 19
octombrie 2004 și numai pentru perioada celor două sesiuni ce urmau acelei date,
reprezintă de drept și de fapt o continuare în a ignora prevederile art. 2 pct. 2
lit. b) şi d) din Carta Congresului Puterilor Locale şi Regionale din Europa, pe
de o parte, precumși demersurile întreprinse de către Asociația Comunelor din
România prin adresele înaintate către Ministerul Administrației și Internelor sub nr.
14/PV din 05 august 2003, nr. 29 din 26 septembrie 2004 și nr. 35 din 18 octombrie
2004, pe de altă parte, anexate la prezenta.
Față de cele de mai sus, vă comunicăm că pozi
ția noastră este fără
echivoc ca Guvernul României, prin notificarea ce o va face, să respecte
prevederile art. 2 pct. 2 lit. b) şi d) din Carta Congresului Puterilor Locale şi
Regionale din Europa și, pe cale de consecin
ță, vă înaintez reprezentanții
Asociației Comunelor din România în Camera Puterilor Locale, respectiv:

I. LA REPREZENTANŢI:
1. Minodora-Susana LUCA, primarul comunei Băişoara, judeţul Cluj;
2. Mariana GÂJU, primarul comunei Cumpăna, jude țul Constanța;
II. LA SUPLEANŢI:
1. Nuți ROȘU, primarul comunei Făcăieni, judeţul Ialomi ța
;
2. Letiția STOIAN, primarul comunei Șemlac, jude țul Arad.
În situa ția în care nici după 5 ani nu veți da curs cererii Asociației Comunelor
din România, ne rezervăm dreptul legitim de a sesiza Congresul Puterilor Locale şi
Regionale din Europa.
Anticipând că rațiunea și respe ctul față de ceea ce înseamnă dreptul de
reprezentare echitabilă a comunelor din România, vă mulțumim și vă asigurăm de o
fructuoasă colaborare.

ASOCIAȚIA
DIN

COMUNELOR
ROMÂNIA

Nr.14/PV din 05 august 2003

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
DOMNULUI, Gheorghe EMACU,

SECRETAR GENERAL ADJUNCT,
Conştientă că parteneriatul între administraţia publică centrală şi administraţia publică locală trebuie să
reprezinte un obiectiv major al structurilor asociative constituite la nivelul colectivităţilor locale, Asociaţia
Comunelor din România prin strategia de dezvoltare organizaţională adoptată în cadrul adunării generale
din luna aprilie organizată în cooperare cu Institutul Naţional de Administraţie, şi-a propus să aibă
activitate şi în structurile Congresului Puterilor Locale şi Regionale din Europa, respectiv în cadrul
Camerei Puterilor Locale.
Ţinând seama de prevederile pct.2 lit.b. şi d. din Carta Congresului Puterilor Locale şi Regionale din
Europa, cum populaţia din comunele din România reprezintă, potrivit Recensământului populaţiei şi al
locuinţelor din martie 2002, aproximativ 48 % din populaţia ţării, apreciem că Asociaţiei Comunelor din
România i se cuvine, de drept, în Camera Puterilor Locale o participare cu 2 reprezentanţi şi 2
supleanţi, până în prezent ignorându-se cererile noastre, deşi persoanele propuse de asociaţie sunt 4
femei care au mandat electoral în cadrul comunelor, asigurând astfel o repartiţie geografică echilibrată pe
teritoriul ţării, o reprezentare echitabilă a diferitelor categorii de colectivităţi locale, a diverselor curente
politice existente la nivelul comunelor, precum şi a femeilor şi a bărbaţilor.
În atare condiţii, vă rugăm să ne comunicaţi procedura oficială a Guvernului României în baza căreia
sunt numiţi reprezentanţii şi supleanţii în cadrul Congresului Puterilor Locale şi Regionale.
Totodată, considerăm că pentru o bună conlucrare în acest domeniu între membrii delegaţiei
României la Congresul Puterilor Locale şi Regionale, pe de o parte, precum şi pentru asigurarea unei
legături operaţionale între organismul european şi membrii delegaţiei României, pe de altă parte, la
nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor trebuie să fie nominalizat un funcţionar public care
să îndeplinească atribuţiile specifice secretariatului acestei delegaţii. Numai aşa se poate garanta, în
timp, coerenţa actelor şi faptelor ce ţin de buna funcţionare a delegaţiei României în cadrul Camerei
Puterilor Locale, precum şi în Camera Regiunilor.
Anticipând solicitudinea dumneavoastră, vă mulţumim şi vă asigurăm de înalta noastră consideraţie.
PRIM-VICEPREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA,
VICEPREŞEDINTE AL FEDERAŢIEI AUTORITĂŢILOR LOCALE DIN ROMÂNIA,

