Panel III
Decentralizarea și regionalizarea – mijloace de modernizarea instituțiilor publice
românești

TITLUL I – Principii generale
ART. 3 – Teritoriul
• Teritoriul este organizat din punct de vedere administrativ în comune, oraşe, judeţe şi regiuni.
• Orice unitate teritorial administrativă va fi creată Sau modificată, iar limitele sale geografice vor fi
redefinite , doar după consultarea cetăţenilor care locuiesc în acea zonă.
• Garanţii constituţionale pentru păstrarea suveranităţii naţionale în contextul creării regiunilor, care
au atribuţii în a implementa politici regionale.

TITLUL III – Autorităţi Publice
Cap. V –Administraţie publică
SECŢIUNEA 2 –Administraţia publică locală
Principii generale care nu fac referire directă la articole
• Consultarea cetăţenilor cu privire la chestiuni de interes local – vot electronic.
• O mai clară definire a puterilor – regiuni vs. prefect vs. consilii judeţene, în special în ceea ce
priveşte gestiunea fondurilor
• Limitarea numărului de mandate a aleşilor locali
• Permisiune pentru cetăţenii europeni să lucreze în administraţia publică.
ART. 120 – Principii generale
• Administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile
descentralizării, autonomiei locale, subsidiarităţii şi deconcentrării serviciilor publice.
• Regiunile sunt organizate pornind de la principiile descentralizării, autonomiei locale, subsidiarităţii.
• Principiul subsidiarităţii este garantat în relaţia dintre autorităţi judeţene şi locale.
• Eliminare alin 2.
• Eliminare judeţe.
• Statul poate organiza servicii publice deconcentrate doar în arii direct legate de competenţele sale
exclusive, restul sunt în responsabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale.
• Limbile minorităţilor naţionale pot fi limbi oficiale regionale, minorităţile naţionale pot avea
autonomie culturală conform statutului regiunilor.
Alte principii :
• Garanţii mai bune pentru autonomia locală şi o mai bună definire a componentelor acesteia.
Prevederi constituţionale în acest sens.
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•

O mai bună corelare cu normele şi practicile europene în implementarea principiilor de mai sus.
Prevederi constituţionale în acest sens.

ART. 121 – Autorităţi comunale şi orăşeneşti
• Autorităţile administraţiei publice, prin care se realizează autonomia locală în comune şi în oraşe,
sunt consiliile locale alese, preşedinţii de consilii judeţene şi primarii aleşi, în condiţiile legii.
• Consiliile locale şi primarii şi preşedinţii de consilii judeţene funcţionează, în condiţiile legii, ca
autorităţi administrative autonome şi rezolvă treburile publice din comune şi din oraşe.
ART. 123 - Prefectul
• Eliminare.
• Guvernul numeşte un prefect în fiecare judeţ şi regiune şi in București. Prefectul de judeţ este sub
autoritatea celui regional.
• Prefectul este un mediator între regiune şi stat.
• Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local şi conduce serviciile publice deconcentrate ale
ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativteritoriale. Reprezentanţii serviciilor deconcentrate sunt subordonaţi Prefectului.
• Între prefecţi, pe de o parte, consiliile locale şi primari, precum şi consiliile regionale şi preşedinţii
acestora, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare.
• Prefectul poate ataca, în faţa instanţei de contencios administrativ, un act al consiliului regional,
judeţean, local sau al primarului, în cazul în care consideră actul ilegal. Actul atacat este suspendat
de drept. Acelaşi principiu se aplică relaţiei prefect judeţean – prefect regional – Guvern.
• Legalitatea actelor emise de autorităţile administraţiei locale va fi verificată, pe baza unor solicitări a
celor interesaţi, în contencios administrativ.
• Aspect problematic : prefectul este considerat reprezentant al guvernului, dar este inclus în
Constituţie printre autorităţile administraţiei publice locale.
Articol nou - Regiuni
• Regiunea va fi administrată de următoarele organe: prefectul regional, adunare generală regională,
comitet regional, preşedinte al regiunii. Aceste organe sunt alese pentru 4 ani. Comitetul regional
este ales dintre membrii adunării generale regionale. Preşedintele regional este ales de către
adunarea generală regională.
• Deciziile luate de aceste organe sunt acte administrative.
• Adunarea generală regională adoptă statutul regiunii, ce va deveni lege organică prin adoptarea de
către Parlament.
• Statul şi regiunile vor avea competenţe comune în următoarele arii: mediu, expropriere,
infrastructura rutieră şi feroviară.
• Regiunile sunt : Moldova Superioară, Moldova Inferioară, Bucovina, regiunea metropolitană GalaţiBrăila, Muntenia Superioară, Muntenia Inferioară, Oltenia, regiunea metropolitană Bucureşti,
Dobrogea, Banat, Ţara Crişurilor, Transilvania de Nord, Transilvania de Sud, regiunea specială Ţinutul
Secuiesc, regiunea metropolitană Braşov.
• Statutul special al regiunilor va fi aprobat de Parlament.
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