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 După destrămarea blocului sovietic la 
începutul anilor ‘90 ai secolului trecut, con-
ceptul „guvernării pe mai multe nivele” devi-
ne un model care se bucură de o recunoaştere 
din ce în ce mai mare în spaţiul post-sovietic. 
Anterior, în anul 1985, comunitatea europea-
nă a statuat că „exerciţiul responsabilităţilor 
publice trebuie, de-o manieră generală, să re-
vină de preferinţă acelor autorităţi care sunt 
cele mai apropiate de cetăţeni”1. Ca urmare, 
colectivităţilor locale li s-a recunoscut dreptul 
şi capacitatea efectivă de a rezolva şi de a gira 
în cadrul legii, sub propria lor răspundere şi 
în favoarea populaţiei, o parte importantă din 
treburile publice. În plus, autorităţile publi-
ce locale capătă un rol important în imple-
mentarea politicilor publice adoptate la nivel 
central şi în furnizarea serviciilor publice de 
interes local, precum şi a celor de interes na-
ţional. 

 Cu toate acestea, în loc să asistăm la 
un proces firesc, coerent şi ireversibil de des-
centralizare şi de consolidare a autonomiei 
locale, deseori suntem martori ai unor refor-
me şi iniţiative fragmentate şi nefinalizate, în 
anumite cazuri fiind atestate chiar şi regrese 
destul de esenţiale. În cazul Republicii Mol-
dova, spre exemplu, deşi nu poate fi negată 
existenţa anumitor progrese şi realizări în 
domeniul administraţiei publice locale de la 
Declaraţia de independenţă, totuşi activitatea 
sistemului administraţiei publice locale este 
încă paralizată de persistenţa unor deficienţe 
majore precum lipsa unui cadru normativ co-
erent; lipsa unor mecanisme adecvate de im-
plementare; existenţa unui sistem de finanţe 
publice locale învechit şi incapabil să asigure 
resurse suficiente pentru acoperirea financia-
ră a competenţelor APL şi pentru furnizarea 
unor servicii publice de înaltă calitate; exis-
tenţa unor criterii inechitabile şi părtinitoare 
(de cele mai multe ori pe criterii de aparte-
1   Carta Europeană a Autonomiei Locale din 15.10.1985, ratificată prin 
Hotărârea Parlamentului nr. 1253-XIII din 16.07.1997 // Tratate Internaţionale, 
vol. 14, 1999, p.14

nenţă politică) de distribuire a transferurilor 
şi granturilor; presiuni asupra autorităţilor 
locale incomode sau de „rasă” politică diferi-
tă de cea a partidului de guvernământ; lipsa 
sinergiei şi a voinţei politice (cauzată de indi-
ferenţă, de mentalitatea învechită, de dorinţa 
de a păstra controlul asupra autorităţilor lo-
cale şi a resurselor administrative, precum şi 
de interese private şi de clan); etc.                     

Printre acestea, o problemă de actua-
litate majoră, care reprezintă atât o cauză, cât 
şi un efect al deficienţelor sus-enumerate este 
lipsa unui mecanism eficient de consultare a 
autorităţilor locale în procesul de adoptare a 
deciziilor, a actelor normative şi a politicilor 
la nivel central.  Or, pentru ca autorităţile pu-
blice locale să îşi poată îndeplini atribuţiile 
lor în mod eficient, pentru ca parteneriatul şi 
dialogul dintre diferite nivele de guvernare să 
fie unul de succes, este absolut necesară stabi-
lirea unor mecanisme adecvate de consultare 
şi colaborare între autorităţile publice centra-
le şi cele locale.

În plan comparativ, putem menţiona 
că proceduri de consultare a autorităţilor ad-
ministraţiei publice locale există în majorita-
tea ţărilor europene, dar în fiecare ţară, moş-
tenirea istorică, factorii culturali şi organiza-
rea teritorială au influenţat relaţiile dintre gu-
vernul central şi autorităţile locale, determi-
nând crearea unor situaţii foarte diverse de la 
o ţară la alta. Totuşi, este în creştere numărul 
ţărilor în care există proceduri obligatorii de 
consultare a autorităţilor publice locale, sta-
bilite prin lege sau în acorduri încheiate între 
guvern şi asociaţiile naţionale a autorităţilor 
publice locale (acorduri de cooperare, memo-
randumuri de înţelegere, etc.).2

Ţările Europei de Nord, în particular 
- Finlanda, Suedia, Norvegia şi Danemarca, - 

2  Consultation procedures within European states: An assessment of the 
systems for consultation between central governments and the national as-
sociations of local and regional government. – Brussels: Council of European 
Municipalities and Regions, 2007, p. 233

Sumar executIv 
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au reuşit în timp să înfiinţeze şi să gestioneze 
mecanisme eficiente de consultare sistematică 
a autorităţilor locale. În aceste ţări există deja 
o tradiţie şi o conştientizare a necesităţii per-
manente de a întreţine consultări sistematice 
între guvernul central şi autorităţi locale, ceea 
ce inspiră respect şi încredere în forma dialo-
gului. În calitate de entităţi reprezentative şi 
funcţionale, asociaţiile naţionale ale autorită-
ţilor locale şi regionale participă în mod di-
rect la pregătirea proiectelor de lege care pri-
vesc interesele ori afectează statutul lor, având 
capacităţi de a se mobiliza corespunzător şi 
argumente serioase, care nu pot fi neglijate de 
către guvernul central ori federal. Mai mult, 
asociaţiile autorităţilor locale dispun, con-
form legislaţiei din ţările menţionate mai sus, 
de un statut de partener oficial al instituţiilor 
publice centrale, fiind foarte des invitate să 
contribuie la activitatea acestora. 

În statele regiunii baltice (Lituania, 
Letonia şi Estonia) există un dialog perma-
nent între stat şi autorităţile locale, prin in-
termediul structurilor lor asociative, acestea 
bucurându-se de un statut de partener privile-
giat, participând direct în procesul pregătire a 
proiectelor de lege care le afectează, în special 
a celor legate de aspectele financiare.3 Asoci-
aţiile sunt implicate în pregătirea proiectelor 
de lege atât în cadrul consultărilor formale, 
cât şi prin intense contacte neformale.    

În noile democraţii din Europa cen-
trală şi de est, participarea autorităţilor locale 
şi regionale în procesul legislativ este foarte 
variată de la o ţară la alta. În majoritatea ţări-
lor din regiune, autorităţile locale au fost re-
cunoscute în mod formal la începutul anilor 
’90 ai secolului trecut. Activitatea asociaţiilor 
autorităţilor locale, care au apărut în scurt 
timp, a facilitat includerea timpurie şi extin-
să a dimensiunii locale atât în textele legale, 
cât şi în practică. Astfel, multe ţări dispun de 
proceduri de consultare care sunt strict de-
finite prin lege: Bulgaria, Polonia, Fosta Re-
publică Iugoslavă Macedonia, Montenegro, 
Republica Cehă, România şi Slovacia – toate 
beneficiază de un cadru legal bine definit şi 

3   Sub-national governments in the European Union: Organisation, respon-
sibilities and finance. A collective work under the direction of Dominique 
Hoorens. – Paris: Dexia, 2008, p. 123

obligatoriu. În Albania procedura de consul-
tare nu este încă bine structurată, dar cerinţa 
legală de a consulta autorităţile locale şi cre-
area diferitor consilii de colaborare şi dialog 
au creat o situaţie pozitivă pentru autorităţile 
locale.4 

Republica Moldova, alături de alte sta-
te din regiune, cum ar fi Ucraina, Serbia, etc., 
nu face prea mari eforturi pentru a include 
autorităţile locale în procesul de luare a de-
ciziilor. Chiar dacă principiul consultării este 
stabilit prin lege, acesta nu are efecte concrete 
în aceste ţări. 

 Conform prevederilor constituţionale 
şi legale în vigoare (Legea Republicii Moldo-
va cu privire la administraţia publică locală, 
Legea cu privire la descentralizarea adminis-
trativă, etc.), între autorităţile centrale şi cele 
locale nu există raporturi de subordonare. De 
asemenea, legea stipulează că raporturile din-
tre autorităţile publice centrale şi cele locale  
au la bază principiile autonomiei, legalităţii, 
transparenţei şi colaborării în rezolvarea pro-
blemelor comune. Ca urmare, în prezent Gu-
vernul nu poate adopta acte obligatorii pen-
tru administraţia publică locală, ci doar acte 
de recomandare. În aceste condiţii, adminis-
traţia publică centrală şi cea locală trebuie să 
colaboreze în soluţionarea diferitor probleme 
de interes comun. De aceea, stabilirea unui 
dialog instituţionalizat de consultare a admi-
nistraţiei publice locale şi a structurilor lor 
asociative devine un element fundamental 
în dezvoltarea autonomiei locale şi perfecţi-
onarea sistemului de administraţie publică. 
Fără existenţa unui astfel de dialog nu poate 
fi imaginat vre-un progres în domeniul dat. 
Mai mult ca atât, lipsa dialogului conduce la 
abuzuri, lipsă de înţelegere şi consens, pre-
cum şi la radicalizarea relaţiilor dintre centru 
şi teritorii (spre exemplu, recenta tensionare a 
relaţiilor dintre autorităţile centrale şi Găgă-
uzia, dintre autorităţile centrale şi unele auto-
rităţi raionale şi locale, etc.).

Nu în ultimul rând, trebuie să men-
ţionăm faptul că existenţa unui dialog şi a 
unei cooperări efective între nivelul central şi 
cel local în stabilirea unei descentralizări ad-

4   Consultation procedures within European states…, Op. cit., p. 236
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ministrative şi fiscale autentice este o cerin-
ţă de o importanţă majoră pentru integrarea 
europeană a Republicii Moldova. Conceptul 
şi importanţa parteneriatului dintre instituţi-
ile Uniunii Europene, autorităţile centrale şi 
cele locale a fost recunoscut în mod explicit 
de către Şefii de State şi Guverne a Uniunii 
Europene (numit şi Consiliul sau Summit-ul 
Uniunii Europene), în declaraţia de la Berlin, 
adoptată pe 25 martie 2007 cu ocazia aniver-
sării a 50 de ani de la adoptarea Tratatului 
de la Roma: „Există multe obiective pe care nu 
le putem atinge de unii singuri, ci numai în 
comun. Sarcinile sunt împărţite între Uniunea 
Europeană, Statele Membre şi autorităţile lor 
locale şi regionale”.5  Mai mult ca atât, ofici-
alii europeni au declarat în repetate rânduri 
că viitorul european al Republicii Moldova va 
depinde de calitatea reformelor şi a progrese-
lor înregistrate - autonomia locală, alături de 
justiţie şi drepturile omului, libertatea presei, 
combaterea corupţiei şi creşterea economică, 
etc., reprezentând cele mai importante şi mai 
sensibile puncte de referinţă.       