Emil DRĂGHICI,
PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI

Nr. 29 din 26 septembrie 2004

DOMNULUI Gheorghe EMACU,

MINISTRU DELEGAT PENTRU ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ,

Doresc să vă mulţumesc pentru disponibilitatea ce aţi manifestat-o în a consulta Asociaţia
Comunelor din România în vederea constituirii delegaţiei României la Congresul Puterilor Locale
şi Regionale din Europa (C.P.L.R.E.) prin trimiterea adresei nr.2929/EMG din 1.09.2004.
La adunarea generală a Asociaţiei Comunelor din România ce a avut loc la ConstanţaMamaia, în zilele de 28 şi 29 august 2004, a fost amplu dezbătută ignorarea asociaţiei noastre în
ceea ce priveşte reprezentarea ce i se cuvine în această structură europeană de către autorităţile
administraţiei publice centrale, precum şi de către celelalte structuri asociative ale administraţiei
publice locale.
Potrivit articolului 2 punctul 2 din Carta C.P.L.R.E., componenţa delegaţiei fiecărui stat va
trebui să asigure:
„a) o repartiţie geografică echilibrată a delegaţilor pe teritoriul statului membru;
b) o reprezentare echitabilă a diferitelor categorii de colectivităţi locale …;
c) o reprezentare echitabilă a diverselor curente politice existente în cadrul organelor
colectivităţilor locale …;
d) o reprezentare echitabilă a femeilor şi a bărbaţilor în organele colectivităţilor locale …”.
În mandatul precedent Asociaţiei Comunelor din România i s-a acordat un loc de supleant
în delegaţia României în cadrul C.P.L.R.E., într-un dispreţ evident şi fără scrupule, dacă avem în
vedere prevederile anterior invocate.
Argumentele noastre faţă de aprecierea de mai sus rezidă din următoarele date statistice
care sunt de notorietate, singurele ce pot asigura legitimitatea luării unei decizii pertinente de
către Ministerul Administraţiei şi Internelor:
1. populaţia României din comune …………………………… 10,8 milioane;
2. populaţia României din oraşe şi municipii ………………… 11,5 milioane;
3. numărul comunelor din România ………………………….. 2.822;
4. numărul oraşelor şi municipiilor din România …………...
309, respectiv 207 oraşe şi
102 municipii.
Cum delegaţia României în cadrul Camerei Puterilor Locale are 5 reprezentanţi şi 5
supleanţi, avem, fără echivoc, doar două variante de analiză în ceea ce priveşte asigurarea
condiţiilor prevăzute la articolul 2 punctul 2 litera a) şi b) din Carta C.P.L.R.E., şi anume:
VARIANTA 1 reprezentarea în funcţie de total populaţie, unde raportul comune/oraşe +
municipii este de 48,43 %, ceea ce asigură comunelor un număr de 2 reprezentanţi şi 3
supleanţi; sau
VARIANTA 2  reprezentarea în funcţie de numărul total al primarilor, unde raportul
comune/oraşe + municipii este de 90,13 %, ceea ce asigură comunelor un număr de 4
reprezentanţi şi 5 supleanţi.

