DECLARAȚIE-APEL
adoptată, în unanimitate, astăzi, 22 mai 2015, la Alba Iulia, județul Alba, România
În lumina a tot strălucitoarei și memorabilei Rezoluțiuni a Adunării Naționale de la Alba Iulia
din 18 Noiembrie/1Decembrie 1918,
cu sufletele încărcate de povara idealurilor pentru care s-au jertfit înaintașii noștri, de multe ori,
noi, nevrednici față de acele mărețe, istorice și inegalabile realizări,
uniți în cuget și-n simțiri purtând aceeași eșarfă tricoloră, aici în municipiul Alba Iulia și tot
în sala Marii Unirii, Adunarea generală a Consiliul Autorităților Locale din România și Republica
Moldova, constituit pe data de 24 mai 2013, la Chișinău, Republica Moldova, întrunită în cea de-a
doua sesiune ordinară, astăzi, 22 mai 2015, călăuziți de interesele actuale ale colectivităților
locale din cele două țări-surori, separate încă, dar fără voința majorității locuitorilor acestora pe
care-i reprezentăm în calitatea noastră de primari,
facem următoarea declarație care se constituie și într-un apel față de Guvernul României,
de Guvernul Republicii Moldova, față de oricare alt guvern al Uniunii Europene ori al oricărui
alt stat din Europa și din lume, față de orice organizație europeană ori extraeuropeană, față de
toți cetățenii care și-au pus încrederea în noi atunci când ne-au votat, că-i putem reprezenta cu
cinste oriunde și oricum ne-am afla, ca autorități ori ca cetățeni,
1. Salutăm inițiativa Guvernului României de completare a Legii administrației publice locale nr.
215/2001, precum și a Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, în sensul că autoritățile
administrației publice locale din România pot încheia acorduri de înfrățire/cooperare cu autoritățile
administrației publice locale din Republica Moldova pentru realizarea și finanțarea unor obiective de
investiții ale unităților administrativ-teritoriale din Republica Moldova, programe comune culturale,
sportive, de tineret și educaționale, stagii de pregătire profesională și a altor acțiuni care contribuie la
dezvoltarea relațiilor de prietenie.
2. Nutrim convingerea că anii ce vor mai fi până când nu va mai fi această vremelnică și injustă
separație în două state vor fi tot mai puțini, astfel încât unitatea noastră de acțiune să determine
existența unui singur guvern care să ne conducă idealurile noastre și ale copiilor noștri în aceeași
Uniune Europeană și în totalitate sub aceleași simboluri naționale.
3. Solicităm Guvernului României de a elimina din legislație orice barieră birocratică în ceea ce
privește materializarea acordurilor de cooperare/asociere dintre unitățile administrativ-teritoriale din
România și cele din Republica Moldova, rolul Ministerului Afacerilor Externe, în cazul nostru, fiind
doar de depozitar al informațiilor care privesc înfrățirile/cooperările/asocierile realizate până acum ori
de acum înainte.
4. Considerăm că recunoașterea Consiliului Autorităților Locale din România și Republica
Moldova de către guvernele celor două țări-surori ca partener de dialog în tot ceea ce privește
parteneriatul strategic dintre colectivitățile locale, constituie un minim efort de voință, fără costuri, dar
care ar putea contribui major la ceea ce ne dorim și propunem prin această declarație-apel.
5. Respingem preocuparea unor politicieni, dar și analiști mai mult sau mai puțin politici, din
România, de distrugere a identității unor colectivități locale, prin comasarea acestora, și orientarea
tuturor eforturilor pentru a face unitatea idealurilor comune, propășite prin această declarație-apel.

6. Solicităm instituționalizarea și constituirea de grupuri de lucru cu structurile asociative
constituente ale Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova, precum și cu
experți din structurile guvernamentale în ceea ce privește armonizarea legislației specifice
colectivităților locale din cele două țări-surori, dar și armonizarea cu legislația specifică Uniunii
Europene. Putem învăța și avem de învățat unii de la ceilalți. Aceasta se poate realiza pe deplin și
imediat prin asigurarea resurselor financiare de la nivelul Ministerului Afacerilor Externe din România.
7. Facem un apel către Guvernele și Parlamentele statelor din Uniunea Europeană, față de
organismele Uniunii Europene, că mecanismele de aderare a Republicii Moldova trebuie să fie astfel
încât să accelereze și să elimine barierele birocratice, fiind ilogic să avem o majoritate de cetățeni
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 instituțiile europene, chiar și în
rândurile cetățenilor celorlalte state membre, cu consecințe din cele mai nedorite și chiar
imprevizibile. Nu trebuie să trecem prin ce suferințe au trecut și încă mai trec semenii noștri din alte
state, fie chiar din Europa.
8. Suntem conștienți și ne asumăm pe deplin rolul nostru activ în această lume a conflictelor
de a fi acei care să milităm pentru ARMONIE și UNITATE, chiar și în fața celor ne atacă prin acțiune
ori prin inacțiune. Nu putem fi părtași la continuarea neîmplinirilor idealurilor înaintașilor noștri
ca neîmpliniri ale noastre pentru copiii noștri.
9. Solicităm realizarea cât mai urgent cu putință a unei ședințe comune a celor două Guverne
la care să participe și reprezentanții Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova!
10. Solicităm instituțiilor Uniunii Europene identificarea de soluții practice și cât mai urgent cu
putință, astfel încât reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova – CALM, să
fie integrați în organismele instituționalizate specifice autorităților publice locale și regionale, chiar și în
această etapă, până la integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Cetățenii și autoritățile
administrației publice locale și regionale din România și din Republica Moldova trebuie să aibă șanse
egale și să li se recunoască accesul neîngrădit, în egală măsură, la ceea ce înseamnă Uniunea
Europeană.
11. Descentralizarea și, deopotrivă, creșterea capacității administrative ale unităților
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 și a celorlalte organisme europene care au menirea de a monitoriza gradul
de conformare.
12. Indiferent de voința arbitrară și interesele meschine ale unora sau altora, noi, ca cei
mai legitimi reprezentanți ai cetățenilor din colectivitățile locale, reuniți în Adunarea generală a
Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova, ne considerăm ceea ce în
realitatea și de veacuri și suntem, frați și surori, uniți prin idealuri, uniți prin limbă și tricolor,
uniți în cuget și-n simțiri!

CO-PREȘEDINTELE
CONSILIULUI AUTORITĂȚILOR LOCALE
DIN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA,

CO-PREȘEDINTELE
CONSILIULUI AUTORITĂȚILOR LOCALE
DIN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA,

Emil DRĂGHICI,

Tatiana BADAN,

PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA,
PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI,
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

PREȘEDINTELE CONGRESULUI AUTORITĂȚILOR LOCALE
DIN REPUBLICA MOLDOVA,
PRIMARUL SATULUI SELEMET,
RAIONUL CIMIȘLIA

NOTĂ: Prezenta declarație-apel se complinește cu lista participanților la cea de-a doua sesiune
ordinară a Adunării generale a Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova.