Actualitatea acestui studiu este deter-
minată, în primul rând, de lipsa în Republica 
Moldova a unui dialog efectiv între autorită-
ţile publice centrale şi cele locale, de neimpli-
carea în procesul de luare a deciziilor a  tutu-

5   http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/
misc/93282.pdf 

ror parţilor interesate, de lipsa   unui proces 
bine chibzuit de discutare a diferitor acte nor-
mative şi politici Guvernamentale, fapt care 
determină în final calitatea joasă a procesu-
lui decizional şi a actelor adoptate. Existen-
ţa unor mari discrepanţe şi inadvertenţe atât 
din punct de vedere normativ, cât şi mai ales 
din punct de vedere al implementării efecti-
ve şi adecvate a prevederilor legale respective, 
accentuează actualitatea unui studiu care ar 
aborda, pe de o parte, experienţa internaţio-
nală, iar pe de altă parte, situaţia actuală din 
Republica Moldova, în domeniul consultării 
autorităţilor publice locale. 

În aceste condiţii, considerăm că ar fi 
deosebit de util să prezentăm în cadrul aces-
tui studiu experienţa pozitivă a unor ţări din 
regiune (şi nu numai) în stabilirea unor pro-
ceduri şi mecanisme efective de consultare a 
autorităţilor publice locale, oferind astfel po-
sibilitatea de a învăţa din experienţa acestor 
ţări şi de a prelua, în întregime sau parţial, 
sisteme de consultare care ar putea fi adaptate 
specificului ţării noastre. Studiul se adresează 
Parlamentului Republicii Moldova, Guvernu-
lui, altor autorităţi ale administraţiei publice 
centrale, autorităţilor publice locale şi struc-
turilor lor asociative reprezentative, precum 
şi oricărui cititor interesat, având ca scop fi-
nal elaborarea unor recomandări practice în-
dreptate spre ameliorarea situaţie existente în 
domeniul consultării APL în Republica Mol-
dova.  
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Consultarea autorităţilor administra-
ţiei publice locale în procesul de luare a de-
ciziilor ar putea fi definită ca fiind totalitatea 
activităţilor şi formalităţilor îndeplinite în 
mod obligatoriu sau din proprie iniţiativă de 
către autorităţile administraţiei publice cen-
trale, precum şi de către structurile asociative 
ale autorităţilor administraţiei publice locale, 
prin care autorităţile publice locale sunt in-
formate şi implicate activ în procesul de ela-
borare a proiectelor de acte normative şi de 
decizii care le privesc în mod direct şi prin 
care punctele de vedere ale acestora sunt lua-
te în considerare la definitivarea şi adoptarea 
proiectelor respective. 

Consultarea auto-
rităţilor publice locale la 
adoptarea deciziilor care le 
afectează în mod substanţial 
reprezintă, în primul rând, 
o obligaţie legală. Această 
obligaţie a fost consacrată 
atât în convenţii interna-
ţionale, cât şi în legislaţiile 
naţionale. Consiliul Euro-
pei, în 1985, a reconfirmat 
în Carta Europeană a Auto-

nomiei Locale6 importanţa şi necesitatea con-
sultării autorităţilor locale. Articolul 4, pct. 
6, în mod particular, prevede faptul că colec-
tivităţile locale trebuie să fie consultate, pe cît 
posibil, în timp  util şi de o manieră adecvată 
în cursul procesului de planificare şi de luare a 
deciziilor pentru toate chestiunile care le privesc 
direct. Referitor la resursele financiare ale co-
lectivităţilor locale, art. 9, pct. 6, stipulează 
6   Carta Europeană a Autonomiei Locale din 15.10.1985, ratificată de către 
Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 1253-XIII din 16.07.1997 
// Tratate Internaţionale, vol. 14, Chişinău 1999, p.14.

că acestea din urmă trebuie să fie consultate 
de o manieră adecvată asupra modalităţilor de 
atribuire a resurselor redistribuite ce le revin. 

Obligaţia de a consulta autorităţile 
locale şi structurile lor asociative este expres 
prevăzută şi de legislaţia Republicii Moldo-
va. Astfel, consultarea autorităţilor locale este 
prevăzută în:

A) Legea cu privire la descentraliza-
rea administrativă7:

art. 3 menţionează principiul di-	
alogului instituţional, care presu-
pune informarea şi consultarea de 
către stat, în timp util, a autorită-
ţilor publice locale, în procesul de 
planificare şi de luare a deciziilor, 
prin structurile lor asociative, asu-
pra oricăror chestiuni ce le privesc în 
mod direct ori sînt legate de procesul 
descentralizării administrative. 

art. 8 din aceeaşi lege, intitulat 	
„Consultarea autorităţilor admi-
nistraţiei publice locale”, stipulea-
ză: (1) Autorităţile administraţiei 
publice locale sînt consultate în pro-
cesul de elaborare, adoptare sau mo-
dificare a legilor sau altor acte nor-
mative referitoare la organizarea şi 
funcţionarea administraţiei publice 
locale. (2) Organizarea consultări-
lor şi coordonarea procedurilor ne-
cesare în acest sens sînt asigurate de 
Ministerul Administraţiei Publice 
Locale în cooperare cu alte autori-
tăţi de specialitate ale administraţi-

7   Legea nr. 435-XVI  din  28.12.2006 // Monitorul Oficial nr.29-31/91 din 
02.03.2007

1. ImPOrtaNŢa ŞI NeceSItatea 

cONSuLtĂrII autOrItĂŢILOr 

aDmINIStraŢIeI PuBLIce LOcaLe

Consultarea 
autorităţilor 

publice locale 
la adoptarea 
deciziilor care 
le afectează în 
mod substanţial 
reprezintă o 
obligaţie legală.
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ei publice centrale. 

art. 16, alin. (3) stipulează faptul 	
că Ministerul Administraţiei Publi-
ce Locale, în colaborare cu alte auto-
rităţi de specialitate ale administra-
ţiei publice centrale şi cu structurile 
asociative ale autorităţilor publice 
locale şi cu societatea civilă, va pre-
găti şi va transmite Parlamentului 
proiecte de acte legislative privind 
etapele descentralizării administra-
tive în Republica Moldova. 

B) Legea privind administraţia pu-
blică locală8: 

art. 6, alin. (2) prevede principiul 	
colaborării dintre autorităţile pu-
blice centrale şi cele locale în re-
zolvarea problemelor comune;

art. 6 alin. (5) menţionează că 	
autorităţile administraţiei publice 
centrale pot consulta asociaţiile re-
prezentative ale autorităţilor admi-
nistraţiei publice locale în proble-
mele ce ţin de administraţia publică 
locală.

art. 81. alin. (6) stipulează că 	 pro-
cedurile de distribuire a resurselor 
financiare proprii ale autorităţilor 
publice locale, precum şi orice mo-
dificare a legislaţiei referitoare la 
funcţionarea sistemului finanţelor 
publice locale vor fi coordonate în 
mod obligatoriu cu structurile repre-
zentative ale autorităţilor publice 
locale. 

C) Legea cu privire la finanţele pu-
blice locale9:

art. 3, alin. (5) stipulează că 	 auto-
rităţile administraţiei publice locale 
urmează a fi consultate în modul 
corespunzător asupra procedurilor 
de redistribuire a resurselor ce ur-
mează a fi alocate acestora, precum 
şi asupra modificărilor operate în 
legislaţie referitor la funcţionarea 

8   Legea nr. 436-XVI  din  28.12.2006 // Monitorul Oficial nr.32-35/116 din 
09.03.2007
9   Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 // Monitorul Oficial al Republicii Moldo-
va nr.248-253/996 din 19.12.2003

sistemului finanţelor publice locale.

Trebuie să menţionăm că deşi legisla-
ţia Republicii Moldova prevede în mod expres 
obligativitatea consultării autorităţilor locale 
la adoptarea actelor normative şi a deciziilor 
care le afectează sau le privesc în mod direct, 
totuşi procedura detaliată conform căreia 
aceste consultări ar urma să aibă loc nu este 
prevăzută.         

Pe lângă faptul că 
este o obligaţie legală, con-
sultarea efectivă a autorită-
ţilor publice locale repre-
zintă şi un element-cheie 
pentru buna guvernare la 
nivel naţional, contribuind 
la îmbunătăţirea calităţii şi 
eficacităţii procesului de lu-
are a deciziilor. Autorităţile 
locale reprezintă nivelul de 
guvernare care este cel mai 
aproape de cetăţeni, fiind o 
punte de legătură a autori-
tăţilor centrale cu cetăţeni. 
Ele au un rol important în implementarea 
politicilor publice adoptate la nivel central şi 
reprezintă un important furnizor de servicii 
publice. 

Din aceste motive, asociaţiile autori-
tăţilor locale ar trebui să fie consultate în pri-
vinţa tuturor proiectelor de acte normative şi 
decizii care afectează membrii săi. Un sistem 
eficient de consultare asigură ca autorităţile 
relevante (Guvernul sau alte instituţii publi-
ce centrale) să fie conştiente de impactul pe 
care decizia ori legea adoptată o poate avea 
asupra autorităţilor publice locale şi regiona-
le, contribuind de asemenea la stabilirea unei 
cooperări autentice între diferite nivele de 
guvernare, precum şi la dezvoltarea autono-
miei locale, în general. Consultarea efectivă 
şi în timp util a autorităţi-
lor locale, şi în particular a 
structurilor lor asociative, 
este esenţială pentru a per-
mite acestor autorităţi să îşi 
îndeplinească atribuţiile şi 
responsabilităţile lor la cel 
mai înalt nivel. 

Consultarea 
efectivă a 

autorităţilor locale 
reprezintă un 
element-cheie 
pentru buna 
guvernare la 
nivel naţional, 
contribuind la 
îmbunătăţirea 
calităţii şi 
eficacităţii proce-
sului de luare a 
deciziilor.

