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Belgia

3 regiuni 
3 comunități 
10 provincii

581 de comune

Irlanda

Franța

Portugal

Spania

Croația GreciaSlovenia Malta

Italie

Austria

3 districte
12 cantoane
102 comune

Letonia

9 orașe
110 comune

12 provincii
355 de comune

21 de regiuni
290 de comune

16 landuri federale
401 districte (294 districte rurale, 

107 districte urbane)
11 054 de comune

19 regiuni, inclusiv regiunea autonomă 
Insulele Åland
310 comune

5 regiuni
2 regiuni cu statut special: 

Insulele Feroe și Groenlanda
98 de comune

Lituania
60 de municipalități

26 de consilii ale comitatelor, dintre 
care trei se află în Dublin (Fingal, Dún 
Laoghaire-Rathdown și South Dublin)

3 consilii municipale
2 consilii ale municipiilor-comitate

Republica Cehă

14 regiuni
6 258 de comune

18 regiuni (13 regiuni din Franța 
metropolitană și 5 regiuni de peste 

mări)
101 departamente
35 358 de comune

Slovacia

8 regiuni autonome 
79 de districte administrative

2 926 de comune

2 regiuni autonome (Azore și Madeira)
308 municipalități

3 091 parohii civile (Freguesias)
România

42 de județe, între care capitala, 
București

103 municipii
217 orașe

2 861 de comune

17 comunități autonome
2 orașe autonome (Ceuta și Melilla)

50 de provincii
8 131 de comune

Bulgaria

6 regiuni de planificare
28 de raioane

265 de comune

Ungaria

19 județe
3 175 de comune 

Cipru

6 districte
39 orașe

478 comune

21 de județe, între care capitala Zagreb
128 de orașe

428 de comune

13 regiuni
7 autorități administrative 

descentralizate
325 de comune

12 regiuni
212 comune

6 regiuni
68 localități

20 de regiuni (15 regiuni obișnuite și 5 
regiuni cu statut special)

2 provincii autonome (Bolzano și 
Trento)

110 provincii
15 orașe metropolitane

7 960 de comune

9 landuri
95 de districte (dintre care 15 orașe)

2 098 de comune

Polonia

16 voievodate
314 districte

2 478 de comune

Estonia

79 de comune (64 de comune rurale și 
15 comune urbane)
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Înaintea sesiunilor plenare și a ședinţelor grupurilor politice, 
membrii se reunesc în cadrul delegaţiilor naţionale pentru a 

discuta poziţiile comune.

care permit localităţilor și regiunilor să 
contribuie la dezbaterile din UE și să facă 

schimb de experienţă și de bune practici cu 
privire la politici specifice ale UE.

Reţelele au fost înfiinţate cu scopul de a 
aborda chestiuni care au o miză mare 

pentru localităţi și regiuni.
De asemenea, CoR este membru al 

Convenţiei primarilor.

Membrii CoR se întrunesc în sesiune plenară la 
Bruxelles, pentru a dezbate și adopta 
avize, rapoarte și rezoluţii. Cu această 
ocazie, deputaţi ai Parlamentului 
European, membri ai Comisiei 
Europene, membri ai Consiliului și 
reprezentanţi ai Președinţiei UE sunt 
invitaţi la sesiunea plenară, 
pentru a discuta chestiuni 
care prezintă un interes 
deosebit pentru 
orașe și 
regiuni.

Are misiunea de a asigura buna desfășurare a sesiunilor plenare, a ședinţelor comisiilor și 
a celorlalte activităţi politice ale membrilor CoR. De asemenea, are sarcina de a 

promova imaginea Comitetului European al Regiunilor și de a susţine acţiunile 
de comunicare ale membrilor săi. 

Este alcătuit din șapte direcţii: 
Membri, Sesiuni plenare și Strategie – Lucrări Legislative 

1 – Lucrări Legislative 2 – Comunicare – Resurse 
Umane și Finanţe – Logistică* – Traducere*

* (ultimele două fiind direcţii comune ale CoR și 
Comitetului Economic și Social European). 

Secretariatul General include și secretariatele 
grupurilor politice și un serviciu de audit 

intern.

Numit de Birou pentru un mandat de cinci ani. Conduce administraţia CoR și 
răspunde de punerea în aplicare a deciziilor Biroului și de buna funcţionare a 

administraţiei.

Petr Blížkovský a fost numit secretar general al Comitetului European al 
Regiunilor la 7 octombrie 2019.

Biroul

Adunarea
Plenară

Secretarul general

Secretariatul General

Cei 329
se reunesc 

de 5-6 oripe an
de membri 

membri pe delegaţie naţională

Franţa, Germania
și Italia Polonia și Spania

Austria, Belgia, Bulgaria,
Grecia, Portugalia,

Republica Cehă, Suedia,
Ţările de Jos și Ungaria

Croaţia, Danemarca,
Finlanda, Irlanda,

Lituania și Slovacia

Estonia, Letonia și Slovenia

România

MaltaCipru și Luxemburg

O a șaptea comisie (CAFA) consiliază
Biroul pe probleme administrative

și financiare
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CoR este îndrituit să se pronunţe asupra tuturor temelor majore de interes local și regional în 
legătură cu care Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană au 
obligaţia de a-l consulta. Pe aceste teme diverse sunt elaborate două treimi din actele 
legislative emise de Uniunea Europeană.

