
VOCEA ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN
ROMÂNIA ÎN COMITETUL REGIUNILOR

Primarul, ca auto-
ritate executivă a
adm in i s t r a ţ i e i
publice locale are
o serie de atribuţii
stabilite prin lege în vederea satisfacerii interesu-
lui colectivităţii locale pe care o reprezintă, pre-
cum și o paletă largă de posibilităţi prin care se
poate implica într-un mod activ în rezolvarea tre-
burilor publice la nivel local. La nivel central, struc-
turile asociative au posibilitatea armonizării și soli-
darizării intereselor colectivităţilor locale, acestea
putând deveni o singură voce pentru cele mai

multe dintre problemele pe care le au.

În plan european, pe segmentul destinat colectivităţilor locale și regionale, România
este reprezentată la nivelul Comitetului Regiunilor de către 15 membri titulari și tot
atâţia supleanţi în acest organism,  Asociaţia Comunelor din România participând prin
trei membri titulari: Emil DRĂGHICI, primarul comunei Vulcana-Băi, judeţul
Dâmboviţa, Veronica DIACONU, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, Alin-
Adrian NICA, primarul comunei Dudeștii Noi, judeţul Timiș  și trei membri supleanţi:
Alexandru DRĂGAN, primarul comunei Tașca, judeţul Neamţ, Enache DUMITRU,
primarul comunei Stejaru, judeţul Tulcea, Ioana TRIFOI, primarul comunei Botiza,
judeţul Maramureș. Vocea Asociaţiei Comunelor din România s-a făcut auzită în cadrul
Comitetului Regiunilor prin doamna Veronica DIACONU, domnul Alin-Adrian NICA
și Enache DUMITRU care sunt, până în prezent, singurii raportori ai României.
Doamna Veronica DIACONU a fost raportor pe „SOLUŢIILE DE INTEROPERABI-

LITATE PENTRU ADMINISTRAŢIILE PUBLICE EUROPENE”, domnul Alin-Adrian
NICA a avut ca subiect al raportului „STRATEGIA DE EXTINDERE ȘI PRINCIPALE-
LE PROVOCĂRI 2007-2008 - ŢĂRI CANDIDATE” și domnul Enache DUMITRU a
susţinut raportul „INTERNETUL OBIECTELOR ȘI REUTILIZAREA INFORMAŢII-
LOR DIN SISTEMUL PUBLIC”. Așadar, este demn de remarcat faptul că singurii
raportori ai delegaţiei naţionale sunt din partea Asociaţiei Comunelor din România.
Anul 2010 a mai adus un succes Asociaţiei noastre și anume faptul că domnul Alin-
Adrian NICA a devenit președintele Comisiei pentru educaţie, tineret, cultură și cer-
cetare (EDUC), fiind primul român care a dobândit președinţia unei comisii la care se
adaugă și doamna Veronica DIACONU care devine astfel, primul român coordona-
tor politic din partea PPE, la nivelul aceleași comisii. 

Seria acţiunilor cu implicare majoră a celor din cadrul Asociaţiei Comunelor din
România continuă prin seminarul „DELTA DUNĂRII – BUN COMUN EUROPEAN”
organizat la iniţiativa din data de 30 martie 2009 a domnului Emil DRĂGHICI, preșe-
dintele A.Co.R., de către Grupul Alianţa Europeană al cărui membru este, în zilele de
17 și 18 iunie 2010, la Tulcea. Trebuie să subliniez aportul doamnei Sirma CARAMAN,
directorul Direcţiei
economice a
Consiliului Judeţean
Tulcea și președintele
Asociaţiei Directorilor
Economici din cadrul
Consiliilor Judeţene din
România, pentru iden-
tificarea localului adec-
vat organizării semina-
rului, precum și prin
implicarea sa în soluţio-
narea și a altor situaţii în legătură cu buna
desfășurare a întregi. acţiunii. Având în
vedere cele de mai sus, nu trebuie să
minimalizăm rolul primarilor care ne reprezintă interesele într-un organism al Uniunii
Europene. Trebuie să recunoaștem și, totodată să profităm la maxim de oportunita-
tea de a putea participa activ la gestionarea activităţilor de la nivel european.
Reprezentanţii noștri din Comitet sunt o pârghie importantă de armonizare a legi-
slaţiei din România, în funcţie de necesităţile colectivităţilor locale, cu precădere ale
comunelor, cu reglementările Uniunii Europene, pe de o parte, dar și de implemen-
tare la nivel european a unor programe necesare dezvoltării satului românesc, pe de
altă parte.  Prin participarea delegaţiei României la sesiunile plenare ale Comitetului,
la ședinţele comisiilor acestuia, precum și la cele ale grupurilor politice există un
schimb reciproc de informaţie, de experienţă și de bune practici, o informare directă
și completă cu privire la activităţile Uniunii Europene. Pe lângă beneficiile pe care le
are ţara noastră prin acești reprezentanţi din Comitet, trebuie ţinut cont și de per-
spectiva unei dezvoltări europene mult mai armonioase prin implicarea tuturor auto-
rităţilor administraţiei publice locale și regionale care cunosc situaţia de la nivelul ţării
lor și pot propune soluţii în vederea îmbunătăţirii ei. Mai mult, prin reprezentanţii
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DELEGAŢIA ROMÂNIEI 
LA BRUXELLES
Am avut ocazia extraordinară de a participa la un
eveniment unic în cariera mea de elev.

