STATUTUL
RETELEI EUROPENE A AUTORITATILOR LOCALE SI REGIONALE
PENTRU IMPLEMENTAREA CONVENTIEI EUROPENE A PEISAJULUI

Preambul
1. In cursul ultimilor ani, interesul si implicarea autoritatilor Europene locale si
regionale in ceea ce priveste protectia si valorizarea peisajului au crescut in mod
considerabil, stimulate de o cerere sociala aflata intr-o continua crestere.
2. Ca raspuns la aceasta evolutie, Congresul autoritatilor locale si regionale al
Consiliului Europei, organ reprezentativ al autoritatilor locale si regionale la nivel paneuropean (denumit in continuare Congresul) a demarat, in anul 1994, pregatirea
proiectului unei conventii internationale dedicata integral si specific domeniului Peisaj.
In anul 1998, Congresul a aprobat versiunea finala a conventiei si a recomandat
Comitetului de Ministri al Consiliului Europei adoptarea acestui document.
3. Pe baza proiectului pregatit de catre Congres, in data de 19 Iulie 2000, Comitetul de
Ministri a adoptat Conventia Europeana a Peisajului (denumita in continuare CEP) si a
lansat-o spre semnare tuturor Statelor Membre ale Consiliului Europei, la Florenta
(Italia) in data de 20 Octombrie 2000. In urma depunerii intrumentelor de ratificare din
partea a 10 State Membre, CEP a intrat in vigoare pe 1 Martie 2004.
4. Avand in vedere originile sale, CEP acorda o atentie deosebita autoritatilor locale si
regionale. In mod particular CEP:
a) face referiri exprese la prncipiul subsidiaritatii si la Carta Europeana a
Autonomiei Locale (Art.4);
b) solicita partilor semnatare sa stabileasca procedurile privind participarea
autoritatilor locale si regionale la definirea si implementarea politicilor privind
peisajul (Art.5);
c) solicita autoritatile locale si regionale sa se implice in activitati de identificare,
si evaluare a peisajului precum si la definirea obiectivelor de calitate ce
privesc peisajul evaluat (Art.6).
5. Acest set de reguli asigura legitimitatea si garanteaza, la nivel European,
responsabilitatile institutionale ale autoritatilor locale si regionale in ceea ce priveste
peisajul.
6. In vederea asigurarii unei mai bune directionari a acestor responsabilitati in
conformitate cu principiile continute in CEP, tinand cont de Rezolutia Congresului nr.
178 (2004) privind “contributia autoritatilor locale si regionale la implementarea
Conventiei Europene a Peisajului” si ca urmare a propunerii din partea comitetului
organizatoric format din:
-

regiunea Campania (Italia),

- Parcul National Cilento si Vallo di Diano (Italia)
- Grupul Stiintific si Tehnic alcatuit in acest scop1,
autoritatile locale si regionale interesate au decis sa consolideze si sa coordoneze
propriile activitati prin intermediul unei retele constituita la nivel european sub egida
Congresului.
Capitolul 1
Constituirea, denumirea, durata, sediul legal, membri si observatori, obiective,
activitati
Articolul 1 – Constituirea, denumirea
1. Se constituie o “Retea europeana a autoritatilor locale si regionale pentru
implementarea Conventiei Europene a Peisajului” (denumita in continuare RECEP).
2. RECEP este o organizatie liber constituita de catre autoritatile locale si regionale
sub egida Congresului.
3. Activitatea RECEP va fi guvernata de Art. 21 pana la Art. 79 din Codul Civil al
Alsaciei si Moselle si prin prezentul Statut. RECEP este inscrisa in Registrul
Asociatiilor al Tribunalului de prima instanta de la Strasbourg, Franta.
Articolul 2 – Durata si sediul legal
1. RECEP este constituita pe o durata nedeterminata.
2. RECEP are sediul la Strasbourg, Franta, la fel ca si Consilul Europei. Sediul poate
fi mutat in alta locatie in urma unei hotarari a organului competent.
Articolul 3 – Membri si Observatori
1. Membrii RECEP sunt autoritati locale si regionale din Statele Membre ale
Consiliului Europei care au subscris la CEP si si-au exprimat dorinta de a adera la
RECEP, de a participa cu regularitate la activitatile acesteia si de a contribui activ la
realizarea obiectivelor prevazute.
2. Observatori in cadrul RECEP sunt reprezentantii comitetelor de experti ai
Consiliului Europei, responsabili, in sensul Art. 10 al CEP, pentru monitorizarea
implementarii Conventiei si reprezentantii Parcului National Cilento si Vallo di Diano
(Italia), membru fondator. De asemenea la intalniri pot participa ca Observatori
autoritatile locale sau regionale care si-au exprimat dorinta de a adera la aceasta retea
precum si cele din State non membre ale Consiliului Europei dar care au aderat la CEP.
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Grupul Stiintific si Tehnic este alcatuit din Prof. Roberto Gambino, Director al Centrului European de
Documentare privind Organizarea Parcurilor Naturale (CED-PN), Prof. Giuseppe Anzani, Prof. Paolo
Castelnovi, arhitect Federica Thomasset, arhitect Agostino di Lorenzo si arhitect Domenico Nicoletti,
director al Parcului National Cilento si Vallo di Diano.

