
Proces verbal 

al intâlnirii de la Turnu Rosu din data de 18 mai 2010 

Proiectul « Democratie participativa » 

 

 

 

Au fost prezenti din partea delegatiei de la Saint Giles :  Jacques et Denise LESCANNE, cea din 

urma fiind si presedinta asociatiei St. Gilles Solidarité, Régis Leprêtre, Cristèle Thuauolt, Pierre 

Riaux si Marcel si Michelle Dutertre.  

 

Din partea romana au fost prezenti 3 persoane din chipa executiva a APIVS si grupul de 

initiativa al cetatenilor din Turnu Rosu.  

 

Scopul intâlnirii a fost ca reprezentantii comunei Saint Gilles sa prezinte viziunea lor despre 

democratia participativa si modul in care conceptul a fost aplicat in Saint Gilles. 

 

Domnul Marce  Dutertre, fost primar al comunei Saint Gilles a facut o trecere in revista a 

organizarii Consiliului local aratand ca prima sa sarcina, ca primar a fost sa propuna comisii de 

lucru. Numarul si functiunile acestor comisii sunt la libera alegere a consiliului. In St Gilles 

exista urmatoarele comisii : a afacerilor rurale, a copilului, a finantelor, a transporturilor, a 

amenajarii si a urbanismului. Exista apoi comisii extramunicipale care nu sunt formate din alesi, 

dar lucreaza impreuna cu alesii. De exemplu, exista comisii extramunicipale pentru constructia 

bazinelor tampon pentru helestee artificale care sa impiedice inundatiile. Comisiile municipale 

lucreaza frecvent impreuna cu asociatii din Saint Gilles (pe natura si mediu sau asociatia 

riveranilor). Au loc de asemenea reuniuni publice ale Consiliului local, unde participantii nu au 

dreptul la cuvânt decât daca primarul intrerupe reuniunea si le da cuvântul. 

Prezenta persoanelor externe are doua avantaje : sa nu se exprime doar alesii  si sa se faca appel 

la asociatii care au persoane competente pe tema respectiva (de exemplu implicarea expertilor pe 

mediu). 

S-ar putea crede ca membrilor din Consiliul local li se diminuaza puterea, dar in realitate nu e 

asa, e vorba de o reflectie comuna mai bogata pe un anumit subiect. In final decide tot Consiliul 

local, deoarece aceste persoane au doar putere consultativa. Marcel Dutertre a dat exemplul 

refacerii centrului istoric de la Saint Gilles. Consiliul local a organizat o reuniune publica de 

informare a publicului inainte ca acesta sa ia o decizie.  

La intrebarea partii române daca o anumita hotarâre este votata ca urmare a unei initiative din 

exterior, raspunsul a fost ca de fapt acest rol il au comisiile extramunicipale. O asociatie face in 

cadrul unei comisii propuneri care trec apoi in Consiliul local. Acest mecanism functioneaza 

foarte bine si presupune o munca serioasa inainte de a se lua decizia. 

Ca exemplu de auroresponsabilizare a cetatenilor este evocata mobilizarea asociatiei locale 

pentru a sprijini grupul din Turnu Rosu in organizarea editiei 2010 a centrului de vacanta. Au 

facut appel la Centrul de timp liber din St Gilles si au avut mai multe intalniri cu directoarea si 

cu consiliul de administratie al asociatiei care il gestioneaza. Intelegand mizele proiectului 

Centrul nu numai ca a acceptat sa fie partener, dar a si fost de acord sa suporte costul biletului de 

avion pentru directoare. 

  

S-a precizat ca nu trebuie idealizata functionarea democratica din Franta, intrucât aceasta este de 

fapt o dezbatere permanenta. Formele de asociere sunt un mijloc prin care cetatenii se pot 

exprima. De fapt ar trebui sa raspundem la doua intrebari : « ce-i motiveaza pe oamenii de 

aici ? » si « ce tip de schimbari vor cetatenii in comuna lor ? » 

 

Grupul din Turnu Rosu a propus intr-o reuniune anterioara mai multe teme pe care ar dori sa 

lucreze si ele au fost aduse la cunostinta partii franceze :  



-  servicii pentru populatie, 

-  educatie si sanatate,  

-  cultura si sport,  

-  economie locala,  

-  urbanism local,  

-  solidaritate sociala.  

 

Partea româna a dorit sa afle cum se procedeaza in cadrul comunicarii in Saint Gilles. Acolo 

exista un serviciu de comunicare care transmite informatii municipale, precum si informatii 

despre evenimente sau actiuni organizate de asociatii.  

 

In ceea ce priveste proiectele dintre cele doua comune partea franceza a tinut sa precizeze ca 

prima regula fundamentala este sa fie parteneri egali. De aceea este foarte important sa se asculte 

parerile ambelor parti implicate atunci când se concepe un proiect, intrucât situatiile celor doua 

tari sunt diferite. De exemplu, proiectul centre de vacanta exista in Saint Gilles de 30 de ani si de 

fapt este un centru permanent care se ocupa cu acel timp al copilului care nu este ocupat nici de 

scoala si nici de familie. De aceea se numeste Centru de timp liber (centre de loisir). Christèle a 

prezentat istoricul si modul de functionare al unui centru de timp liber. Centrul din Saint Gilles 

este gestionat de o asociatie de parinti formata din 12 parinti benevoli. El se adreseaza copiilor 

cu vârste intre 3 si 12 ani. El se afla intr-un spatiu pus la dispozitie de primarie, are 7 salariati 

permanenti si este finantat de municipalitate, Consiliul General Ille et Vilaine, Casa de Asigurari 

Familiala  si  de parinti. 

In Turnu Rosu s-a inceput anul trecut, la initiativa APIVS si a unui grup de benevoli, organizarea 

unui centru de vacanta, pentru o perioada de doua saptamâni. Se incearca reeditarea in acest an, 

prin sensibilizarea primariei si prin implicarea parintilor. 

 

Urmatoarea reuniune va avea loc miercuri, 16 iunie, ora 18.00 

. 

 

 

Sibiu, la 23 mai 2010   

 

 Intocmit de Florentina CHIDU 