În condiţiile crizei 
economice 

mondiale, consul-
tarea autorităţilor 
publice locale 
capătă o nouă 
dimensiune.
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Mai mult ca atât, în condiţiile crizei 
economice mondiale - criză care contrar unor 
declaraţii liniştitoare ale unor înalţi demni-
tari de stat, totuşi îşi va pune adânc amprenta 
asupra economiei naţionale a Republicii Mol-
dova - consultarea autorităţilor publice locale 
capătă o nouă dimensiune. „Această criză fi-
nanciară este mondială, dar soluţiile sale sunt 
în primul rând locale. Europa nu pate spera să 
rezolve această criză fără ca să lucreze foarte 
îndeaproape cu autorităţile locale şi regionale”, 
a declarat Michael Häupl, Preşedintele Con-
siliului Municipalităţilor şi Regiunilor Euro-
pene, în acelaşi timp şi primar al Vienei.10  

Aşadar, Guvernul central va trebui să se  
bizuiască pe autorităţile locale în implemen-
tarea rapidă de politici prin care să diminueze 
consecinţele grave ale crizei. În acest context, 
Reţeaua Asociaţiilor Autorităţilor Locale din 
Europa de Sud-Est (NALAS), recomandă Gu-
vernelor centrale din regiune să intensifice di-
alogul şi cooperarea lor cu autorităţile publice 
locale, prin intermediul structurilor lor aso-
ciative. Acest dialog va permite, în schimb, 
stabilirea şi îmbunătăţirea canalelor de circu-
laţie a informaţiei privind direcţia generală de 
evoluţie a economiei şi va permite identifi-
carea la timp a problemelor din teritoriu, iar 
autorităţilor locale le va permite să planifice 
mai eficient şi să specifice priorităţile cu mai 
multă acurateţe.11 Autorităţile locale ar putea 
de asemenea indica cele mai necesare şi ur-
gente proiecte de investiţie capitală, pe care 

guvernele centrale ar putea 
decide să le finanţeze.

Lipsa unui sistem de 
consultare a autorităţilor ad-
ministraţiei publice locale, 
în special, precum şi a soci-
etăţii civile şi a experţilor 
independenţi la adoptarea 
actelor normative şi a deci-
ziilor din domeniu are drept 
consecinţă adoptarea unor 
acte contradictorii, rupte de 
realitate, inaplicabile, fără a 

10    http://www.ccre.org/communiques_de_presse_detail_en.htm?ID=257 
11   Concluziile din cadrul panelului de discuţie privind „Descentralizarea 
Fiscală în Europa de Sud-Est în contextul Crizei Financiare”, care a avut loc 
în cadrul celei de a IV-a ADUNĂRI GENERALE A REŢELEI ASOCIAŢIILOR  
AUTORITĂŢILOR LOCALE DIN EUROPA DE SUD-EST (NALAS), pe 23-24 
Noiembrie 2008 în Tirana - http://nalas.eu/ga/NALAS_Policy_Brief_Glo-
bal%20Crisis_LGs_inSEE.pdf 

se ţine cont de opinia colectivităţilor locale, 
încalcând prin aceasta principiile autonomiei 
locale, etc.

Spre exemplu, la 27.04.2007 a fost 
adoptată legea nr. 111-XVI pentru modifica-
rea şi completarea unor acte legislative12 prin 
care a fost modificat Codul fiscal, introdu-
cându-se cota zero la impozitul pe venitul re-
investit al persoanelor juridice. Deşi această 
modificare a afectat în mod direct şi foarte 
grav autorităţile locale, acestea nu au fost 
efectiv consultate la adoptarea acestei legi. 
Impozitul pe venitul persoanelor juridice re-
prezintă o sursă de venit defalcat pentru auto-
rităţile locale, iar prin introducerea cotei zero 
la venitul reinvestit acestea au fost lipsite de 
venituri importante, fără ca pierderile să fie 
compensate. Astfel, conform Legii finanţelor 
publice locale, impozitul pe venitul persoa-
nelor juridice rămâne la nivel local în cotă 
de cel puţin 50%. Prin Legea anuală a bu-
getului de stat, fiecare unitate administrativ 
teritorială primeşte de regulă 100% din acest 
impozit, excepţie fiind municipiul Chişinău, 
care încasează doar 50% din acest impozit. 
Spre exemplu, conform estimărilor experţilor 
IDIS „Viitorul”, ca urmare a acestei modifi-
cări, numai municipiul Chişinău, luat indivi-
dual, a ratat în 2008 circa 400 milioane lei, 
iar pentru 2009 suma ratărilor se va ridica 
la circa 500 milioane lei. Aceste pierderi ale 
bugetului municipal se transformă în veni-
turi ale bugetului de stat. Bugetul de stat îşi 
compensează pierderile de la cota 0% pentru 
impozitul pe venit a persoanelor juridice prin 
colectări suplimentare de TVA (reinvestirea 
profitului înseamnă plata TVA la mărfurile şi 
serviciile procurate). Dacă autorităţile locale 
ar fi fost consultate efectiv la adoptarea aces-
tei modificări, atunci cu siguranţă că s-ar fi 
putut negocia referitor la această modificare 
a Codului fiscal şi referitor la compensarea 
acestor venituri ratate, una din modalităţi fi-
ind, de exemplu, mărirea cotei impozitului pe 
venit al persoanelor juridice, care să rămână 
la nivel municipal.

   

12   Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.64-66/300 din 11.05.2007

Ne-con-
sultarea 

autorităţilor 
locale duce la 
adoptarea unor 
acte contradic-
torii, rupte de 
realitate, inaplica-
bile, fără a se ţine 
cont de opinia 
colectivităţilor 
locale, încălcând 
autonomia locală, 
etc.
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A) Obiectul consultării. În confor-
mitate cu Carta Europeană a Autonomiei 
Locale, Constituţia şi alte legi ale Republi-
cii Moldova, autorităţile locale trebuie să 
fie consultate în timp util şi într-un mod 
adecvat în procesul planificării şi adoptării 
deciziilor normative şi administrative care 
le afectează în mod semnificativ. Analizând 
practica internaţională din domeniu, putem 
menţiona că obiect al consultării îl poate 
constitui, în special: 

Propunerile de a opera modificări •	
în sistemul şi/sau structura admi-
nistraţiei publice locale, inclusiv 
modificări constituţionale şi le-
gislative;

Propunerile legislative care afec-•	
tează competenţele sau interesele 
autorităţilor locale;

Propunerile referitoare la finanţe-•	
le şi resursele autorităţilor locale 
(spre exemplu, deciziile privind 
suma totală a transferurilor anua-
le către autorităţile locale, privind 
sistemul şi principiile echilibrării 
şi redistribuirii resurselor, privind 
schimbările fiscale relevante care 
pot să afecteze resursele autori-
tăţilor locale, privind limitarea 
cheltuielilor, privind împrumutu-
rile sau privind modificarea sem-
nificativă a regulilor de contabili-
tate, etc.);

Alte decizii ne-legislative care au •	
un impact asupra unor autorităţi 
locale individuale sau asupra unui 
grup de autorităţi locale, cum ar 

fi spre exemplu deciziile adminis-
trative.13 

Consultările dintre autorităţile admi-
nistraţiei publice centrale, în special Minis-
terul finanţelor şi autorităţile publice locale, 
prin intermediul structurilor lor asociative, 
care au ca obiectiv apărarea intereselor au-
torităţilor publice locale la elaborarea pro-
iectului Legii anuale a bugetului naţional, 
sunt cunoscute şi sub numele de negocieri 
bugetare.

Negocierile bugetare dintre structuri-
le asociative ale autorităţilor publice locale 
şi Ministerul finanţelor sunt un instrument 
extrem de important pentru atingerea obiec-
tivelor fiscale şi protejarea intereselor auto-
rităţilor locale la elaborarea proiectului Legii 
anuale a bugetului naţional. Am putea spune 
că rezultatul acestor negocieri reprezintă cri-
teriul de măsurare a abilităţii Asociaţiilor de 
a susţine membrii săi şi a voinţei guvernului 
de asculta ceea ce autorităţile locale au de 
spus.14

În funcţie de prevederile legislaţiei 
privind finanţele publice locale, de sistemul 
politic şi constituţional, aceste negocieri ar 
trebui să se concentreze asupra următoarelor 
aspecte:

Tipurile şi mărimea transferurilor •	
inter-guvernamentale către auto-
rităţile publice locale;
Mecanismele de alocare a transfe-•	
rurilor;
Reguli referitor la administrarea •	
transferurilor inter-guvernamen-

13    http://www.ccre.org/docs/code_consultation_eng.pdf
14   How to lead successful budget negotiations? : Recommendations for Local 
Government Associations on the rules and procedures of budget negotiations/ 
[prepared by NAMBR expert team Blagoy Stancev, Nadja Karatova, Stefan 
Ivanov; country reporters Teki Shala…]. – Skopje: Network of Associations of 
Local Authorities of South East Europe – NALAS, 2008, p. 14

2. OBIectuL ŞI PrINcIPIILe 

cONSuLtĂrII autOrItĂŢILOr 

PuBLIce LOcaLe
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tale de către autorităţile locale;
Regulamente detaliate privind •	
planificarea anuală a bugetelor lo-
cale;
Relaţia dintre competenţele dele-•	
gate ale autorităţilor locale şi ba-
zele lor financiare;
Condiţiile financiare pentru lăr-•	
girea gamei şi îmbunătăţirea ca-
lităţii serviciilor (standardele de 
performanţă) furnizate publicului 
de către municipalităţi;
Limitarea împuternicirilor auto-•	
rităţilor publice locale de a deter-
mina veniturile locale (impozite 
şi taxe locale, precum şi venituri 
nefiscale);
Constrângeri ale autonomiei au-•	
torităţilor publice locale de a de-
termina nivelul cheltuielilor şi de 
a administra independent tran-
sferurile inter-guvernamentale, în 
conformitate cu specificul local şi 
cu interesul public local; 
Furnizarea resurselor pentru fi-•	
nanţarea măsurilor prevăzute de 
strategiile şi programele Guver-
nului şi de actele legislative.15 

B) Principiile unui proces efici-
ent de consultare. Principiile procesului de 
consultare a autorităţilor publice locale şi a 
structurilor asociative ale acestora reprezintă 
nişte norme de o generalitate maximă, idei 
călăuzitoare consacrate pe cale legislativă 
sau recunoscute de părţile participante prin 
acorduri de înţelegere. Consacrarea unor ast-
fel de principii este foarte importantă pentru 
instituirea unui proces continuu şi efectiv de 
dialog şi consultare. Lista şi conţinutul prin-
cipiilor procesului de consultare poate varia 
în funcţie de sistemul politic şi constituţio-
nal al ţării, de tradiţii şi de gradul de dezvol-
tare al autonomiei locale, însă ar trebui să fie 
acceptate cel puţin următoarele principii:16

Principiul încrederii şi respectului a) 
reciproc între parteneri;
Principiul accesului egal la infor-b) 
maţie;
Principiul transparenţei procesu-c) 

15   Ibidem, p. 24 
16   How to lead successful budget negotiations? : Recommendations for…Op. 
cit., p. 18 

lui de consultare şi de negociere 
(referitor la participanţi, agendă, 
informaţie, acorduri, etc.);
Principiul stabilirii regulilor pri-d) 
vind publicitatea şi relaţiile cu 
mass-media;
Principiul împuternicirilor clare: e) 
luarea angajamentelor care cores-
pund împuternicirilor şi capacită-
ţilor actuale ale participanţilor;
Timp suficient.   f ) 

Pe de altă parte, deşi importante, 
aceste principii trebuie să fie transpuse în 
anumite reguli procedurale, pentru a solu-
ţiona dezechilibrul structural dintre puterea 
Guvernului central şi ce a autorităţilor lo-
cale. Aceste reguli procedurale ar putea cu-
prinde detalii privind:

Periodicitatea întrunirilor, atunci a) 
când consultarea are loc în cadrul 
unor comisii sau grupuri de lucru 
comune;
Stabilirea unui calendar pentru b) 
discutarea problemelor specifice 
existente;
Stabilirea unui secretariat perma-c) 
nent, responsabil de furnizarea 
informaţiei necesare membrilor 
comisiei înainte de întruniri;
Acoperirea de la bugetul de stat d) 
a costurilor activităţii comisiei, 
inclusiv diurnele şi cheltuielile de 
transport a membrilor.