3. Congresul poate participa la intalnirile organelor RECEP conform procedurii
stabilite prin prezentul Statut.
4. Organele de conducere ale RECEP pot invita sa participe la reuniunile proprii
reprezentantii Statelor interesate, ai Organizatiilor internationale si ai ONG-urilor
implicate in activitati de protectie si tutela peisajului.
5. Calitatea de Membru si aceea de Observator se pierde in urma unei decizii in acest
sens a organelor competente ale RECEP, pe urmatoarele considerente:
a) demisie,
b) excludere, in urma unor actiuni de natura a provoca daune morale sau materiale
RECEP,
c) pentru neplata cotizatiei, in cazul Membrilor.
Articolul 4 – Cotizatii
1. Membrii vor plati o cotizatie anuala conform specificatiilor Adunarii Generale,
descrise la art. 7.
2.

Observatorii nu platesc cotizatii anuale.

Articolul 5 - Obiective
1. Obiectivul RECEP este acela de a mediatiza, favoriza si incuraja implementarea
CEP la nivel local si regional, contribuind astfel la munca desfasurata de comitetele de
experti, de pe langa Consiliul Europei, care trebuie sa monitorizeze aplicarea Conventiei
la nivel interguvernamental.
2. RECEP, respectand constitutiile, legislatia, actele administrative si tratatele in
vigoare in statele interesate, valorizeaza cunostintele si experientele existente si, la
cerere, acorda asistenta Membrilor pentru indeplinirea responsabilitatilor lor
institutionale in materie de peisaj in scopul de a favoriza si incuraja :
a) asistenta tehnica si stiintifica reciproca, prin intermediul strangerii si
schimbului de experiente reciproce in ceea ce priveste peisajul ;
b) vizite reciproce si schimburi de specialisti, cu scop de formare si informare ;
c) schimburi de informatii asupra tuturor materiilor acoperite de prevederile CEP.
3.

In acest cadru, RECEP :

a) incurajeaza aprofundarea, diseminarea si mediatizarea cunostintelor tehnicostiintifice ale Membrilor in materie de peisaj;
b) acorda asistenta Membrilor in situatia proceselor decizionale publice relative la
tema peisajului desfasurate in Statele lor, sau in cadrul institutiilor europene sau alte
organizatii internationale cu competente in domeniu;
c) promoveaza cooperarea intre Membri si alte institutii teritoriale, inclusiv
organisme insarcinate cu gestionarea ariilor protejate, ONG-uri, universitati si centre de
cercetare, publice sau private, implicate in activitati in legatura cu peisajul.

