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Stimate Domnule Preşedinte, 
 
Ne permitem sa va contactam pentru a va aduce la cunoştinţa o neregularitate in procesul 
de nominalizare de către Guvernul României a reprezentanţilor naţionali in Comitetul 
Economic si Social European pentru noul mandat 2010-2015. E vorba mai precis de 
nominalizarea celor 5 reprezentanţi ai patronatelor din România. 
 
Având in  vedere procedura de nominalizare a reprezentanţilor la CESE prevăzuta la 
articolul 302.2 TFUE, potrivit căreia Consiliul ia decizia finala după consultarea Comisiei 
Europene şi după o eventuala consultare a partenerilor sociali, Comisia Europeana este, in 
mod normal, la curent cu nominalizările făcute de România. Consideram ca procesul de 
nominalizare s-a desfăşurat mai degrabă pe criterii politice decât pe criterii care ţin de 
reprezentativitate si continuitate, criterii stabilite de cele 3 organizaţii patronale la nivel 
european în nominalizarea propriilor reprezentanţi.  
 
In prezent patronatele din România sunt organizate in trei grupuri majore: 
  
1. Uniunea Generala a Industriaşilor din România "(UGIR) - 1903" 
Presedinte: dl. Ioan Cezar Corâci; 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 atenţia asupra faptului ca cei 5 reprezentanţi nominalizaţi de către 
Guvernul României la data de 31 mai 2010, provin cu toţii din aceeaşi organizaţie patronala 
şi anume ACPR, care deţine astfel monopolul reprezentării internaţionale a patronatelor 
româneşti în condiţiile în care UGIR 1903 şi CONPIROM îl nominalizaseră de comun 
acord pe dl Marius Opran, actual membru CESE. De fapt aceasta este singura nominalizare 
care v-a fost trimisa initial de Guvernul Romaniei prin intermediul Reprezentantei 
României pe lângă UE în 27 mai 2010, urmând ca lista sa fie completata cu alţi 4 membri.  
 
Ulterior a avut loc o şedinţa a parţii patronale a CES în România la care au luat parte doar 
reprezentanţii ACPR, cei ai UGIR 1903 si CONPIROM parasind şedinţa in momentul in 
care preşedintele de şedinţa a anunţat ca nu se tine cont de propunerea iniţiala trimisa la 
Bruxelles. Astfel, toţi cei 5 nominalizaţi provin de la ACPR. 
 
Consideram aceasta situaţie drept un abuz din partea ACPR si mai ales din partea 
Guvernului României care a făcut astfel nişte nominalizări in urma unor presiuni, încălcând 
grav principiul continuităţii si reprezentării nediscriminatorii.  
 
În consecinţa, va solicitam ca, in calitate de preşedinte al Comisiei Europene, sa dispuneti 
blocarea temporara a procesului de avizare a nominalizarilor componentei patronale a 
reprezentantilor Romaniei la CESE – mandatul 2010 - 2015, sa dispuneti evaluarea 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, si sa luaţi masurile care se 
impun in cazul in care, elementele semnalate prin prezenta scrisoare se adeveresc. 
 
Ne exprimam convingerea ca o astfel de situaţie grava nu poate fi tolerata de Comisia 
Europeana, având in vedere ca sunt in joc interesele unor cetăţeni europeni, si ca aceasta va 
găsi o soluţie adecvata pentru o reprezentare echilibrata a patronatelor din România in 
CESE. 

 
Cu deosebita consideraţie, 
 

Rovana Plumb 
Membru al Parlamentului European 
 

Cristian Silviu Buşoi 

Membru al Parlamentului European 
 
 
 