Un principiu important de care de-
pinde calitatea întregului proces de con-
sultare a autorităţilor locale este principiul 
implicării autorităţilor locale de la etapa 
incipientă a procesului decizional. Fără în-
doială, etapa pregătirii proiectului de lege 
este momentul în care dialogul este cel mai 
efectiv. La această etapă iniţială, experienţa 
şi opinia autorităţilor publice locale poate fi 
efectiv utilizată de către legislator pentru a 
include în lege măsuri majore care să reflecte 
necesităţile şi situaţia reală la nivel local, în 
acelaşi timp fiind redusă la minim posibili-
tatea includerii în proiectul de act normativ 
al unor prevederi care contravin principii-
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lor recunoscute din domeniul autonomiei 
locale. Crearea comisiilor de lucru pentru 
pregătirea proiectelor de lege, care să inclu-
dă reprezentanţi ai ministerelor relevante şi 
reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, 
este un pas pentru un proces legislativ coe-
rent şi eficient.  

Dimpotrivă, faza recomandărilor 
formale – atunci când proiectul legii este 
deja elaborat - nu oferă autorităţilor locale 
aceeaşi putere de influenţă asupra procesu-
lui legislativ ca şi în cazul implicării lor de 
la etapa iniţială. Guvernul sau Parlamentul 
ar putea să ceară opinia asociaţiilor autori-
tăţilor administraţiei publice locale şi după 
ce proiectul legii a fost elaborat, în vederea 
unor posibile modificări. Pentru ca să fie 
efectivă, aceasta trebuie să ofere suficient 
timp pentru răspunsuri, astfel încât autori-
tăţile – prin intermediul asociaţiilor lor – să 

poată studia în profunzime proiectul legii şi 
să formuleze poziţii comune. De multe ori 
termenele-limită pentru prezentarea opini-
ei şi propunerilor referitor la proiectul legii 
sunt prea scurte şi această procedură devine 
mai mult o măsură informativă decât o ade-
vărată consultare.17 

Desigur, consultarea autorităţilor lo-
cale poate avea loc şi după adoptarea actului 
legislativ, ceea ce permite adaptarea noii legi 
în funcţie de dificultăţile întâlnite în apli-
carea sa. Aceasta cere o anumită flexibilitate 
în procesul legislativ, pentru ca amendamen-
tele necesare să fie adoptate într-o perioadă 
scurtă. Deşi este rar utilizată, această metodă 
de evaluare a impactului legii reprezintă un 
instrument eficient de consultare. 

17     Consultation procedures within European states…, Op. cit., p. 239
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Există câteva modalităţi care pot fi 
utilizate pentru a oficializa procedurile de 
consultare a autorităţilor locale: prin regle-
mentare legislativă (inclusiv constituţională), 
prin încheierea de acorduri de cooperare sau 
memorandumuri de înţelegere, prin reguli 
de procedură guvernamentală şi/sau parla-
mentară, prin angajament de a urma practici 
de succes, prin stabilirea principiilor con-
sultării în lege, etc. Aplicarea concomitentă 
a mai multor modalităţi de oficializare este 
posibilă şi chiar indicată, întrucât aceasta nu 
face decât să fortifice angajamentul părţilor 
de a participa la consultaţii. 

A) Reglementarea legislativă. Ca-
drul legislativ stabileşte cerinţa obligatorie 
pentru ambele părţi de a se consulta, ceea ce 
are un rol decisiv asupra eficacităţii consul-
tărilor. Crearea unei proceduri obligatorii şi 
stabilirea metodelor de lucru este extrem de 
importantă pentru ca opinia autorităţilor lo-
cale şi regionale să fie luate în considerare. În 
statele foarte centralizate, în care autorităţile 
locale şi regionale se luptă ca să fie auzite, 
crearea unui cadrul legal precis reprezintă 
un pas esenţial în vederea unei veritabile in-
cluderi a autorităţilor locale şi regionale în 
procesul de luare a deciziilor. Crearea unor 
structuri de consultare cu reguli de procedu-
ră foarte clare şi precise (inclusiv referitor la 
regularitatea întrunirilor, componenţa şi ro-
lul partenerilor, greutatea poziţiilor prezen-
tate, etc.), contribuie la susţinerea dialogu-
lui dintre autorităţile centrale şi autorităţile 
administraţiei publice locale.

Mai mult decât atât, progresul înre-
gistrat în acest domeniu în multe state a fost 
posibil doar datorită adoptării unui cadru 
legal obligatoriu. În Suedia – o ţară în care 

autorităţile locale şi regionale s-au bucurat 
în mod tradiţional de relaţii constructive cu 
autorităţile centrale – lipsa unui cadru legis-
lativ obligatoriu, pe parcursul ultimilor 10 
ani, a dus la o reducere a capacităţii de influ-
enţă a autorităţilor locale şi regionale.18 

B) Acorduri de cooperare şi memo-
randumuri de înţelegere. Reprezintă o mo-
dalitate de oficializare recomandată mai ales 
pentru ţările în care obligaţia de a consulta 
autorităţile locale nu este expres prevăzută de 
lege sau nu există un cadru legislativ detaliat 
referitor la procedura de consultare. Această 
modalitate poate fi aplicată şi în ţările care 
dispun de un cadru normativ detaliat în acest 
domeniu, întrucât semnarea acestor acorduri 
sau memorandumuri cu guvernul are şi un 
sens simbolic, accentuând dorinţa parteneri-
lor de a coopera.

În acorduri de obicei se stabilesc 
obiectivele, domeniile, mecanismele, durata 
cooperării, etc. Este recomandabil ca aces-
te acorduri să nu fie limitate în timp, doar 
la durata mandatului unui guvern. Acordul 
trebuie conceput ca fiind semnat de către 
guvern ca instituţie continuă, indiferent de 
perindarea miniştrilor care îl compun.

Acordurile de cooperare şi memoran-
dumurile de înţelegere stipulează în princi-
piu care sunt domeniile de colaborare, me-
canismele de realizare, etc., fără însă ca sa fie 
exhaustive. Este important ca ele să prevadă 
în principiu voinţa şi obligaţia părţilor de a 
colabora, iar detaliile concrete privind me-
canismele de colaborare pot fi ajustate sau 
discutate şi acceptate ad-hoc într-o nouă în-
ţelegere.

18   Ibidem, p. 237

3. INStItuŢIONaLIZarea 

PrOceDurILOr 

De cONSuLtare
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Procedura de consultare a autorită-
ţilor locale ar trebui să fie văzută de către 
Guvern nu doar ca o obligaţie, ci şi ca o 
oportunitate deosebită de a fi informat şi de 
a adopta decizii care reflectă cel mai bine ne-
cesităţile şi posibilităţile reale la nivel local 
iar, ca urmare a acestui a fapt, suportul poli-
tic pentru respectiva guvernare cu siguranţă 
ar fi în creştere.

Memorandumuri de înţelegere înche-
iate între guvern şi asociaţiile naţionale ale 
autorităţilor administraţiei publice locale 
există, spre exemplu, în Bulgaria, Macedo-
nia, şi mai recent, în Serbia. În anexa 2 a 
acestui studiu poate fi consultat un model 
de memorandum de înţelegere, încheiat în 
2003 de către Guvernul Republicii Macedo-
nia şi Asociaţia unităţilor administraţiei pu-
blice locale din Republica Macedonia. 

C) Angajamentul Guvernului de a 
urma practici de succes în domeniul con-
sultării. Reprezintă metoda prin care Guver-
nul recunoaşte şi adoptă recomandările unor 
organizaţii regionale sau internaţionale care 
activează în domeniul autonomiei locale şi 
îşi ia angajamentul de a urma anumite prac-
tici de succes în domeniul consultării. 

În arealul european, există câteva ast-
fel de organizaţii regionale, care sunt deose-
bit de active în domeniul consolidării auto-
nomiei locale, inclusiv prin promovarea unui 
proces efectiv de consultare a autorităţilor 
locale la adoptarea deciziilor care le privesc 
în mod direct.

Spre exemplu, la 8 decembrie 2008, 

Comitetul pentru Politici a Consiliul Muni-
cipalităţilor şi Regiunilor Europene (CEMR) 
a adoptat „Codul bunelor practici referitor 
la consultare”19. Acest Cod are ca scop defi-
nirea unui set de principii europene, pentru 
a ajuta asociaţiile autorităţilor locale şi regi-
onale în discuţiile cu Guvernul lor naţional.  

O altă organizaţie deosebit de activă 
în elaborarea recomandărilor de politici în 
domeniul administraţiei publice locale este 
Reţeaua Asociaţiilor Autorităţilor Publice 
Locale din Europa de Sud-Est (NALAS). 
Declaraţia privind negocierile bugetare20, 
adoptată la 28 iunie 2008 de către Preşe-
dinţii Asociaţiilor Membre NALAS, conţine 
recomandări valoroase referitor la  consul-
tarea autorităţilor locale în cursul elaboră-
rii şi adoptării bugetului naţional, în partea 
în care se referă la veniturile şi cheltuielile 
autorităţilor administraţiei publice locale, la 
suma totală a transferurilor către acestea şi 
mecanismul de redistribuire, etc. 

Angajamentul Guvernului de a urma 
bunele practici în domeniul consultării re-
prezintă, de fapt, doar o etapă preliminară 
în oficializarea şi instituţionalizarea acestui 
proces. Ulterior, principiile şi recomandările 
conţinute în astfel de culegeri, declaraţii sau 
coduri de bune practici în domeniul consul-
tării urmează să fie incorporate în sistemul 
normativ, prin operarea modificărilor legis-
lative necesare sau prin încheierea unui unor 
acorduri de cooperare cu asociaţiile naţiona-
le.      