Articolul 6 – Activitati
1. Activitatile RECEP privesc chestiuni si materii ale CEP, care au atat caracter
general cat si referiri specifice la anumite medii teritoriale, tipologii de peisaj sau teme
particulare.
2. In vederea atingerii obiectivelor mai sus mentionate si venind in intampinarea
nevoilor exprimate de Membri, RECEP exercita propriile activitati in mediul politic,
administrativ si tehnico-stiintific.
3. Activitatile RECEP, atat cele cu caracter general cat si cele specifice, se deruleaza
tinand cont de liniile directoare programatice fixate de organele competente ale RECEP
la fiecare doi ani, actualizate dupa caz atunci cand acest lucru se impune.
4. Activitatile specifice, citate la pct. 1 mai sus, sunt organizate de organele
competente ale RECEP, ori de cate ori este necesar, in urma propunerii si sub
coordonarea unuia sau mai multor Membri , care vor actiona ca raportori.
5. Tinand cont de activitatile desfasurate, organele competente ale RECEP pot elabora
rapoarte specifice sau generale iar pe baza acestora pot adopta rezolutii, recomandari,
si/sau opinii care vor fi aduse in atentia persoanelor sau organismelor interesate.
6. Activitatile RECEP sunt descrise in rapoarte anuale pregatite si aprobate de
organele competente. Dupa aprobare rapoartele anuale sunt comunicate Congresului
spre informare. Pe baza acestui lucru Congresul poate fi invitat sa formuleze rezolutii,
recomandari si/sau opinii si sa le aduca in atentia autoritatilor europene, nationale sau
teritoriale competente.
Capitolul 2
Organe
Articolul 7 – Adunarea Generala
1. Adunarea Generala reprezinta organul decizional al RECEP. Este constituita din
reprezentantii politici ai Membrilor RECEP.
2. Congresul poate participa la intalnirile Adunarii Generale, cu drepturi de vot pentru
doi reprezentanti politici nominalizati de catre Camera autoritatilor locale si respectiv
Camera Regiunilor. Observatorii pot participa la intalnirile Adunarii Generale fara
drepturi de vot.
3. Adunarea Generala alege dintre membrii sai un membru care sa serveasca drept
Presedinte al RECEP si membrii care sa serveasca in calitate de vice-presedinti pentru
un mandat de patru ani. Aceste mandate ale biroului vor putea fi reinnoite.
4. Intalnirile Adunarii Generale sunt prezidate de catre Presedintele RECEP sau, in
absenta sa, de catre unul dintre vice-presedinti.

5. Adunarea Generala se intalneste in sesiune ordinara la Strasbourg, la sediul central
al Consiliului Europei, la invitatia scrisa a Presedintelui Congresului; o data pe an la
convocarea scrisa a Presedintelui si daca interesele RECEP o cer, la invitatia
Presedintelui, cu o treime din membrii sai sau a Biroului Executiv.
6. Adunarea Generala ordinara intocmeste liniile directoare pentru activitatile RECEP
si monitorizeaza observatiile pentru respectarea acestor ghiduri prin adoptarea
raportului anual.
7.

De asemenea, Adunarea Generala ordinara:
a) numeste membri Biroului Executiv,
b) numeste membri Comitetului Stiintific,
c) adopta si modifica regulile de procedura,
d) adopta rezolutiile relevante, recomandarile si/sau opiniile, pe baza rapoartelor,
si le aduce in atentia persoanelor sau organismelor interesate,
e) adopta bilantul,
f) numeste Controlorul Financiar selectat din afara Biroului Executiv,
g) decide excluderea Membrilor sau Observatorilor,
h) decide schimbarea sediului central,
i) decide in toate problemele referitoare la contributii.

8.

Conform regulilor de procedura, Adunarea Generala ordinara:
a) determina numarul de vice-presedinti ai Adunarii, vice-presedinti ai Biroului
Executiv (cu referire la Art. 8 de mai jos), si de membri ai Comitetului Stiintific
(cu referire la Art. 10 de mai jos),
b) stabileste regulile pentru conducerea intalnirilor si procesele de luare a
deciziilor ale organelor RECEP ce nu sunt acoperite prin acest statut.

9. Adunarea Generala se intalneste in sesiune extraordinara la convocarea scrisa a
Presedintelui, la cererea scrisa a Biroului Executiv sau a unei treimi din Membri, in
maxim doua luni de la cerere.
10. Adunarea Generala extraordinara:
a) adopta amendamente la statutul propus de Biroul Executiv,
b) declara dizolvarea RECEP,
c) se pronunta in orice alta problema ridicata de catre persoana care a solicitat
stabilirea intalnirii.
Articolul 8 – Biroul Executiv
1. Biroul Executiv exercita functiile de conducere a RECEP in intervalele dintre
intalnirile Adunarii Generale, direct si administrand RECEP si asigurandu-se ca aceasta
va functiona conform cu liniile directoare stabilite de catre Adunarea Generala.

