
Decembrie 2009: Tratatul de la Lisabona
Tratatul de la Lisabona confirmă dreptul CoR de a face apel la 
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, pentru a-şi apăra prero-
gativele şi principiul subsidiarităţii. Această nouă competenţă 
consolidează rolul politic al CoR, oferindu-i acestuia posibilita-
tea de a acţiona mai eficient pe scena UE, în beneficiul autori-
tăţilor locale şi regionale. De asemenea, Tratatul de la Lisabona 
obligă Parlamentul European să consulte Comitetul şi prelun-
geşte mandatul membrilor CoR de la patru la cinci ani. Acesta 
lărgeşte totodată domeniul competenţelor CoR – de exemplu, 
prin adăugarea protecţiei civile şi a schimbărilor climatice la 
lista domeniilor politice în privinţa cărora trebuie consultat CoR.

Preşedintele
Preşedintele dirijează activitatea Comi-
tetului, conduce sesiunile plenare şi este 
reprezentantul oficial al CoR. El/ea are un 
mandat de 30 de luni.

Doamna Mercedes Bresso, consilier regi-
onal al regiunii Piémont, a fost aleasa Pre-
sedinte in februarie 2010.

Prim vicepreşedinte
Prim-vicepreşedintele este, de asemenea, ales pentru 30 de 
luni de Adunarea plenară, pentru a-i ţine locul preşedintelui în 
absenţa acestuia.
Dl. Ramón Luis Valcárcel Siso, Presedinte al Comunitatii autonome 
a regiunii Murcia, a fost ales prim vice presedinte in februarie 2010. 

Biroul
Biroul este organul executiv al CoR. Acesta numără 60 de 
membri: preşedintele, prim-vicepreşedintele, 27 de vicepreşe-
dinţi (unul pentru fiecare stat membru), cei patru preşedinţi ai 
grupurilor politice din cadrul CoR şi 27 de alţi membri, oferindu-i 
CoR posibilitatea de a reflecta echilibrele de la nivel naţional şi 
politic. În general, Biroul se întruneşte de şapte ori pe an, elabo-
rează programul politic al CoR şi oferă instrucţiuni administraţiei 
cu privire la punerea în aplicare a deciziilor sale.

Adunarea plenară
Cei 344 de membri ai CoR se întrunesc în sesiune plenară la 
Bruxelles de cinci ori pe an, pentru a dezbate şi adopta avize, 
rapoarte şi rezoluţii. Membrii Comisiei Europene şi reprezen-
tanţii Preşedinţiei UE sunt adeseori invitaţi la sesiunea plenară, 
pentru a discuta chestiuni care prezintă un interes deosebit 
pentru oraşe şi regiuni.

1992: Tratatul de la Maastricht
Liderii UE decid înfiinţarea Comitetului Regiunilor 
(CoR), ca adunare consultativă care le va da regiu-
nilor şi oraşelor posibilitatea de a se face auzite în 
cadrul procesului decizional din UE şi va constitui 
o legătură directă între instituţiile de la Bruxelles şi 

cetăţeni. Tratatul de la Maastricht conferă un caracter obliga-
toriu consultării CoR de către Comisia Europeană şi Consiliul 
de Miniştri în domeniile-cheie de interes regional. Membrii 
CoR urmează a fi numiţi de guvernele statelor membre 
pentru mandate a câte patru ani. În martie 1994, CoR îşi orga-
nizează prima sesiune plenară la Bruxelles.

1995: extinderea UE
În urma aderării Austriei, Finlandei şi Suediei, numărul de 
membri al CoR creşte de la 189 la 222.

1997: Tratatul de la Amsterdam
Extinde domeniul de competenţă al CoR la două treimi din 
propunerile legislative din cadrul UE. Acest tratat face posi-
bilă, de asemenea, consultarea Comitetului de către Parla-
mentul European.

2001: Tratatul de la Nisa
Subliniază legitimitatea democratică a CoR, solicitând ca 
membrii acestuia să fie aleşi într-o adunare locală sau regio-
nală aleasă sau să fie răspunzători din punct de vedere politic 
în faţa unei astfel de adunări. Tratatul limitează totodată 
numărul de membri la 350.