19   http://www.ccre.org/docs/code_consultation_eng.pdf 
20   http://www.nalas.eu/fd/budgetnegotiations/declaration.aspx 



17MecanisMe de consultare şi dialog între guvern 
şi autorităţile publice locale

Analizând experienţa diferitor ţări 
în domeniul consultării autorităţilor locale 
în procesul de luare a deciziilor, poate fi re-
marcată existenţa mai multor modalităţi de 
consultare, eficacitatea şi numărul acestora 
fiind determinat în mare măsură de nivelul 
de dezvoltare a autonomiei locale în respec-
tiva ţară, de tradiţii şi de convergenţa vo-
inţei guvernării centrale şi locale de a lucra 
împreună pentru prosperarea ţării. Desigur 
că pentru o eficacitate sporită, anumite mo-
dalităţi pot fi combinate cu succes, ceea ce şi 
demonstrează experienţa unor state care au 
fost supuse studiului. 

A. Consultarea prin coresponden-
ţă. Consultarea autorităţilor locale şi regio-
nale prin corespondenţă este o metodă larg 
răspândită în Europa. Cu toate că pentru 
anumite ţări aceasta este unica procedură de 
consultare, de cele mai multe ori această me-
todă este aplicată în paralel cu alte mijloace 
de consultare. Metoda constă în expedierea 
chestionarelor ori a proiectelor de legi au-
torităţilor locale şi, de cele mai multe ori, 
structurilor lor asociative, pentru a afla opi-
nia lor. Autorităţile locale, de obicei, trebu-
ie să trimită răspunsul într-un termen strict 
predefinit.21

În România, spre exemplu, consul-
tarea prin corespondenţă este procedura de 
bază utilizată pentru consultarea structurilor 
asociative ale administraţiei publice locale, 
aplicată mai ales în cursul elaborării proiec-
telor actelor normative. Pentru a armoniza 
procedura de consultare cu principiile sti-
pulate în Legea administraţiei publice locale 
şi în Carta Europeană a Autonomiei Locale, 
21   Consultation procedures within European states…, Op. cit., p. 237

Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 
521/2005 privind procedura de consultare 
a structurilor asociative ale autorităţilor ad-
ministraţiei publice locale la elaborarea pro-
iectelor actelor normative. Această hotărâre 
evidenţiază acţiunile care urmează să fie în-
deplinite de către instituţiile administraţiei 
publice centrale şi de către structurile asoci-
ative ale autorităţilor administraţiei publice 
locale pe parcursul procesului de consulta-
re.22 În practică, reglementarea detaliată şi 
laconică a procedurii de consultare, în cu-
mul cu instituirea unor mecanisme efective 
de control, facilitează aplicarea uniformă a 
acesteia de către toate autorităţile adminis-
traţiei publice centrale care iniţiază proiecte 
de acte normative ce privesc în mod direct 
autorităţile publice locale. 

Deşi această formă de consultare ofe-
ră autorităţilor publice locale şi asociaţiilor 
lor posibilitatea de a-şi exprima opinia şi de 
a obţine informaţii despre viitoarele modi-
ficări legislative, această metodă practic nu 
oferă autorităţilor locale posibilitatea de a 
influenţa major decizia adoptată. Consulta-
rea are loc în baza proiectelor deja pregătite, 
ceea ce permite propunerea doar a unor mo-
dificări minore, iar termenele puse la dispo-
ziţie sunt adesea prea scurte. 

Anumite măsuri au permis unor sta-
te să mărească eficienţa acestei metode, cum 
ar fi, spre exemplu, cazul Estoniei, care a 
implementat un sistem electronic de coor-
donare a pregătirii proiectelor de lege, ceea 
ce facilitează comunicarea mai rapidă şi mai 
eficientă, în acelaşi timp reducând şi costu-

22   Textul integral al Hotărârii nr. 521/2005 este prezentat în Anexa nr. 1 a 
acestui studiu.   
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rile legate de resursele umane şi financiare 
necesare pentru schimbul de informaţii.  

B. Structuri generale de consultare. 
Multe guverne au creat grupuri de lucru, co-
misii sau consilii pentru dialog tematic în 
care sunt invitaţi să participe mai mulţi ac-
tori, cum ar fi mediul academic, reprezen-
tanţii societăţii civile, sindicate, camere de 
comerţ, administraţii, consilii economice şi 
sociale, etc. Deseori, aceste structuri sunt 
create de către Guvern, iar ministerele com-
petente le prezidează şi desfăşoară lucrările 
de secretariat. Acestea pot fi create ca struc-
turi temporare în scopul rezolvării unei pro-
bleme specifice prin coordonarea eforturilor 
sau ca structuri permanente pentru a discuta 
chestiuni permanente cu obiective de lungă 
durată. În aceste comisii generale de consu-
lare, autorităţile locale au o influenţă limita-
tă, în condiţiile în care ele sunt unul dintre 
mulţii parteneri ai procesului de consultare, 
iar faptul că ele sunt responsabile de imple-
mentarea multor legi, nu le conferă un statut 
special în acest cadru. 

C. Comisii de consultare a autori-
tăţilor locale. Aceste structuri de consultare 
sunt compuse din reprezentanţii autorităţi-
lor publice locale şi a celor centrale, fiind 
specifice relaţiilor dintre administraţia cen-
trală şi autorităţile locale, reflectând astfel 
rolul deosebit de important al autorităţilor 
locale în aplicarea legislaţiei şi prestarea de 
servicii publice. Astfel de structuri sunt de 
multe ori create pentru a coordona proce-
sul de descentralizare. Guvernul italian, spre 
exemplu, a constituit comisii permanente 
pentru consultarea autorităţilor locale în pa-
ralel cu consolidarea autonomiei locale, iar 
mai apoi aceste consilii şi-au continuat ac-
tivitatea lor în calitate de platforme efective 
pentru dialog.23  

Experienţa obţinută în domeniul 
dialogului dintre autorităţile centrale şi 
cele locale arată ca există câteva posibilităţi 
pentru poziţionarea instituţională a acestor 
comisii:24

23   Consultation procedures within European states…, Op. cit., p. 240
24   Concept paper on institutionalization of the dialogue on local government, 
Local Government Initiative, Bulgaria - http://www.logincee.org/file/8486/
library

Poziţionarea la nivelul unui minister 	
individual (în funcţie de ţară, acesta 
poate fi Ministerul finanţelor, Mi-
nisterul administraţiei publice loca-
le, Ministerul de interne, Ministerul 
dezvoltării regionale, etc.) – Avanta-
je: această opţiune oferă posibilităţi 
pentru o eficienţă operaţională înal-
tă. Dezavantaje: dialog mai dificil cu 
alte instituţii implicate, imposibilita-
tea de a lua decizii echilibrate în pri-
vinţa politicilor de reformă. 

Poziţionarea la nivelul Guvernului 	
(Consiliului de Miniştri) – Avantaje: 
interesele tuturor actorilor sunt cel 
mai bine îmbinate, iar propunerile 
comisiei sunt rapid traduse în politici 
ale Guvernului. Dezavantaje: impli-
care insuficientă a ramurii legislative 
în elaborarea propunerilor de modi-
ficare a legislaţiei. Local Government 
Initiative (LGI), în conceputul său 
privind insituţionalizarea dialogului 
privind administraţia publică locală 
în Bulgaria, recomandă poziţionarea 
Comisiei la nivelul Consiliului de 
Miniştri, modelul acesteia fiind pre-
zentat în Anexa 4 a acestui studiu.

Poziţionarea la nivelul Parlamentu-	
lui – Avantaje: un dialog constant şi 
o mai bună înţelegere din partea de-
putaţilor în privinţa modificărilor de 
politici necesare. Dezavantaje: impli-
care insuficientă din partea organelor 
executive în dezvoltarea şi implemen-
tarea modificărilor legislative; dialog 
deficitar la nivel tehnic.  

În cazul în care lipsesc astfel de struc-
turi de consultare sau în cazul în care acestea 
există dar sunt pur formale şi total nefunc-
ţionale, asociaţiile naţionale ale autorităţilor 
locale ar putea compensa această lipsă prin 
crearea unor grupuri de lucru a reprezen-
tanţilor şi experţilor autorităţilor locale şi 
regionale, în care să fie invitaţi să participe 
şi reprezentanţii autorităţilor centrale. Deşi 
sunt neoficiale, aceste iniţiative ar putea să 
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beneficieze de o recunoaştere efectivă din 
partea autorităţilor centrale. 

D. Audieri parlamentare. În anumi-
te ţări, comisiile parlamentare invită asocia-
ţiile autorităţilor locale şi regionale la şedinţe 
pentru a prezenta opinia lor referitor la pro-
iectele de lege examinate. În aceste cazuri, 
puterea de influenţă a autorităţilor locale şi 
regionale rămâne la fel foarte limitată, în-
trucât această formă de consultare apare la o 
etapă avansată a procesului legislativ. Totuşi, 
contactele stabilite cu membrii parlamentu-
lui pe parcursul acestor consultări pot servi 
drept pârghii pentru a convinge miniştrii să 
consulte autorităţile locale.

Asociaţiile autorităţilor locale în anu-
mite ţări, cum ar fi cea din Bulgaria, adoptă 
o poziţie foarte activă în privinţa dialogului 
cu membrii parlamentului, participând nu 
doar la lucrările comisiilor permanente, ci şi 
purtând discuţii active şi cu fiecare fracţiune 
şi grup politic în parte. Aceste discuţii şi ne-
gocieri încep în perioada campaniei electora-
le din cadrul alegerilor parlamentare, atunci 
când este mai uşor de a obţine angajamentul 
grupurilor politice de a purcede la consultări 
din moment ce ajung în parlament.  

Desigur că pot fi organizate şi alte 
forme de interacţiune între membrii parla-
mentului şi autorităţile locale. Spre exem-
plu, tot în Bulgaria este organizată anual 
Ziua Dialogului între membrii legislativu-
lui şi autorităţile locale. Evenimentul este 
organizat pe regiuni şi implică participarea 
membrilor parlamentului bulgar, consilie-

rilor locali, primarilor, guvernatorilor, re-
prezentanţilor ONG-urilor, mas-mediei şi a 
cetăţenilor. În cadrul acestor întruniri, Aso-
ciaţia informează deputaţii despre cele mai 
stringente probleme, despre angajamentele 
pe care autorităţile locale sunt gata să şi le 
asume şi despre susţinerea care este aştepta-
tă din partea parlamentarilor. Pe parcursul 
întâlnirilor, Asociaţia de obicei caută asis-
tenţa parlamentarilor în susţinerea poziţiei 
comune şi a propunerilor autorităţilor locale 
privind relaţiile bugetare pe parcursul anului 
viitor. 25        

E. Legături neoficiale. Aceste relaţii 
pot fi bazate pe legăturile personale dintre 
politicieni sau membri ai administraţiei pu-
blice centrale şi membrii  autorităţilor loca-
le sau regionale. Aceste contacte facilitează 
schimbul timpuriu de informaţii. Mai mult 
ca atât, grupurile de lucru ad-hoc sunt de 
multe ori preferabile unor structuri mai for-
male, pentru că permit mai multă flexibili-
tate. În multe ţări, consultarea autorităţilor 
locale este o obligaţie, pentru care totuşi, 
structurile de consultare nu sunt strict defi-
nite. Pentru procedurile care presupun struc-
turi oficiale bine definite, totuşi întrunirile 
şi contactele neoficiale de multe ori sunt ne-
cesare pentru buna pregătire a întrunirilor 
oficiale. Astfel, întrunirile şi contactele ne-
oficiale constituie o modalitate deosebit de 
efectivă a dialogului dintre autorităţile loca-
le şi cele centrale, contribuind şi la consoli-
darea procedurilor mai formalizate.  

