
DECLARAŢIE-APEL 
adoptată, în unanimitate, astăzi, 22 mai 2015, la Alba lulia, judeţul Alba, România 

 

în lumina a tot strălucitoarei şi memorabilei Rezoluţiuni a Adunării Naţionale de la Alba lulia din 18 

Noiembrie/1 Decembrie 1918, 
cu sufletele încărcate de povara idealurilor pentru care s-au jertfit înaintaşii noştri, de multe ori, noi, nevrednici 

faţă de acele măreţe, istorice şi inegalabile realizări, 
uniţi în cuget şi-n simţiri, purtând aceeaşi eşarfă tricoloră, aici în municipiul Alba lulia şi tot în sala Marii 

Uniri, Adunarea generală a Consiliului Autorităţilor Locale din România şi Republica Moldova, constituit pe data 
de 24 mai 2013, la Chişinău, Republica Moldova, întrunită în cea de-a doua sesiune ordinară, astăzi, 22 mai 2015, 
călăuziţi de interesele actuale ale colectivităţilor locale din cele două ţări-surori, separate încă, dar fără voinţa 
majorităţii locuitorilor acestora pe care-i reprezentăm în calitatea noastră de primari, 

facem următoarea declaraţie care se constituie şi într-un apel faţă de Guvernul României, faţă de 
Guvernul Republicii Moldova, faţă de oricare alt guvern al Uniunii Europene ori al oricărui alt stat din Europa 
şi din lume, implicit faţă de Ambasadele din Bucureşti şi Chişinău, faţă de orice organizaţie europeană ori 
extraeuropeană, faţă de mass-media, faţă de toţi cetăţenii care şi-au pus încrederea în noi atunci când ne-au 
votat, că-i putem reprezenta cu cinste oriunde şi oricum ne-am afla, ca autorităţi ori ca cetăţeni: 

1. Salutăm iniţiativa Guvernului României de completare a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
precum şi a Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, în sensul că autorităţile administraţiei publice locale din 
România pot încheia acorduri de înfrăţire/cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale din Republica Moldova 
pentru realizarea şi finanţarea unor obiective de investiţii ale unităţilor administrativ-teritoriale din Republica Moldova, 
programe comune culturale, sportive, de tineret şi educaţionale, stagii de pregătire profesională şi a altor acţiuni care 
contribuie la dezvoltarea relaţiilor de prietenie. 

2. Solicităm Guvernului României de a elimina din legislaţie orice barieră birocratică în ceea ce priveşte 
materializarea acordurilor de cooperare/asociere dintre unităţile administrativ-teritoriale din România şi cele din 
Republica Moldova, rolul Ministerului Afacerilor Externe fiind doar de depozitar al informaţiilor care privesc 
înfrăţirile/cooperările/asocierile realizate până acum ori de acum înainte. 

3. Solicităm instituţionalizarea şi constituirea de grupuri de lucru cu structurile asociative constituente ale 
Consiliului Autorităţilor Locale din România şi Republica Moldova, precum şi cu experţi din structurile guvernamentale 
în ceea ce priveşte armonizarea legislaţiei specifice colectivităţilor locale din cele două ţări-surori, dar şi armonizarea 
cu legislaţia specifică Uniunii Europene. Putem învăţa şi avem de învăţat unii de la ceilalţi. Aceasta se poate realiza 
pe deplin şi imediat prin asigurarea resurselor financiare de la nivelul Ministerului Afacerilor Externe din România. 

4. Respingem preocuparea unor politicieni, dar şi analişti mai mult sau mai puţin politici, din România, de 
distrugere a identităţii unor colectivităţi locale, prin comasarea acestora, pe fondul orientării tuturor eforturilor pentru a 
face unitatea idealurilor comune, propăşite prin această declaraţie-apel. 

5. Considerăm că recunoaşterea Consiliului Autorităţilor Locale din România şi Republica Moldova de către 
Guvernele celor două ţări-surori ca partener de dialog în tot ceea ce priveşte parteneriatul strategic dintre colectivităţile 
locale, constituie un minim efort de voinţă, fără costuri, dar care ar putea contribui major la ceea ce ne dorim şi 
propunem prin această declaraţie-apel. 

6. Solicităm organizarea cât mai urgent cu putinţă a unei şedinţe comune a celor două Guverne la care să 
participe şi reprezentanţii Consiliului Autorităţilor Locale din România şi Republica Moldova. 