Călăuziţi de o maximă a lui EURIPIDE „Democraţia pretinde nobleţe de cultură şi de
caracter”, precum şi de una a lui Titu MAIORESCU „Cea mai plăcută societate este aceea în care
domneşte un senin respect reciproc între cei ce o alcătuiesc”, considerăm că formula optimă,
începând de la această delegaţie, este ca în Camera Puterilor Locale, comunele să aibă 2
reprezentanţi şi 2 supleanţi, ceea ce deja este o cedare din partea Asociaţiei Comunelor din
România în favoarea Asociaţiei Oraşelor din România şi a Asociaţiei Municipiilor din România.
În atare condiţii, în cadrul adunării generale a Asociaţiei Comunelor din România, au fost
alese următoarele persoane, cu experienţă în administraţia publică locală şi care vorbesc, scriu şi
citesc foarte bine o limbă de circulaţie internaţională, care să facă parte din delegaţia României
ca membri ai Camerei Puterilor Locale:
I. REPREZENTANŢI:
1. Veronica IONIŢĂ, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova;
2. Minodora-Susana LUCA, primarul comunei Băişoara, judeţul Cluj;
II. SUPLEANŢI:
1. Dumitru GHICA, primarul comunei Rucăr, judeţul Argeş;
2. Mariana GÂJU, primarul comunei Cumpăna, judeţul Constanţa.
Facem precizarea că prin cooptarea acestor persoane se asigură, pe total delegaţie a
României, şi minimumul de 30 % membri de sex feminin.
Anticipând că, în cele din urmă, raţiunea şi respectul faţă de ceilalţi vor învinge, eliminânduse din mentalitatea unora că primarii comunelor nu sunt în măsură să facă faţă unei reprezentări
corespunzătoare a României în relaţiile internaţionale, vă asigurăm de o fructuoasă şi constantă
colaborare.
Rămânem la dispoziţia dumneavoastră pentru orice alte informaţii pe care le apreciaţi că var putea fi utile, rugându-vă să primiţi expresia înaltei noastre consideraţii.

Nr. 35 din 18 octombrie 2004

DOMNULUI Gheorghe EMACU,

MINISTRU DELEGAT PENTRU ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ,

În urma negocierilor avute vineri, 15 octombrie 2004, în prezenţa Domniei Voastre, împreună cu preşedinţii
celorlalte structuri asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, am fost determinat să accept, în baza
unor argumente prin care se încerca inocularea faptului că primarii comunelor nu ar avea capacitatea unei
reprezentări corespunzătoare pe plan internaţional, ca Asociaţia Comunelor din România (A.Co.R.) să aibă în
delegaţia României ca membri ai Camerei Puterilor Locale, un reprezentant şi doi supleanţi, ceea ce era în vădită
contradicţie cu hotărârea adunării generale întemeiată pe criteriile statuate prin art.2 pct.2 din Carta Congresului
Puterilor Locale şi Regionale din Europa (C.P.L.R.E.).
Rezultatul negocierii a fost adus la cunoştinţa Consiliului director al Asociaţiei Comunelor din România care
s-a întrunit în şedinţă în zilele de 15-17 octombrie 2004 la Vatra Dornei, determinând reacţia unanimă de
respingere a unei măsuri ce nu ţine seama de prevederile hotărârii adunării generale a A.Co.R. şi implicit de
prevederile art.2 pct.2 din Carta C.P.L.R.E., preşedintele A.Co.R. neavând mandat prin care să poată negocia un
număr de reprezentanţi inferior celui cuvenit de drept.
Drept urmare, Consiliul director al A.Co.R. rămâne ferm în ceea ce priveşte numărul membrilor săi în
această delegaţie, respectiv de 2 reprezentanţi şi 2 supleanţi însă, înţelegând necesitatea de deblocare a
unei situaţii care ar conduce la imposibilitatea de notificare a componenţei delegaţiei României la Secretariatul
general al C.P.L.R.E., care are ca termen 19 octombrie 2004, apreciem că, dat fiind calitatea Domniei Sale de
preşedinte al Federaţiei Autorităţilor Locale din România, dl Emil CALOTĂ să stabilească pentru perioada
următoarelor două sesiuni ordinare primarul unui municipiu care să ocupe unul dintre locurile de drept
cuvenite comunelor din România, căruia să i se alăture:
I. LA REPREZENTANŢI:
1. Minodora-Susana LUCA, primarul comunei Băişoara, judeţul Cluj;
II. LA SUPLEANŢI:
1. Dumitru GHICA, primarul comunei Rucăr, judeţul Argeş;
2. Mariana GÂJU, primarul comunei Cumpăna, judeţul Constanţa.
Având încrederea că acest demers al nostru este unul care să consolideze raporturile dintre Asociaţia
Comunelor din România şi celelalte structuri asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, conştienţi de
necesitatea unui parteneriat durabil bazat pe respect reciproc, vă asigurăm stimate domnule ministru de înalta
noastră consideraţie.