25   How to lead successful budget negotiations? : Recommendations for…Op. 
cit., p. 22
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Rolul asociaţiilor naţionale ale auto-
rităţilor publice locale şi regionale reprezintă 
un aspect central în cadrul procedurilor de 
consultare. Ca reprezentant al tuturor sau 
al anumitor categorii de autorităţi publice 
locale, asociaţiile sunt unicii actori adec-
vaţi pentru prezentarea poziţiilor comune şi 
pentru influenţarea procesului de pregătire 
şi adoptare a actelor legislative în interesul 
tuturor autorităţilor locale sau/şi regionale. 
Totuşi, în pregătirea anumitor proiecte, au-
torităţile publice locale ar putea fi consultate 
şi în mod direct. Consultarea directă poate 
fi realizată cu succes mai ales atunci când 
este vizată doar o anumită categorie mai re-
strânsă a autorităţilor publice locale, cum ar 
fi localităţile de frontieră, etc. În acest caz, 
autorităţile vizate ar putea fi consultate în 
mod direct, prin expedierea unor chestiona-
re, prin organizarea unor întruniri sau mese 
rotunde pentru discutarea proiectului de act 
normativ.

Însă atunci când este necesar de a 
lua în considerare opinia comună a tuturor 
autorităţilor administraţiei publice locale, 
este practic imposibil ca guvernul sau altă 
instituţie iniţiatoare să consulte direct toate 
autorităţile publice locale, mai ales în ţări 
precum Republica Moldova, în care numărul 
acestora este destul de mare. Guvernul nu 
are nici mecanismul, nici resursele, uneori 
nici voinţa de a consulta direct toate autori-
tăţile locale în procesul luării deciziilor. Im-
plicarea asociaţiilor naţionale ale autorităţi-
lor locale este unica modalitate de consultare 
eficientă a autorităţilor locale. Consultând 
proprii săi membri, Asociaţia contribuie la 
formularea unei poziţii comune, pe care ur-
mează să o prezinte în cadrul comisie parita-

re pentru descentralizare sau a grupurilor de 
lucru sectoriale. Astfel, structurile asociative 
ale autorităţilor administraţiei publice locale 
reprezintă elementul-cheie pentru stabilirea 
unui mecanism eficient de consultare, de 
aceea rolul lor trebuie consolidat.

Cadrul normativ. Legislaţia Repu-
blicii Moldova este ambiguă şi în ceea ce 
priveşte rolul structurilor asociative ale au-
torităţilor locale în desfăşurarea procesu-
lui de consultare. Astfel, pe de o parte, în 
anumite cazuri legea prevede că consultarea 
autorităţilor locale are loc prin intermediul 
structurilor lor asociative, iar în alte cazuri 
este menţionată doar consultarea autorită-
ţilor locale, fără a fi menţionate structurile 
asociative ale acestora. Pe de altă parte, art. 
6. alin. (5) din Legea privind administraţia 
publică locală26 stipulează că autorităţile ad-
ministraţiei publice centrale pot (s.n.) consul-
ta asociaţiile reprezentative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale în problemele ce 
ţin de administraţia publică locală. Deci, din 
textul legii reiese că autorităţile administra-
ţiei publice centrale nu sunt obligate în mod 
expres să consulte asociaţiile reprezentative 
ale autorităţilor administraţiei publice loca-
le, ci aceasta depinde de voinţa conducăto-
rului acestei instituţii. În realitate, datorită 
lipsei unor norme legale care să prevadă ex-
pres obligativitatea consultării asociaţiilor 
reprezentative ale autorităţilor publice loca-
le, acest mecanism în genere nu funcţionea-
ză. Contrar prevederilor art. 6, alin. (5) care 
menţionează că autorităţile administraţiei 
publice centrale pot consulta (deci nu sunt 
obligate), art. 81, alin. (6) din Legea admi-

26    Legea nr. 436-XVI  din  28.12.2006 // Monitorul Oficial nr.32-35/116 din 
09.03.2007
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nistraţiei publice locale stipulează că proce-
durile de distribuire a resurselor financiare 
proprii ale autorităţilor publice locale, precum 
şi orice modificare a legislaţiei referitoare la 
funcţionarea sistemului finanţelor publice lo-
cale vor fi coordonate în mod obligatoriu 
(s.n.) cu structurile reprezentative ale autori-
tăţilor publice locale.

Aşadar, legislaţia Republicii Moldo-
va nu prevede într-un mod laconic care sunt 
funcţiile sau drepturile şi obligaţiile Asocia-
ţiilor Naţionale ale Autorităţilor Publice Lo-
cale, ci dimpotrivă conţine mai multe con-
tradicţii la acest capitol. 

Spre deosebire de legislaţia Republi-
cii Moldova, în Bulgaria, Legea cu privire la 
administraţia publică locală27 stipulează la 
art. 9. alin. (3) care sunt drepturile Asocia-
ţiei Naţionale a Autorităţilor Locale. Astfel, 
Asociaţia Naţională este îndreptăţită:

1. Să acţioneze în calitate de repre-
zentant legal al membrilor săi în 
relaţiile cu Guvernul şi agenţiile 
sale.

2. Să pregătească propuneri pentru 
modificarea şi îmbunătăţirea re-
glementărilor din domeniul admi-
nistraţiei publice locale.

3. Să pregătească propuneri şi opinii 
în privinţa Proiectului Legii anua-
le a Bugetului Naţional în partea 
în care se referă la autorităţile pu-
blice locale.  

În plus, multe alte legi prevăd expres 
atribuţiile Asociaţiei Naţionale a Autorităţi-
lor Locale din Bulgaria, precum şi dreptul 
acesteia de a participa la negocieri şi consul-
tări cu Guvernul, ministerele şi alte agenţii 
guvernamentale. Astfel, spre exemplu, Le-
gea Bulgariei cu privire la finanţele publi-
ce locale28 prevede în art. 34 că Ministerul 
Finanţelor stabileşte împreună cu Asociaţia 
Naţională a Autorităţilor Locale din Repu-
blica Bulgară suma totală şi criteriile pentru 
alocarea subsidiilor generale şi capitale de 
echilibrare financiară a municipalităţilor. De 
27   http://www.urban.org/pdf/bulg_locgov.pdf 
28   How to lead successful budget negotiations? : Recommendations for…Op. 
cit., p. 35-36

asemenea, art. 37 din aceeaşi lege prevede 
(1) că în cadrul procedurii bugetare privind 
elaborarea proiectului legii bugetului de stat 
pentru anul respectiv, Asociaţia Naţională a 
Autorităţilor Locale din Republica Bulga-
ră elaborează o propunere motivată privind 
suma generală a inter-relaţiilor dintre bu-
getele locale şi bugetul central şi o prezintă 
Ministerului Finanţelor. (2) Asociaţia Naţi-
onală a Autorităţilor Locale din Republica 
Bulgară va expedia punctul său de vedere şi 
propunerile sale referitor la proiectul legii 
bugetului de stat elaborat de către Minis-
terul Finanţelor, în partea în care se referă 
la autorităţile publice locale. Ministerul Fi-
nanţelor trebuie să desfăşoare consultări cu 
Asociaţia Naţională a Autorităţilor Locale 
din Republica Bulgară referitor la propune-
rile sale prevăzute la punctul (1) şi (2).  (4) 
Consultările prevăzute la punctul (3) tre-
buie să aibă loc cu respectarea principiilor 
respectului reciproc, egalităţii, transparenţei 
şi publicităţii, luării responsabilităţilor în 
corespundere cu puterea adecvată şi cu capa-
citatea reală a autorităţilor centrale şi locale. 
(5) Punctele de vedere diferite şi disensiunile 
din cadrul consultărilor prevăzute la punc-
tul (3) vor fi fixate într-un protocol semnat 
bilateral şi ataşat la proiectul bugetului de 
stat, care va fi luat în considerare de către 
Consiliul de Miniştri.          

Recunoaşterea Asociaţiilor Naţio-
nale a Autorităţilor Locale în calitate de 
partener special în cadrul procesului de 
consultare. Pentru ca asociaţiile să devină 
parteneri în stabilirea unui proces eficient de 
consultare şi negociere cu autorităţile admi-
nistraţiei publice centrale, acestea trebuie să 
corespundă la cel puţin două criterii:

A) Criteriul legitimităţii. Pentru 
ca asociaţia să reprezinte autorităţile locale 
în relaţiile cu Guvernul şi cu alte autorităţi 
centrale, aceasta trebuie să aibă ca membri 
un număr reprezentativ de autorităţi ale ad-
ministraţiei publice locale. Spre exemplu, 
art. 9 din Legea administraţiei publice locale 
a Bulgariei prevede atribuţiile Asociaţiei Na-
ţionale a Autorităţilor Locale, menţionând 
totodată că aceste atribuţii intră în vigoare 
doar dacă cel puţin 2/3 din numărul total 
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al unităţilor administrativ-teritoriale sunt 
membri ai asociaţiei29. La momentul de faţă, 
toate 264 municipalităţi din Bulgaria fac par-
te din Asociaţia Naţională, unindu-şi voinţa 
şi puterea pentru implementarea principiilor 
autonomiei locale în Bulgaria.30 Evident că 
această cerinţă poate fi aplicabilă doar atunci 
când în ţară există o singură asociaţie naţi-
onală a autorităţilor locale, cum este cazul 
Bulgariei, Macedoniei, Serbiei, etc. 

În România, există mai multe asocia-
ţii naţionale, însă acestea reunesc autorităţi 
locale de diferite categorii şi nivele: Asociaţia 
Municipiilor din România (AMR), Asociaţia 
Oraşelor din România (AOR) şi Asociaţia 
Comunelor din România (ACoR), toate fi-
ind unite la rândul lor sub umbrela Federaţi-
ei Autorităţilor Locale din România (FALR), 
precum şi Uniunea Naţională a Consiliilor 
Judeţene in România. Hotărârea nr. 521 din 
09.06.2005 privind procedura de consulta-
re a structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative31 menţionează 
toate aceste structuri asociative ale autori-
tăţilor administraţiei publice locale, prevă-
zând obligativitatea şi procedura consultării 
acestora în cadrul procesului de elaborare a 
proiectelor de acte normative care le privesc 
direct. 