2. Biroul Executiv este compus din cate un reprezentant tehnico-administrativ, pe
probleme de expertiza de mediu si peisagistica, pentru fiecare Membru.
3. Membrii Biroului Executiv sunt desemnati de catre Adunarea Generala la fiecare
patru ani; functiile lor pot fi reinnoite. In cazul unei vacantari, Biroul Executiv va
desemna un nou reprezentant. Aceasta decizie va fi ratificata de catre Adunarea
Generala la urmatoarea sa intalnire.
4. Congresul participa la intalnirile Biroului Executiv cu drepturi de vot, si
Observatorii pot participa fara drepturi de vot.
5. Biroul Executiv alege un presedinte si vice-presedinti. In exteriorul Retelei,
Presedintele are calitatea de reprezentant al acesteia.
6. Biroul Executiv desemneaza din cadrul membrilor sai un membru cu rol de
Trezorier care sa gestioneze conturile RECEP.
7. Biroul Executiv se reuneste de cel putin doua ori pe an si atunci cand este necesar,
la cererea scrisa a majoritatii membrilor sai.
9. Data si locul intalnirilor Biroului Executiv se decid din timp chiar de catre Biroul
Executiv.
10. In particular, Biroul Executiv:
a) decide asupra producerii rapoartelor generale sau specifice consultandu-se cu
Presedintele RECEP,
b) aproba rapoarte si proiecte de rezolutii relevante, recomandari si/sau opinii,
c) aproba proiectul liniilor directoare programatice,
d) aproba proiectul raportului anual,
e) aproba proiectul regulilor de procedura, bilantul si amendamentele la acest
statut.
Articolul 9 – Comitetul Tehnic de Coordonare
1. Comitetul Tehnic de Coordonare furnizeaza asistenta tehnica, stiintifica si
administrativa necesara Membrilor si organelor RECEP in executarea functiilor
statutare.
2. Componenta, directiile, termenii de referinta specifici, locurile de munca, agenda
intalnirilor, rapoartele si modul de operare pentru Comitetul Tehnic de Coordonare sunt
stabilite de catre Comitetul Executiv potrivit regulilor de procedura adoptate de catre
Adunarea Generala.
3. Cu permisiunea Comitetului Executiv, Membrii pot pune la dispozitia Comitetului
Tehnic de Coordonare personalul necesar. In acest caz, contractele de angajare ale
personalului avut in vedere trebuie elaborate conform regulilor aplicabile organismelor
de care apartin (furnizate printr-un acord special intre RECEP si organismul respectiv).

4. Statutul membrilor Comitetului Tehnic de Coordonare este incompatibil cu statutul
politic reprezentat de catre un Membru sau de catre un Observator.
Articolul 10 – Comitetul Stiintific
1. Comitetul Stiintific este organul consultativ care isi prezinta punctul de vedere
asupra calitatii stiintifice a activitatii desfasurate de RECEP si asupra concordantei
acesteia cu principiile ELC.
2. Comitetul Stiintific este compus din membrii selectati din randul persoanelor care
se disting la nivel international pentru cunostintele lor stiintifice in probleme de
peisagistica.
3. Membrii Comitetului Stiintific sunt numiti de catre Adunarea Generala la
propunerea Comitetului Executiv. Membrii sunt numiti pe un mandat de patru ani.
Comitetul Stiintific alege un presedinte la fiecare patru ani, care poate fi reales. In cazul
unui loc vacant, Adunarea Generala va trebui sa desemneze pe cineva in postul vacant.

Capitolul 3
Reguli de procedura, resurse, conturi, responsabilitati, amendamente la statut,
dizolvare, dispozitii finale si tranzitorii
Articolul 11 – Reguli de procedura
Regulile de procedura sunt intocmite de catre Comitetul Executiv si aprobate de
Adunarea Generala Ordinara.
Articolul 12 – Resurse
Resursele RECEP constau in:
a) cotizatii platite de Membri,
b) contributii si donatii de la institutii publice si private,
c) fonduri rezultate din contributii speciale ale Membrilor si partenerilor
externi pentru executia programelor specifice,
d) returnari de capital,
e) orice alte resurse legitime compatibile cu previziunile acestui statut.
Articolul 13 – Conturi
1.

