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Stimate Domnule Comisar, 
 
 
Ne permitem sa va contactam pentru a va aduce la cunostinta o neregularitate in procesul 
de nominalizare de catre Guvernul Romaniei a reprezentantilor nationali in Comitetul 
Economic si Social European pentru noul mandat 2010-2015. E vorba mai precis de 
nominalizarea celor 5 reprezentanţi ai patronatelor din Romania. 
 
Avand in  vedere procedura de nominalizare a reprezentantilor la CESE prevazuta la 
articolul 302.2 TFUE, potrivit careia Consiliul ia decizia finala dupa consultarea Comisiei 
Europene si dupa o eventuala consultare a partenerilor sociali, Comisia Europeana este, in 
mod normal, la curent cu nominalizarile facute de Romania. Consideram ca procesul de 
nominalizare s-a desfasurat mai degraba pe criterii politice decat pe criterii care tin de 
reprezentativitate si continuitate, criterii stabilite de cele 3 organizatii patronale la nivel 
european in nominalizarea propriilor reprezentanti.  
 
In prezent patronatele din România sunt organizate in trei grupuri majore: 
  
1. Uniunea Generala a Industriaşilor din România "(UGIR) - 1903" 
Presedinte: dl Ioan Cezar Coraci; Preşedinte executiv: dl Marius Eugen Opran  
Angajaţi: 44% la nivel naţional 
Locuri in CES România: 1 loc 
Locuri in CESE: 2007 - 2010: 1 loc ; 2010 - 2015: 0 locuri 
 



2. Confederaţia Patronala din Industrie, Agricultura, Construcţii şi Servicii din România 
(CONPIROM) 
Preşedinte: dl Vasile Turcu 
Angajaţi: 17,7% la nivel naţional  
Locuri in CES România: 1 loc 
Locuri in CESE: 2007 - 2010: 0 locuri ; 2010-2015: 0 locuri 
 
3. Alianţa Confederaţiilor Patronale din România (ACPR) 
Preşedinte: dl George Paunescu 
Angajaţi: 16,8% la nivel naţional 
Locuri in CES România: 11 locuri 
Locuri in CESE: 2007 - 2010: 4 locuri; 2010 - 2015: 5 locuri 

 
Dorim sa va atragem atentia asupra faptului ca cei 5 reprezentanti nominalizati de catre 
Guvernul Romaniei la data de 31 mai 2010, provin cu totii din aceeasi organizatie patronala 
si anume ACPR, care detine astfel monopolul reprezentarii internationale a patronatelor 
romanesti in conditiile in care UGIR 1903 si CONPIROM il nominalizasera de comun 
acord pe dl Marius Opran, actual membru CESE. De fapt aceasta este singura nominalizare 
care a fost trimisa de Guvernul Romaniei prin intermediul Reprezentanta Romaniei pe 
langa UE in 27 mai 2010, urmand ca lista sa fie completata cu alti 4 membri.  
 
Ulterior a avut loc o sedinta a partii patronale a CES in Romania la care au luat parte doar 
reprezentantii ACPR, cei ai UGIR 1903 si CONPIROM parasind sedinta in momentul in care 
presedintele de sedinta a anuntat ca nu se tine cont de propunerea initiala trimisa la Bruxelles. 
Astfel, toti cei 5 nominalizati provin de la ACPR. 
 
Consideram aceasta situatie drept un abuz din partea Guvernului României care a 
efectuat nominalizările in urma presiunilor si sugestiilor ACPR, incalcand grav 
principiul continuitatii si reprezentarii nediscriminatorii.  
 
In calitate de Comisar European responsabil al acestui sensibil domeniu, consideraţi 
necesara, transmiterea de catre Comisie a unei recomandari adresate Consiliului de a 
proceda in conformitate cu prevederile TEL,  cap 3, art. 300, par. 5, la o revizuire a 
regulilor care guverneaza natura compozitiei CESE prevazuta la par.2 al aceluiasi articol, cu 
luarea in consideratie a dezvoltarilor economice, sociale si demografice de la nivelul 
Uniunii? 

Care este pozitia DG „Munca, Afaceri Sociale si Incluziune“ din subordinea Dvs. in raport 
cu regulile impuse membrilor proprii de catre cele 3 organisme patronale europene 
recunoscute ca parteneri oficiali de dialog de catre institutiile Comunitare, pentru 
procedurile de nominalizare a reprezentantilor lor nationali la organismele consultative 
europene – si anume: continuitate, reprezentativitate probata de statisticile oficiale si 
consens al partenerilor sociali in cadrul aceleeasi categorii si intra-categorii? Considerati ca 
ar fi utila o posibila preluare a acestei reglementari in normele si instructiunile utilizate de 
Consiliu atunci  cand lanseaza proceduri similare solicitand statelor membre transmiterea de 
propuneri de nominalizare in diverse institutii si organisme europene, inclusiv in CESE? 



Care sunt, în opinia dumneavoastra masurile pe care Comisia, urmare a consultarii pe care 
urmeaza sa o efectueze la cererea Consiliului privind nominalizarile transmise de statele 
membre in ceea ce priveste noua structura a CESE mandatul 2010-2015, trebuie sa le 
propuna spre adoptare Consiliului, pentru ca acesta, actionand în baza prevederilor 
Tratatului de la Lisabona (TEL) – Cap.3, art. 300 si art 302, sa impuna luarea de masuri 
imediate de catre Guvernul Romaniei in vederea modificarii actualei liste de nominalizari  
continand  5 propuneri provenite de la un acelasi patronat - ACPR, al treilea ca 
reprezentativitate nationala dar unicul beneficiar al unei puternice sustineri politice din 
partea actualului Guvern? Va sugera Comisia in mod direct reducerea numarului de membri 
ACPR nominalizati si introducerea reprezentantilor propusi de celelalte organisme 
patronale neutre politic, in primul rand al candidatului sustinut de cele mai mari doua 
patronate nationale – UGIR-1903 si CONPIROM?  

In consecinta, va solicitam ca, in calitate de Comisar european pentru Munca, Afaceri 
Sociale si Incluziune, sa dispuneti blocarea temporara a avizarii reprezentantilor partii 
patronale din Romania in CESE – mandatul 2010 – 2015 si efectuarea unei evaluări a 
modului in care s-au făcut aceste nominalizări, respectiv compatibilitatea acestora cu 
standardele europene care trebuie sa se afle la baza unui astfel de proces: reprezentativitatea 
interna si internationala, continuitatea si consensul. Ni se pare rezonabil ca si Guvernul 
României sa tina cont atunci când îşi nominalizează reprezentanţii, de aceleaşi principii ca si 
cele 3 organizaţii patronale europene in nominalizarea propriilor reprezentanţi.  
 
Ne exprimam convingerea ca o astfel de situatie grava nu poate fi tolerata de Comisia 
Europeana, avand in vedere ca sunt in joc interesele unor cetateni europeni, si ca aceasta va 
lua masurile care se impun in vederea restabilirii echilibrului in ce priveste reprezentarea 
patronatelor din Romania la nivelul CESE. 
 
Cu deosebita consideratie, 
 
Rovana Plumb 
Membru al Parlamentului European 
 

Cristian Silviu Buşoi 

Membru al Parlamentului European 
 

 

 