În cazul Republicii Moldova, la nivel 
naţional există mai mult de o singură asoci-
aţie a autorităţilor publice locale de aceeaşi 
categorie (de nivelul I), de aceea trebuie să 
fie găsită o formulă pentru includerea tutu-
ror asociaţiilor naţionale reprezentative în 
procesul de luare a deciziilor care privesc în 
mod direct autorităţile locale. În plus, mai 
există şi două asociaţii de nivel II (raiona-
le). Spre exemplu, ţinând cont de specificul 
situaţiei din Republica Moldova, ar putea fi 
adoptată o regulă conform căreia, sunt în-
dreptăţite să reprezinte autorităţile locale în 
relaţiile cu guvernul doar acele asociaţii care 
au ca membri cel puţin 1/3 din numărul total 
al autorităţilor administraţiei publice locale, 
numărul de reprezentanţi din partea acestor 

29   http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/untc/unpan016312.
pdf 
30   http://www.nalas.eu/directory/dir.aspx?cat=bg 
31   Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 22.06.2005

asociaţii în comisia paritară şi în grupurile 
de lucru fiind proporţional numărului lor 
de membri. De asemenea, trebuie introdu-
să prin lege regula conform căreia o unitate 
administrativ-teritorială (sat, comună, oraş, 
municipiu) poate fi în acelaşi timp membru 
doar al unei singure asociaţii naţionale, iar 
decizia trebuie să fie luată de către consiliul 
local al acestei localităţi. În acest fel ar putea 
fi asigurată adevărata legitimitate a asociaţi-
ilor de a participa în procesul de consulta-
re, evitând situaţia în care guvernul implică 
doar reprezentanţii asociaţiei loiale partidu-
lui de guvernământ, fără ca să se cunoască 
numărul real al autorităţilor locale care au 
devenit membri ai acestei asociaţii în baza 
deciziei consiliului local.

B) Criteriul funcţionalităţii. Con-
form acestui criteriu, asociaţiile naţionale 
trebuie să dispună de suficiente capacităţi şi 
resurse pentru a asigura o consultare reală şi 
promptă a membrilor săi. Asociaţia trebuie 
să stabilească procedura internă de consul-
tare a membrilor săi pentru formularea unei 
poziţii comune. În funcţie de timpul dispo-
nibil şi de importanţa deciziei, precum şi de 
intensitatea dezbaterilor, consultarea mem-
brilor poate avea loc prin expedierea de ches-
tionare, publicarea proiectului de decizie pe 
pagina web a asociaţiei, în buletinele infor-
mative ale asociaţiei, organizarea de mese 
rotunde şi întruniri, etc. Este important ca 
Asociaţia să stabilească şi să adere la o prac-
tică în care, în urma unor discuţii prealabi-
le, o poziţie comună este stabilită, urmărind 
atingerea unui consens, depăşind interesele  
contradictorii ale municipalităţilor de dife-
rite mărimi. Întregul proces trebuie să impli-
ce participarea unui număr mare de experţi 
şi reprezentanţi aleşi din cadrul autorităţilor 
locale, fiind menţinută o interacţiune efici-
entă cu ministerele şi oficiile guvernamenta-
le, făcându-se apel şi discutându-se cu mem-
brii parlamentului, precum şi la parteneriate 
cu societatea civilă.       

De asemenea, Asociaţia trebuie să 
dispună şi de suficiente resurse umane înalt 
calificate pentru a reprezenta asociaţia atât 
la nivel politic (comisia paritară), cât şi la 
nivel de experţi (grupuri de lucru sectoriale) 
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în cadrul procesului de consultare şi nego-
ciere cu autorităţile centrale. Pentru repre-
zentarea asociaţiei la nivel politic, de obicei 
sunt desemnaţi primari sau consilieri locali 
din cadrul asociaţiei, iar la nivelul grupuri-
lor de lucru, sunt desemnaţi experţi proprii 
ai asociaţiei ori experţi independenţi.

Pentru ca puterea de negociere şi de 
consultare a Asociaţiei să fi mai puternică, 
următorii paşi ar trebui să fie întreprinşi 
pentru formularea unei poziţii comune:

Angajarea sau contractarea pro-•	
priilor experţi, de o calificare 
foarte înaltă;

Experţii studiază materialele şi •	
pregătesc recomandări pentru 
Asociaţie referitor la poziţia pe 
care aceasta ar trebui să o adop-
te, inclusiv informaţii referitor la 
efectul acestei poziţii asupra dife-
ritor membri ai Asociaţiei;

Membrii Asociaţiei discută între •	
ei recomandările experţilor înain-
te de a merge la consultări cu gu-
vernul şi decid referitor la poziţia 
comună;

Experţii Asociaţiei pot participa •	
de asemenea la lucrările comisii-
lor inter-guvernamentale.32 

Asociaţiile trebuie să dispună şi de 
capacităţi puternice de advocacy. Atunci 
32   How to lead successful budget negotiations? : Recommendations for…Op. 
cit., p.20

când Guvernul nu purcede la consultări cu 
autorităţile locale, sau drepturile acestora 
din urmă sunt încălcate în vreun alt mod, 
Asociaţiile recurg la o intensă campanie de 
advocacy, prin implicarea foarte activă a 
mass-media, prin adresări către organizaţii-
le internaţionale de profil, ambasade şi alte 
reprezentanţe, etc. În unele state din regiu-
ne, cum ar fi Bulgaria, Serbia, Macedonia, 
Asociaţiile autorităţilor locale (de obicei, o 
singură asociaţie în fiecare ţară) reprezintă o 
voce foarte puternică, posedând un personal 
numeros (de la 15 în Macedonia – Asociaţia 
Autorităţilor Locale din Macedonia (ZELS), 
la 53 în Serbia – Conferinţa Permanentă a 
Comunelor şi Oraşelor din Serbia) şi un su-
port puternic din partea donatorilor. 

De asemenea, pentru stabilirea unui  
dialog constructiv şi al unor consultări eficien-
te, asociaţiile naţionale ale autorităţilor publice 
locale trebuie să se abţină de la orice formă de 
afiliere politică, iar în activitatea lor trebuie să 
se bazeze pe principiile imparţialităţii şi echi-
distanţei, plasând apărarea drepturilor mem-
brilor lor mai presus de diferenţele de natură 
politică ori de partid. Respectarea cu sfinţenie  
a acestor principii ar permite evitarea disensiu-
nilor din cadrul asociaţiilor şi ar contribui la o 
mai bună comunicare şi înţelegere în formarea 
poziţiilor comune şi, fără îndoială, ar contri-
bui şi la evitarea situaţiilor în care partidul de 
guvernământ consultă doar asociaţia care este 
constituită din membri care fac parte din re-
spectivul partid.   



24 MecanisMe de consultare şi dialog între guvern 
şi autorităţile publice locale

Spre deosebire de unele ţări europene în 
care instituţionalizarea dialogului dintre autori-
tăţile publice centrale şi cele locale a devenit deja 
o tradiţie, în Republica Moldova aceasta a ajuns 
în vizorul autorităţilor publice abia recent, fără 
însă ca să fie înregistrate progrese semnificative 
în acest domeniu. Interesul şi discuţiile publice 
referitor la dialogul şi consultarea dintre autori-
tăţile publice centrale şi cele locale a fost reactivat 
în urma adoptării legii cu privire la descentraliza-
rea administrativă, în care este prevăzută crearea 
unei comisii paritare pentru coordonarea proce-
sului de descentralizare. S-a aşteptat ca această 
comisie să devină o structură în care autorităţile 
administraţiei publice centrale şi cele locale vor 
lucra în comun pentru realizarea descentralizării 
administrative şi consolidarea autonomiei locale. 
Pe cât de mari au fost aşteptările, tot atât de mare 
a fost şi dezamăgirea referitor la modul în care 
Guvernul a înţeles să execute această prevedere 
legală. 

Este incontestabil faptul că actualitatea 
şi importanţa consultării efective a autorităţilor 
locale este în creştere, devenind şi un important 
criteriu de evaluare din partea organizaţiilor inter-
naţionale. Este de asemenea evident faptul că au-
torităţile publice centrale înţeleg importanţa pro-
blematicii şi a presiunilor din partea partenerilor 
internaţionali de dezvoltare. Spre exemplu, Minis-
terul Administraţiei Publice Locale a publicat pe 
pagina sa web un chestionar referitor la modul în 
care ar putea fi consolidat dialogul dintre autori-
tăţile publice centrale şi cele locale, reproducerea 
căruia poate fi văzută în anexa 3 la acest studiu. 
Totuşi, aşa cum vom prezenta în continuare, situ-
aţia în domeniu este încă deplorabilă, de la acţiuni 
formale şi până la instituirea unui dialog efectiv 
mai fiind necesare încă multe schimbări.

Comisia „paritară” pentru descen-
tralizare administrativă. Un pas important în 
instituţionalizarea dialogului dintre autorităţile 
centrale şi cele locale l-ar fi putut constitui crea-

rea Comisiei paritare pentru descentralizare, însă 
modul în care această structură a fost creată a re-
dus substanţial din beneficiul creării sale.  

Astfel, la 4 februarie 2008, cu o întârziere 
de aproape 2 ani33, Guvernul Republicii Moldova 
a adoptat Hotărârea nr. 93 cu privire la aprobarea 
componenţei nominale şi a Regulamentului Co-
misiei paritare pentru descentralizare adminis-
trativă34.  Conform acestei hotărâri, din totalul 
de 17 membri ai comisiei, 15 sunt reprezentanţi 
ai administraţiei publice centrale, şi doar 2 sunt 
reprezentanţi ai asociaţiilor autorităţilor publi-
ce locale. Acceptând faptul că părţi ale comisiei 
paritare sunt, pe de o parte, reprezentanţii au-
torităţilor publice centrale, iar pe de altă parte, 
reprezentanţii autorităţilor publice locale, poate 
fi oare vorba de o comisie cu adevărat „parita-
ră” în aceste condiţii? Or, conform dicţionarului 
explicativ al limbii române, cuvântul „paritar” 
are următoarea semnificaţie: PARITÁR, -Ă adj. 
(despre adunări, comisii, valori) în care părţile 
sunt în număr egal (s.n.) (< fr. paritaire)35. Cât 
de efectivă poate fi influenţa autorităţilor publice 
locale în procesul de luare a deciziilor, în aceste 
condiţii de vădită inegalitate? Regulamentul co-
misiei prevede că deciziile acesteia se adoptă cu 
votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă, 
în felul acesta fiind exclusă din start posibilitatea 
ca deciziile adoptate să reflecte interesele autori-
tăţilor locale, atunci când există o poziţie diferită 
de cea a reprezentanţilor autorităţilor centrale, or 
cu doar  cu 2 voturi dintr-un număr total de 17, 
acestea nu au nici o şansă să obţină o majoritate a 
voturilor, oricât de mic ar fi numărul membrilor 
prezenţi la şedinţă. Considerăm că acest în mod, 
Guvernul Republicii Moldova a distorsionat ide-
ea unei consultări şi colaborări efective cu auto-
rităţile administraţiei publice locale, acţionând 
în totală contradicţie cu prevederile legale şi cu 
33   Crearea Comisiei paritare pentru descentralizare a fost prevăzută în art. 9, 
alin. (2) din Legea privind descentralizarea administrativă, adoptată încă la 28 
decembrie 2006. 
34   Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.30-31/163 din 12.02.2008 
35   http://dexonline.ro/search.php?cuv=PARIT%C3%81R 
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propriile declaraţii, precum şi cu neglijarea totală 
a experienţei pozitive a altor ţări din regiune.