2002-2003: Convenţia privind viitorul UE
Membri ai CoR participă la convenţia însărcinată cu redac-
tarea unei constituţii a UE. Textul recunoaşte în mod expres 
rolul şi competenţele autorităţilor locale şi regionale; de ase-
menea, acordă CoR dreptul de a înainta acţiuni în faţa Curţii 
de Justiţie a Comunităţilor Europene pentru a contesta actele 
legislative ale UE care nu sunt în conformitate cu principiul 
subsidiarităţii.

Mai 2004: extinderea UE
În urma aderării a zece noi state membre, numărul membrilor 
CoR creşte de la 222 la 317.

Ianuarie 2007: extinderea UE
Odată cu aderarea României şi a Bulgariei, numărul membri-
lor CoR creşte de la 317 la 344.

Comisiile CoR
CoR îşi organizează activitatea în jurul a şase comisii, care au urmă-
toarele domenii de competenţă: politica de coeziune teritorială; 
politica economică şi socială; resursele naturale; mediul, energia 
şi schimbările climatice; cultura, educaţia şi cercetarea; cetăţenia, 
guvernanţa, afacerile externe şi instituţionale. Membrii comisiilor 
pregătesc proiecte de avize şi organizează conferinţe şi seminare 
pe teme ce ţin de domeniile lor de competenţă. Fiecare comisie 
numără aproximativ 100 de membri şi este asistată de un secretariat.

Comisia pentru afaceri financiare şi administrative 
(CAFA)
Această comisie, care are opt membri, consiliază Biroul pe pro-
bleme administrative şi financiare.

Grupurile politice
CoR are patru grupuri politice: Partidul Popular European (PPE), 
Partidul Socialiştilor Europeni (PSE), Grupul Alianţei Liberalilor şi 
Democraţilor pentru Europa (ALDE) şi Alianţa Europeană (AE). Unii 
dintre membri sunt independenţi. Membrii fiecărui grup politic se 
reunesc înainte de şedinţele importante, pentru a adopta poziţii 
comune. Preşedintele şi prim-vicepreşedintele CoR, precum şi 
preşedinţii grupurilor politice din cadrul CoR se reunesc şi ei 
înainte de fiecare sesiune plenară şi de alte şedinţe importante, în 
vederea ajungerii la un consens politic privind chestiunile-cheie.

Delegaţiile naţionale
CoR cuprinde, de asemenea, 27 de delegaţii naţionale. Înaintea 
sesiunilor plenare sau a altor evenimente, membrii se reunesc în 
cadrul delegaţiilor naţionale, pentru a discuta poziţiile comune.

Secretarul general
Secretarul general este numit de către Birou pentru un mandat de 
cinci ani. Dl. Gerhard Stahl, de nationalitate germana,a fost desem-
nat sa ocupe aceasta functie in aprilie 2004, si recondus in aprilie 
2009. Ca şef al administraţiei CoR, secretarul general nu trebuie să 
deţină nici un mandat politic. El este responsabil cu punerea în 
aplicare a deciziilor Biroului şi cu buna funcţionare a administraţiei.

Secretariatul general
Secretariatul general este format din patru direcţii: Adminis-
traţie, Lucrări consultative, Registratură, serviciul juridic şi asis-
tenţă pentru membri; şi Comunicare, presă şi protocol. Unităţile 
pentru buget, personal, activitatea comisiilor şi relaţiile interin-
stituţionale sunt organizate în cadrul acestei structuri. Secreta-
riatul general mai cuprinde şi secretariatele grupurilor politice, 
serviciul de audit intern şi o Celulă de studii prospective pentru 
monitorizarea priorităţilor orizontale.

