CONFERINŢA POLITICĂ A
CONFEDERAŢIEI EUROPENE A PUTERILOR LOCALE INTERMEDIARE
CEPLI

COMUNICAT DE PRESĂ
Ploieşti, România, 17 mai 2013
Cea de-a 6-a Conferință politică a Confederației Europene a Puterilor Locale Intermediare (CEPLI) a
avut loc la 17 mai 2013, la Ploieşti, în România.
Reunind delegații ale celor 11 asociații naționale ale autorităților locale intermediare (Germania,
Belgia: provinciile flamande și valone, Bulgaria, Franța, Ungaria, Italia, Polonia și România) și
rețelele asociate (Arco Latino și Partenalia), această conferință a constituit, totodată, ocazia
reînnoirii organismelor politice ale Confederației.
Conferința politică a ales noul Birou politic:
 Preşedinte - dl. Paul-Emile MOTTARD, Preşedinte al Asociației Provinciilor Valone (APW), Belgia,
Deputat provincial de Liège;
 Vicepreşedinte – dl. Marian OPRIȘAN, Preşedinte al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din
România (UNCJR), Preşedinte al Consiliului Județean Vrancea ;
 Secretar general - dl. Claudy LEBRETON, Preşedinte al Adunării Departamentelor din Franța
(ADF), Preşedinte al Departamentului Côtes d’Armor;
 Trezorier - dl. Todor POPOV, Preşedinte al Asociației Naționale a Municipalităților Bulgare
(NAMRB), Primar al Municipalității Pazardzhik.
Cu acest prilej, a fost acceptată adeziunea Uniunii Consiliilor Raionale ale Republicii Moldova la
CEPLI, în calitate de observator.
Dezbaterea politică a Conferinței Politice a avut ca temă "Descentralizare, resurse și autonomie
locală. "
Reprezentanți ai Parlamentului European (dl. Victor Boștinaru), Comitetului Regiunilor (dl. Franz
Schausberger, dl. Vladimir Kissiov, dl. Ion Prioteasa, dl. Silvian Ciupercă și dl. Mircea Cosma) și ai
Congresului Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei (dl. Emilio Verrengia și dna.
Antonella Cagnolati) au contribuit la dezbatere şi și-au exprimat îngrijorarea cu privire la modul în
care sunt realizate reformele teritoriale în unele țări europene.
Aceste reforme sunt legitime atunci când răspund unei nevoi de apropiere a deciziei politice de
cetățeni, într-un spirit de proximitate și de subsidiaritate. Este important ca acestea să fie luate în
considerare și concertate cu toate nivelurile relevante de guvernare.
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Pretextul crizei economice este prea des folosit pentru a justifica punerea în discuție a existenței
autorităților locale intermediare, deşi acestea aduc elemente de stabilitate, încredere și
solidaritate care contribuie la dezvoltarea teritoriilor noastre.
Reprezentanții politici ai CEPLI doresc să sensibilizeze autoritățile naționale și instituțiile europene
cu privire la principiile care ar trebui să guverneze reformele teritoriale inițiate pentru a evita
fracturi teritoriale și sociale, dăunătoare pentru democrație și buna funcționare a serviciilor pentru
populație.
O guvernanță pe mai multe niveluri, manifestată prin participarea echitabilă a tuturor actorilor
politici de la diferite niveluri, și o subsidiaritate sporită trebuie să fie în centrul reformelor în curs
de desfășurare sau planificate.
Corelația dintre descentralizare și competitivitate economică a teritoriilor, bazate pe proximitate
între autoritățile locale și cetățeni, garantează, fără îndoială, o dezvoltare eficientă care respectă
democrația.
În acest context incert, CEPLI a dorit să reafirme rolul de neînlocuit al autorităților locale
intermediare față de populație, pentru combaterea efectelor crizei, și să le dea acestora un mesaj
de speranță.
În discursul său de închidere a conferinței, președintele CEPLI, dl. Paul-Emile Mottard, şi-a stabilit
ca prioritate, pentru lunile următoare, să asigure o apropiere şi o colaborare mai strânsă cu
Comitetul Regiunilor și Congresul Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei. Acestea sunt
instituţii legitime pentru a reprezenta vocea teritoriilor. CEPLI va participa, în special, la dezbaterea
pe care Comitetul Regiunilor o va organiza privind evoluția sa, cu ocazia celebrării celei de-a 20-a
aniversări.
Mai mult decât atât, CEPLI va dezvolta contactele sale cu delegațiile naționale la Parlamentul
European, precum și cu Comisia Europeană și diferitele sale direcții generale. Aceste demersuri vor
avea ca scop sa dezvolte, împreună cu partenerii europeni, reflecția privind rolul autorităților
locale intermediare în Europa.
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