Puteţi găsi mai multe informaţii aici:

Activitatea Comitetului Regiunilor

Avize
Celelalte instituţii ale UE consultă în mod regulat CoR cu ocazia elaborării textelor legislative (directive, 
regulamente etc.) în domenii care afectează autorităţile locale și regionale. CoR poate să elaboreze și avize 
din proprie iniţiativă. Odată adoptat în cadrul comisiei competente a CoR, proiectul de aviz este examinat 
în sesiunea plenară. După adoptare, avizul este transmis tuturor instituţiilor europene și se publică în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

————————————————————————————————

Rezoluţii
Rezoluţiile îi permit Comitetului să își exprime opinia cu privire la chestiuni importante și de actualitate. 
Grupurile politice din cadrul Comitetului pot și ele să elaboreze rezoluţii.

————————————————————————————————

Avize prospective și rapoarte de evaluare a impactului
Rolul CoR nu este doar de a reacţiona la propunerile legislative, ci și de a contribui, pe baza experienţelor membri-
lor săi, la elaborarea viitoarelor politici ale UE. În mod similar, Comisia Europeană îi poate solicita CoR să elaboreze 
un raport de evaluare a impactului. După cum o sugerează și numele, aceste rapoarte servesc la evaluarea 
impactului unei politici la nivel local sau regional.

————————————————————————————————

Promovarea principiului subsidiarităţii
Tratatul de la Lisabona recunoaște dreptul CoR de a sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, pentru a 
apăra principiul subsidiarităţii, precum și propriile sale prerogative.

————————————————————————————————

Evenimente
Ca loc de întâlnire pentru regiuni și orașe, CoR organizează conferinţe, seminare și expoziţii, în colaborare cu 
partenerii de la nivel local și regional și cu alte instituţii ale UE. 

• Pe durata manifestării „Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor”, CoR primește 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.

• EuroPCom, Conferinţa europeană privind comunicarea publică, este locul de întâlnire anual al experţilor 
în comunicare din cadrul autorităţilor locale, regionale, naţionale și europene, precum și al agenţiilor 
private din domeniul comunicării, al ONG-urilor și al mediului academic.

• O dată la doi ani, CoR organizează un summit european al regiunilor și orașelor pentru a discuta 
principalele provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană.

————————————————————————————————

Studii și alte publicaţii
CoR redactează studii cu privire la diferite aspecte ale dimensiunii locale și regionale, elaborate cu ajutorul 
unor experţi externi. De asemenea, CoR elaborează publicaţii destinate atât factorilor de decizie de la nivel 
local și regional, cât și publicului larg.

Domeniile de competenţă ale CoR

PreședintelePreședintele
Vasco Alves Cordeiro
(membru al Guvernului 
Regional al Insulelor Azore, 
Portugalia)

Mandat: 2 ani și jumătate
• conduce activitatea CoR în 
 colaborare cu președintele.

Conferinţa președinţilorConferinţa președinţilor
Conferinţa președinţilor (CoP) este 

formată din președinte, 
prim-vicepreședinte și 

președinţii tuturor grupurilor 
politice. Conferinţa 

președinţilor pregătește 
lucrările și facilitează 

obţinerea unui consens 
politic cu privire la 

deciziile care urmează 
să fie luate de 

celelalte organe 
constitutive 

(Adunarea 
Plenară, Biroul și 

comisiile).

Președinte 
ales
în iunie
2022

Președinte 
ales
în iunie
2022

Apostolos Tzitzikostas 
(guvernatorul regiunii 
Macedonia Centrală, Grecia)

Mandat: 2 ani și jumătate
• conduce activitatea CoR
• prezidează sesiunile plenare
• acţionează în calitate de 
 reprezentant oficial al CoR.

Prim-
vicepreședintele
Prim-
vicepreședintele

Prim-
vicepreședinte

ales
în iunie

2022

Prim-
vicepreședinte

ales
în iunie

2022

Reţeaua
de monitorizare
a subsidiarităţii

GECT
Gruparea

europeană
de cooperare

teritorială

REGHUB
Reţeaua de

centre regionale pentru 
evaluarea punerii în 

aplicare a politicilor UE 
(RegHub) CORLEAP

Conferinţa
autorităţilor locale și

regionale din
Parteneriatul estic

ARLEM
Adunarea     

autorităţilor locale 
și regionale din zona
euromediteraneeană

Programul
„Tineri politicieni

aleși” 
(YEP)

Orașele
și regiunile
în serviciul
integrării

Platforma
de monitorizare

a Strategiei
Europa 2020

Portalul
cooperării

descentralizate

Politica de coeziune
teritorială și bugetul UE

COTER

Cetăţenie, guvernanţă, afaceri
externe și instituţionale

CIVEX

Mediu, schimbări
climatice și energie

ENVE

Resurse
naturale

NAT

Politica socială, educaţie, ocuparea
forţei de muncă, cercetare și cultură

SEDEC
Politica

economică

ECON

de membri care reflectă 
echilibrele de la nivel naţional 
și politic

26

de vicepreședinţi (câte 
1 pentru fiecare stat 
membru)

27

președinţi ai grupurilor politice6*

președinte

1prim-vicepreședinte
1

Comitetul
European al Regiunilor

este Adunarea UE
a reprezentanţilor locali și regionali.

Din 1994, misiunea sa constă în a reprezenta și promova 
interesele autorităţilor regionale și locale în cadrul procesului 

decizional european.
De la sediul său din Bruxelles, Comitetul European al Regiunilor 

contribuie la instaurarea unei uniuni tot mai strânse între 
popoarele și teritoriile Europei, în cadrul căreia deciziile să 

fie adoptate cât mai aproape de cetăţenii europeni, în 
conformitate cu principiul subsidiarităţii.

de membri
61

* Verzii au doi copreședinţi