Avize
Comisia Europeană, Consiliul UE 
şi Parlamentul European consultă 
CoR cu ocazia elaborării textelor 
legislative (directive, regulamente 
etc.) în domenii care afectează 
autorităţile locale şi regionale. Pro-

iectele de texte legislative sunt prezentate comisiei de resort 
din cadrul CoR. Apoi este desemnat un raportor care să ela-
boreze avizul Comitetului. Proiectul de aviz trebuie adoptat de 
către comisia de resort a CoR, înainte de a fi dezbătut în sesiune 
plenară. Odată ce a fost aprobat în sesiune plenară, avizul oficial 
este transmis tuturor instituţiilor europene şi publicat în Jurna-
lul Oficial al Uniunii Europene.

Rezoluţii
Rezoluţiile îi permit Comitetului să îşi exprime opinia cu privire 
la chestiuni importante şi de actualitate. De asemenea, grupu-
rile politice din cadrul CoR elaborează, uneori, rezoluţii.

Avizele prospective şi rapoartele de evaluare a 
impactului
Activitatea CoR nu este concepută numai în scopul de a reac-
ţiona la propunerile legislative, ci şi pentru a contribui, pe baza 
experienţelor membrilor săi, la viitoarele evoluţii politice din 
cadrul UE. Avizele prospective îi permit CoR să participe la con-
ceperea politicilor într-un stadiu foarte timpuriu, producând, 
prin urmare, un impact mai mare. În mod similar, Comisia Euro-
peană îi poate solicita CoR să elaboreze un raport de evaluare a 
impactului. După cum o sugerează şi numele, aceste rapoarte 
servesc la evaluarea impactului unei politici la nivel local  
sau regional.

Studii şi alte publicaţii
CoR redactează studii cu privire la diferite aspecte ale dimen-
siunii locale şi regionale a UE (educaţie, transport, probleme 
sociale, extindere etc.). Aceste documente sunt elaborate cu 
ajutorul unor experţi externi. CoR mai editează publicaţii, atât 
pentru publicul larg, cât şi pentru actorii de la nivel local şi regi-
onal, menite să îi descrie activităţile şi să contureze evoluţiile 
politice actuale.

Câteva 
date

Structura 
internă a 
Comitetului 
Regiunilor

Activitatea 
Comitetului 
Regiunilor



Austria
9 landuri (state care compun 
federaţia)
99 de districte (dintre care  
15 oraşe)
2 357 de comune  (Gemeinden)

Belgia
3 regiuni
3 comunităţi
10 provincii
589 de comune (communes)

Bulgaria
6 regiuni de planificare
28 de regiuni, districte (oblasti)
264 de comune (obshtini)
3 850 de comune şi sectoare

Cipru
6 districte
33 de oraşe
486 de comune

Danemarca
5 regiuni
98 de comune

Estonia
15 districte
226 de comune (33 de oraşe, 193 
de comune rurale)

Finlanda
18 consilii regionale
1 provincie autonomă (Insulele 
Åland, cu 16 comune)
336 comune

Franţa
26 de regiuni (22 metropolitane 
şi 4 de peste mări)
100 de departamente (96 metro-
politane şi 4 de peste mări)
36 781 de comune (communes)

Germania
16 landuri (state care compun 
federaţia)
aproximativ 12 900 de colectivi-
tăţi teritoriale locale  
(301 de districte regionale rurale; 
districte urbane, oraşe, comune)

Grecia
7 administraţii descentralizate
13 regiuni autonome
325 de comune

Irlanda
2 adunări regionale
8 colectivităţi regionale
29 de comitate
5 oraşe
80 de comune

Italia
20 de regiuni (15 regiuni obişnu-
ite şi 5 regiuni cu statut special)
2 provincii autonome (Bolzano 
şi Trente)
104 provincii
14 zone metropolitane
8 102 comune

Letonia
5 regiuni
9 de oraşe
109 de comune

Lituania
60 de comune

Luxemburg
3 districte
12 cantoane
116 comune

Malta
5 regiuni administrative care 
regrupează consiliile locale 
68 de consilii locale
16 comunităţi administrative

Marea Britanie
4 naţiuni (Anglia, Irlanda de Nord, 
Scoţia, Ţara Galilor)