Anul contabil al RECEP este de la 1 ianuarie la 31 decembrie pentru fiecare an.

2. Conditiile care guverneaza gestiunea conturilor trebuie stabilite prin reglementari
interne in concordanta cu principiile acceptate in mod obisnuit la nivel local, regional,
national si international.

3. Conturile sunt gestionate de catre Trezorier si verificate de catre Controlorul
Financiar. Dupa verificarea bilantului de catre Adunarea Generala, Controlorul
Financiar pregateste un raport scris cuprinzand operatiile verificate.
Articolul 14 – Responsabilitati
Capitalul RECEP acopera toate obligatiile expuse de Retea si niciun Membru nu
este raspunzator.
Articolul 15 – Amendament la statut
1. Amendamentul la acest statut poate fi decis de catre Adunarea Generala
extraordinara in concordanta cu Articolul 7 mentionat mai sus.
2. Deliberarile Adunarii Generale extraordinare asupra amendamentului la statut sunt
limitate exclusiv la adoptarea sau respingerea propunerilor la amendament decise de
catre Comitetul Executiv cu o majoritate de doua treimi a membrilor sai.
Articolul 16 – Dizolvarea
1. Dizolvarea RECEP poate fi decisa doar de Adunarea Generala extraordinara in
acord cu regulile prezentate mai sus in Articolul 7 al acestui statut.
2. In cazul dizolvarii, Adunarea Generala extraordinara desemneaza unul sau mai
multi comisionari care sa se ocupe cu lichidarea RECEP si determina puterea acestora.
3. Activele nete ramase vor fi distribuite catre una sau mai multe organizatii nonguvernamantale care au scopuri similare si care vor fi desemnate de catre Adunarea
Generala extraordinara.
4. Dizolvarea RECEP nu trebuie sa cauzeze prejudicii niciunei a treia parti. Orice
obligatie creata de catre RECEP, orice contract cu persoane fizice sau juridice trebuie sa
fie finalizat in teremeni legali sau sub o forma de reglementare la momentul dizolvarii.
Articolul 17 – Prevederi tranzitorii si finale
1. RECEP este constituita printr-o Adunare Generala constitutiva alcatuita din
Membrii Fondatori pentru adoptarea acestui statut.
2. Avand in vedere paragraful 10 al Rezolutiei Congresului 178 (2004), Adunarea
Generala constitutiva se intruneste la Strasbourg, la sediul central al Consiliului
Europei, la invitatia scrisa a Presedintelui Congresului.
3. Dupa adoptarea acestui statut, Adunarea Generala constitutiva va alege primul
Presedinte al RECEP si il va invita sa participe la Adunarea Generala ordinara in cel
mult sase luni de la constituirea sa. Presedintele ales de catre Adunarea Generala
constitutiva va ramane in aceasta functie pana la prima intalnire a Adunarii Generale

ordinare care poate sa-si aleaga Presedintele Retelei in conformitate cu Articolul 7.3. de
mai sus.
4. Sub supravegherea Presedintelui RECEP si a Presedintelui Congresului, membrii
comitetelor de organizare la care se face referire in punctul 6 al preambulului acestui
statut sunt insarcinati de catre Adunarea Generala constitutiva sa faca aranjamentele
necesare pentru a ajuta organele RECEP sa devina pe deplin operationale.
5. In vederea inregistrarii RECEP, Presedintele ales de catre Adunarea Generala
contitutiva este insarcinat sa prezinte acest statut Tribunalului de instanta (curtea
districtuala) din Strasbourg.
6. Contributia financiara initiala, platibila de catre Membri Fondatori pentru a face
parte din RECEP este stabilita la 10,000 EUR (zece mii euro).
Articolul 18
Prezentul statut va fi aprobat de catre Membrii Fondatori, reuniţi in forma Adunarii
Generale constitutive a RECEP.

Strasbourg, 30 Mai 2006