Cu siguranţă acest lucru face parte dintre acele şanse
pe care ţi le oferă viaţa şi pe care nu poţi şi nu tre-
buie să le ratezi. 

Totul a început prin organizarea unui concurs cu
tema: „Uniunea Europeană“, concurs ce a avut loc
între liceele din Târgovişte ce îndeplinesc standardele
Uniunii Europene, iar liceul meu, Grupul şcolar
„Voievodul Mircea“ a fost câştigător, reprezentant
fiind eu, Ion-Robert ENESCU şi colega mea, Oana-
Maria BURCĂ.

Membru al Comitetului Regiunilor, în persoana pri-
marului comunei Vulcana-Băi, judeţul Dâmboviţa,
domnul Emil Drăghici este omul ce a stat în spatele
acestei acţiuni, implicându-se în mod direct şi făcând
posibilă apariţia noastră în acest cerc „diplomatic”,

unele cazuri soluţia optimă). 

Am vizitat diferite locuri istorice (Câmpul de la
Waterloo), religioase (Catedrala Saints Michel  et
Gudule), instituţionale (Parlamentul European). Am
admirat un imens platou floral realizat de arhitecţi, în
centrul Bruxelles-ului (Grand Place), unde se află şi
alte instituţii importante ale oraşului, cum ar fi primă-
ria.

Pentru mine a fost ceva inedit şi călătoria cu avionul,
de unde am putut observa frumuseţile pitoreşti ale
fiecărei ţări pe care am străbătut-o. 

A fost o experienţă benefică, marcantă, care în mod
cert îmi va influenţa deciziile ulterioare. 

Robert ENESCU, elev din Vulcana-Băi la Grupul Școlar
„Voievodul Mircea” Târgoviște.

susţinându-ne din toate punctele de vedere pe par-
cursul întregului eveniment.

Alături de noi, susţinându-ne necondiţionat au mai
fost încă 4, i-aş putea numi colegi în delegaţie: doam-
na Maria MOREANU, consilier juridic în cadru
Primăriei comunei Vulcana-Băi; doamna Florina
Ungureanu, profesor de Limba şi literatura română la
Grupul şcolar „Voievodul Mircea”; domnul Victor
MIHALACHE, jurnalist de la Columna TV Târgovişte;
domnişoara Elis-Bianca ENESCU, directorul general
adjunct al „Asociaţiei Comunelor din România “.

Activitatea noastră concretă la Bruxelles a constat în
prezentarea, de către mine şi colega mea Oana-Maria
BURCĂ, a unui scurt film despre locul natal şi liceul
în care studiem.

Activitatea „diplomatică” s-a desfăşurat în incinta
Parlamentului European, însuşi preşedintele
Comitetului Regiunilor, domnul Luc Van den BRAN-
DE a ţinut să mulţumească tuturor participanţilor
pentru efortul depus, onorându-ne şi prin a-şi oferi
disponibilitatea pentru o fotografie de grup. 

Ne-a făcut deosebita plăcere şi onoare de a asculta
şi viziona prezentările colegilor noştri din celelalte ţări
europene participante, din care au reieşit tradiţiile şi
obiceiurile lor, ideea reuniunii fiind întocmai prilejul de
a cunoaşte şi respecta valorile seculare ale fiecărei
naţiunii a bătrânei Europe. 

Am fost un grup de tineri entuziaşti în care discrimi-
nările de orice fel nu au existat, fiind încântaţi să ne
cunoaştem, să ne descoperim, legând chiar prietenii.
În comunicare s-au folosit limbile de circulaţie inter-
naţională dar şi limbajul paraverbal (acesta fiind în