7. Descentralizarea şi, deopotrivă, creşterea capacităţii administrative ale unităţilor administrativ- 
teritoriale, pe fondul respectării principiilor Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 



octombrie 1985, trebuie să reprezinte preocuparea majoră a celor două Guverne, dar şi a celorlalte organisme 
europene care au menirea de a monitoriza gradul de conformare. 

8. Solicităm instituţiilor Uniunii Europene identificarea de soluţii practice şi cât mai urgent cu putinţă, astfel 
încât reprezentanţii Congresului Autorităţilor Locale din Republica Moldova - CALM, să fie integraţi în organismele 
instituţionalizate specifice autorităţilor publice locale şi regionale, chiar şi în această etapă, până la integrarea 
Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Cetăţenii şi autorităţile administraţiei publice locale şi regionale din 
România şi din Republica Moldova trebuie să aibă şanse egale şi să li se recunoască accesul neîngrădit, în egală 
măsură, la ceea ce constituie Uniunea Europeană. 

9. Facem un apel către Guvernele şi Parlamentele statelor din Uniunea Europeană, faţă de organismele 
Uniunii Europene, că mecanismele de aderare a Republicii Moldova trebuie să fie astfel încât să accelereze şi să 
elimine barierele birocratice, fiind ilogic să avem o majoritate de cetăţeni europeni într-un stat care încă nu este 
membru cu drepturi depline al Uniunii Europene; aceste tergiversări nu fac nimic altceva decât să conducă la 
neîncredere în instituţiile europene, chiar şi în rândurile cetăţenilor celorlalte state membre, cu consecinţe din cele mai 
nedorite şi chiar imprevizibile. Nu trebuie să trecem prin ce suferinţe au trecut şi încă mai trec semenii noştri din alte 
state, fie chiar din Europa. 

10. Nutrim convingerea că anii ce vor mai fi până când nu va mai fi această vremelnică şi injustă separaţie în 
două state vor fi tot mai puţini, astfel încât unitatea noastră de acţiune să determine existenţa unui singur guvern care 
să ne conducă idealurile noastre şi ale copiilor noştri în aceeaşi Uniune Europeană şi în totalitate sub aceleaşi simboluri 
naţionale. 

11. Suntem conştienţi şi ne asumăm pe deplin rolul nostru activ în această lume a conflictelor de a fi acei care 
să milităm pentru ARMONIE şi UNITATE, chiar şi în faţa celor care ne atacă prin acţiune ori prin inacţiune. Nu putem 
fi părtaşi la continuarea neîmplinirilor idealurilor înaintaşilor noştri ca neîmpliniri ale noastre pentru copiii 
noştri. 

12. Indiferent de voinţa arbitrară şi interesele meschine ale unora sau altora, noi, ca cei mai legitimi 
reprezentanţi ai cetăţenilor din colectivităţile locale, reuniţi în Adunarea generală a Consiliului Autorităţilor 
Locale din România şi Republica Moldova, ne considerăm, ceea ce în realitate şi de veacuri şi suntem, fraţi şi 
surori, uniţi prin idealuri, uniţi prin limbă şi tricolor, uniţi în cuget şi-n simţiri! 

Aşa să ne ajute Dumnezeu! 

 

 

NOTĂ: Prezenta declaraţie-apel se complineşte cu lista participanţilor la cea de-a doua sesiune  
ordinară a Adunării generale a Consiliului Autorităţilor Locale din România şi Republica Moldova. 

 

 

Prin ÎNCHEIEREA DE LEGALIZARE DE SEMNĂTURĂ Nr. 51/2015 din 22 mai 2015 efectuată la BIROUL 
INDIVIDUAL NOTARIAL - Dan-Adrian DOŢIU, LICENŢA DE FUNCŢIONARE NR. 2428/2137/09.12.2013, cu sediul 
în municipiul Alba lulia, str. dr. Camil VELICAN, nr. 26, judeţul Alba, au fost legalizate semnăturile de pe acest înscris. 

COPREŞEDINTELE  
CONSILIULUI AUTORITĂTILOR LOCALE 

DIN ROMÂNIA Şl REPUBLICA MOLDOVA, 

Tatiana BADAN, 
PREŞEDINTELE CONGRESULUI AUTORITĂŢILOR LOCALE 

DIN REPUBLICA MOLDOVA,  
PRIMARUL SATULUI SELEMET,  

RAIONUL CIMIŞLIA 

COPREŞEDINTELE  
CONSILIULUI AUTORITĂTILOR LOCALE  

DIN ROMÂNIA Şl REPUBLICA MOLDOVA, 

Emil DRĂGHICI, 
PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA, 

PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI,  
JUDEŢUL DÂMBOVITA 
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