Anglia
9 regiuni (inclusiv Londra Mare - 
Greater London) 
34 de comitate
46 de colectivităţi teritoriale unice
308 autorităţi de district (239 de 
districte nemetropolitane, 36 
de districte metropolitane, 32 
de sectoare ale Londrei şi oraşul 
Londra)

Irlanda de Nord
26 de consilii
 
Scoţia
32 de consilii

Ţara Galilor
22 de consilii

Olanda
12 provincii
430 de comune

Polonia
16 voievodate
314 districte
aproximativ 2 500 de comune 
(oraşe şi comune rurale)
64 de comune cu statut de 
district
oraşul Varşovia, cu statut special

Portugalia
2 regiuni autonome (Azore şi 
Madeira)
18 districte
308 comune
4 260 de parohii
2 zone metropolitane (Lisabona 
şi Porto)

Republica Cehă
14 regiuni
6 250 de comune

România
8 regiuni de dezvoltare
41 de judeţe, dintre care capitala 
Bucureşti
103 municipii, 217 oraşe
2 861 de comune (rurale)

Slovacia
8 regiuni autonome
79 de districte
2 891 de comune

Slovenia
58 de unităţi administrative 
descentralizate
193 de comune (dintre care  
11 oraşe)

Spania
17 regiuni autonome
2 oraşe autonome (Ceuta şi 
Melilla)
50 de provincii
8 114 de comune

Suedia
2 regiuni (Scania şi Gotlanda 
occidentală)
18 consilii ale comitatelor
290 de comune

Ungaria
7 regiuni statistice de planificare
19 comitate
3 152 de comune (3 128 oraşe 
şi sate, 23 de oraşe cu statut de 
comitat şi capitala Budapesta, cu 
23 de sectoare)

Cifre valabile la 01 01 2011

CoR trebuie să fie consultat de 
către Comisia Europeană şi Con-
siliul UE în domenii – cheie de 
interes regional, printre care şi coe-
ziunea economică şi socială, sănă-
tatea publică, politica de ocupare a 
forţei de muncă, formarea, mediul, 
educaţia şi tineretul, reţelele tran-
seuropene de infrastructură, trans-

portul şi cultura, protecţia civilă, schimbările climatice, energia şi 
serviciile de interes general, cum ar fi serviciile de poştă şi tele-
comunicaţii. Aceste domenii reprezintă două treimi din actele 
legislative emise de UE. CoR este consultat, de asemenea, de Par-
lamentul European şi poate emite avize din proprie iniţiativă, care 
îi permit să introducă pe agenda UE chestiuni de interes pentru 
autorităţile locale şi regionale..

Repartiţia locurilor in funcţie de delegaţii naţionale
State membre Număr de membri

Franţa, Germania, Italia şi Regatul Unit  24

Polonia şi Spania 21

România  15

Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Grecia

Ungaria, Ţările de Jos, Portugalia şi Suedia  12

Danemarca, Finlanda, Irlanda, Lituania şi Slovacia  9

Estonia, Letonia şi Slovenia  7

Cipru şi Luxemburg  6

Malta  5

Structura 
colectivităţilor 
locale şi  
regionale din 
statele membre

Domeniile de 
competenţă 
ale Comitetului 
Regiunilor

Comitetul Regiunilor  
pe scurt

Comitetul Regiunilor

Jacques Delors Building

Rue Belliard 101

B-1040 Brussels

Tel. (32-2) 282 22 11

Fax (32-2) 282 23 25

www.cor.europa.eu

Manifestări
Ca loc de întrunire pentru regiuni şi oraşe, CoR organizează con-
ferinţe, seminare şi expoziţii, în colaborare cu partenerii de la 
nivel local şi regional şi cu alte instituţii ale UE. O dată pe an, pe 
durata Zilelor porţilor deschise (OPEN DAYS) „Săptămâna euro-
peană a regiunilor şi oraşelor”, CoR primeşte la sediul său mii de 
participanţi, care iau parte la discuţii animate ori sunt în căutare 
de parteneri cu care să colaboreze la proiecte comune.
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