EUROPA SUFLETELOR
NOASTRE
Că locuieşti în Luncaviţa, în Manheim, în Vulcana-Băi
sau în Bruxelles, Europa şi simţământul de european
ar trebui să fie aceleaşi. Nu ne mai despart graniţe, aşa
că nu ar trebui să mai avem nici bariere de gândire şi
nici de lumini şi umbre de cunoaştere. 
Abia în sala cea mare a Parlamentului European de la
Bruxelles, stând un pic strâmb (de emoţia momentu-
lui), dar judecând drept (aşa cum face românul în
momente de răscruce) am
realizat că Europa e în
mine, iar eu sunt parte
integrantă din Europa. 
Cu roata reinventată şi
aşezată pe drumurile noas-
tre nu întotdeauna pietrui-
te, cu straiele noastre cele
bune puse la păstrare în
lada de zes-
tre, cu spiritul
nostru balca-

fiecare ediţie a „Concursului pentru licee”, organizat
anual de Grupul Alianţa Europeană din cadrul
Comitetului Regiunilor, ce înseamnă stare de prietenie
şi sete reală de cunoaştere. 
E bine să învăţăm de la turiştii veniţi din întreaga lume
ce se opresc în Grand Place, în centrul Bruxelles-ului,
se aşează pe caldarâmul cel cald şi îmbietor şi rămân în
admiraţie la adresa vieţii şi a lumii. 
E bine să învăţăm de la Melinda BODÓ, românca cea
discretă şi plăcută de la secretariatul Grupului Alianța
Europeană al Comitetului Regiunilor, perseverenţa şi
încrederea în sine şi în cei din jur. 
Nu vreau să laud. Vreau doar să spun că se poate...
Dacă visezi cu ochii deschişi, dacă munceşti, dacă nu te
ascunzi după nici un deget, reuşeşti. 
Reuşeşti să fii un bun european şi reuşeşti să fii OM!...

nic, cu zâmbet şi bârfă, cu ospitalitate şi nonşalanţă,
avem, noi, românii ce să-i învăţăm pe ceilalţi europeni. 
Dar şi noi avem de învăţat de la ei. Punctualitate,
seriozitate, responsabilitate şi alte cuvinte şi stări care
se termină în itate şi nu numai. 
Am ajuns la Bruxelles, să pot medita în sala cea mare
şi elegantă prin intermediul Grupului Alianţa
Europeană din cadrul Comitetului Regiunilor, prin
intermediul Asociaţiei Comunelor din România
(A.Co.R.) şi prin încrederea acordată de domnul Emil
DRĂGHICI, primar de Vulcana-Băi şi preşedintele
A.Co.R. 
Am cunoscut oameni importanţi, care fac visul să
devină realitate. Visul acesta ce părea mai demult uto-
pic cu Europa unită. Trebuie să învăţăm de la copii să
credem în lumină, în steaguri îmbrăţişate sub aco-
perişul cel albastru străjuit de stele al drapelului
Uniunii Europene. Şi trebuie să ştim că ei, copiii, se
organizează excelent, vorbind despre „Regiunea mea,
Piaţa mea” (aşa cum s-a întâmplat în comuna dâm-
boviţeană Vulcana-Băi) sau despre tot ce înseamnă
Europa (în întreaga Românie în preajma zilei de 9
Mai). Trebuie să învăţăm de la adolescenţii reuniţi la

Asociaţiei Comunelor din România se formează o imagine pozitivă asupra României,
implicit asupra comunelor, datorită implicării dinamice în activitatea Comitetului, rapoar-
tele doamnei Veronica DIACONU, al domnului Alin-Adrian NICA și al domnului Enache
DUMITRU fiind apreciate la nivel european. 

Asociaţia Comunelor din România devine astfel un exponent important pe plan euro-
pean prin reprezentanţii săi din Comitetul Regiunilor, diseminând informaţii în mod con-
tinuu despre activitatea desfășurată la nivelul acestuia și venind cu sugestii și propuneri
care să fie prezentate Comitetului.

Desigur, prin cele de mai sus, deosebit de succint expuse, cititorii noștri nu-și pot face
decât o imagine sumară în ceea ce privește aportul reprezentanţilor Asociaţiei
Comunelor din România la Comitetului Regiunilor și rolul membrilor acestuia. Totodată

ţin să remarc sprijinul deosebit acordat membrilor
delegaţiei României la Comitetul Regiunilor de către
domnișoara Melinda BODÓ și domnul Călin
CHIRA. De aceea, în numerele viitoare voi veni cu
prezentarea Ghidului pentru membrii Comitetului
Regiunilor.

Elis-Bianca ENESCU,
Directorul general adjunct care asigură conducerea

departamentului programe Și armonizare legislativă, Asistentul
personal al Preşedintelui A.Co.R. la Comitetul Regiunilor
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Emil Drăghici, membru al Comitetului Regiunilor, cu
câştigătorii români ai concursului pentru licee 2008

Emil Drăghici, membru al Comitetului Regiunilor, cu
câştigătorii români ai concursului pentru licee 2009

Victor MIHALACHE,
Ziaristul cu sufletul pentru A.Co.R.


