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
Constanţa-Mamaia, 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, eliminându-se 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 v-ar putea fi utile, rugându-vă să primiţi expresia înaltei noastre
consideraţii.