În ţările în care vocea autorităţilor locale 
chiar se doreşte a fi auzită, acestea nu numai că au 
un număr egal de reprezentanţi în aceste comisii 
(ex. Bulgaria, Polonia), ci în anumite cazuri chiar 
au cu un reprezentant mai mult decât guvernul 
(spre exemplu, comisia comună pentru probleme 
financiare de pe lângă Ministerul de finanţe al 
Macedoniei – 4 membri din partea ministerului, 
5 membri din partea autorităţilor locale, alegerea 
cărora aste coordonată de către Asociaţia Naţio-
nală a Autorităţilor Locale, pentru a evita parita-
tea voturilor la adoptarea deciziilor).36 

În Polonia, Comisia Comună pentru 
Chestiuni Inter-guvernamentale de asemenea 
este compusă dintr-un număr egal (s.n.) de 
membri din partea Asociaţiilor Autorităţilor Lo-
cale din Polonia şi din membri ai Guvernului. 
Mai concret, Comisia este compusă din 24 de 
membri, 12 din partea Guvernului central şi 12 
din partea autorităţilor locale. Preşedinţia Co-
misiei este asigurată de către  Ministerul Aface-
rilor Interne. Din partea autorităţilor locale, în 
componenţa Comisie intră: 2 reprezentanţi din 
partea autorităţilor districtuale (powiate), 2 din 
partea autorităţilor regionale (voivodstwo) şi 8 
din partea autorităţilor de nivelul întâi (gmina). 
36   În Franţa, Comisia pentru Finanţe Locale este compusă din 32 reprezen-
taţi ai autorităţilor locale şi regionale şi doar 11 reprezentanţi ai guvernului 
naţional. Sursa: Concept paper on institutionalization of the dialogue on local 
government, Local Government Initiative, Bulgaria - http://www.logincee.org/
file/8486/library     

Aceşti reprezentanţi sunt aleşi de către Asociaţiile 
relevante ale autorităţilor locale (în Polonia există 
5 astfel de asociaţii), iar mai apoi Asociaţiile tre-
buie să informeze în mod oficial Comisia referi-
tor la reprezentanţii aleşi.37 

Prin urmare, putem concluziona că com-
ponenţa Comisie paritare din Republica Moldo-
va este în discordanţă totală cu principiile auto-
nomiei locale, cu practica internaţională, precum 
şi cu însăşi denumirea sa (paritar – în care părţile 
sunt în număr egal). Din tabelul de mai sus poate 
fi lesne remarcat dezechilibrul vădit între numă-
rul de membri din partea autorităţilor publice 
centrale şi numărul de membri din partea auto-
rităţilor administraţiei publice locale în Comisia 
paritară.

Revenind la problema componenţei co-
misiei paritate pentru descentralizare, apare în-
trebarea cât de corect şi de legitim este faptul 
că doar reprezentanţii a două asociaţii, care au 
fost incluşi în componenţa comisiei, reprezen-
tă opinia şi voinţa tuturor autorităţilor publice 
locale din Republica Moldova, din moment ce 
se cunoaşte existenţa şi a altor asociaţii ale auto-
rităţilor publice locale mult mai reprezentative, 
cum ar fi Liga Naţională a Asociaţiilor de Primari 
(circa 400 de membri) şi Asociaţia Preşedinţilor 
de raioane (22 de membri din 32 raioane), care 
au fost însă ignorate – deliberat sau nu – de că-
tre guvern la stabilirea componenţei nominale a 
37   How to lead successful budget negotiations? : Recommendations for…Op. 
cit., p. 43-44
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acesteia? Or, conform experienţei unor state cu o 
tradiţie mai bogată în instituţionalizarea dialogu-
lui dintre autorităţile administraţiei publice cen-
trale, pe de o parte, şi autorităţile publice locale, 
pe de alte parte, structurile asociative ale autorită-
ţilor administraţiei publice locale, conform legii, 
sunt îndreptăţite să reprezinte autorităţile locale 
în raport cu guvernul doar dacă au ca membri 
cel puţin 2/3 din totalul unităţilor administra-
tiv teritoriale (spre exemplu, Bulgaria) sau un alt 
număr minim de localităţi (în Macedonia, spre 
exemplu, mai mult de jumătate).

Referitor la crearea şi componenţa comi-
siei paritare, Legea privind descentralizarea admi-
nistrativă stipulează în art. 9, alin. 2 că în scopul 
studierii, promovării şi monitorizării procesului 
de descentralizare administrativă şi financiară se 
constituie o comisie paritară pentru descentralizare, 
prezidată de către ministrul administraţiei publice 
locale, care întruneşte reprezentanţi ai diferitelor 
ministere şi ai altor autorităţi administrative cen-
trale, ai autorităţilor publice locale de nivelurile 
întâi şi al doilea, precum şi ai organizaţiilor ne-
guvernamentale care activează în domeniu. Însă, 
contrar acestei prevederi legale, care menţionează 
reprezentanţii autorităţilor locale de nivelul întâi 
şi doi în acelaşi rând şi, deci pe picior de egalita-
te cu reprezentanţii diferitor ministere şi ai altor 
autorităţi administrative centrale, Regulamentul 
Comisiei paritare, adoptat prin Hotărârea de Gu-
vern sus-menţionată, prevede la punctul 5 că în 
funcţie de chestiunile de pe ordinea de zi, Comisia 
poate invita la şedinţele sale, cu statut de obser-
vator, reprezentanţi ai partenerilor de dezvoltare, 
ai grupurilor de lucru, ai asociaţiilor autorită-
ţilor administraţiei publice locale,(s.n.) ai cor-
purilor profesionale, ai societăţii civile, precum şi 
alţi experţi. Analizând această prevedere a Regu-
lamentului în contextul angajamentelor pe care 
Republica Moldova şi le-a asumat prin ratificarea 
Cartei Europene a Autonomiei Locale, precum şi 
a prevederilor legale care le-am citat mai sus re-
feritor la obligativitatea de a consulta autorităţile 
locale, putem susţine ferm că această prevedere 
este în totală contradicţie cu litera şi spiritul legii 
cu privire la descentralizarea administrativă, de-
păşind nu numai limitele legalului, ci şi a logicii 
sănătoase. Reprezentanţii asociaţiilor autorităţi-
lor administraţiei publice locale, care sunt în fapt 
reprezentanţii autorităţilor locale de nivelul re-

spectiv, trebuie să fie membri permanenţi ai Co-
misie paritate şi al grupurilor de lucru, cu drep-
turi depline, în baza principiului parităţii, care 
înseamnă că părţile trebuie să fie într-un număr 
egal, adică autorităţile locale să aibă un număr 
egal de reprezentanţi cu cel al autorităţilor publi-
ce centrale, nu să fie invitaţi doar cu statut de ob-
servator, la cheremul comisiei, aşa cum prevede 
prezentul Regulament (observaţi, Regulamentul 
operează cu sintagma poate invita).

Or,  legea prevede expres că autorităţi-
le publice locale sunt informate şi consultate în 
timp util de către stat în procesul de planificare 
şi de luare a deciziilor, prin structurile lor asoci-
ative, asupra oricăror chestiuni ce le privesc în 
mod direct ori sunt legate de procesul descentra-
lizării administrative (art. 3 din Legea cu privire 
la descentralizarea administrativă). Oare Comisia 
paritară nu anume asta face, se ocupă de chesti-
uni care sunt legate de procesul descentralizării 
administrative şi care privesc în mod direct auto-
rităţile locale? 

Punctul 3 din Regulament menţionează 
care sunt atribuţiile Comisiei paritare, acestea 
fiind fără echivoc legate de procesul descentra-
lizării administrative şi privesc în mod direct au-
torităţile locale. Astfel, conform regulamentului, 
Comisia are următoarele atribuţii: 

examinează procesul implementării Le-a) 
gii nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 
privind descentralizarea administrativă, 
analizează progresele în atingerea obiec-
tivelor descentralizării şi identifică solu-
ţii pentru problemele apărute; 
decide asupra direcţiilor şi priorităţilor b) 
realizării Legii privind descentralizarea 
administrativă; 
aprobă proiectele planurilor detaliate de c) 
implementare a Legii nr.435-XVI din 28 
decembrie 2006 privind descentralizarea 
administrativă şi le prezintă Guvernului 
spre examinare; 
asigură coordonarea procesului de des-d) 
centralizare administrativă cu alte refor-
me şi politici ale statului; 
coordonează activitatea grupurilor de lu-e) 
cru pentru descentralizare sectorială; 
analizează şi decide asupra creării de noi f ) 
grupuri de lucru, la propunerea minis-
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terelor care gestionează domenii supuse 
procesului descentralizării; 
informează periodic Guvernul cu privire g) 
la stadiul de desfăşurare a procesului de 
descentralizare; 
elaborează raportul anual privind stadiul h) 
descentralizării administrative; 
asistă Ministerul Administraţiei Publice i) 
Locale în organizarea forumului anual 
pe tema descentralizării; 
aprobă criteriile de selectare a unităţilor j) 
administrativ-teritoriale în care urmează 
să fie implementate proiectele-pilot, la 
propunerea grupurilor de lucru.

Grupurile de lucru pentru descentra-
lizare sectorială. Referitor la componenţa gru-
purilor de lucru pentru descentralizare sectorială, 
putem constata că participarea reprezentanţilor 
autorităţilor locale nu este prevăzută în genere. 
Regulamentul stipulează la punctul 14 că grupul 
de lucru este constituit din trei specialişti din cadrul 
autorităţilor administraţiei publice centrale care 
gestionează domenii supuse procesului de descentra-
lizare şi din câte un reprezentant al Ministerului 
Administraţiei Publice Locale şi al Ministerului 
Finanţelor, desemnaţi prin ordinele conducătorilor 
autorităţilor respective. Considerăm că reprezen-
tanţii autorităţilor locale, desemnaţi prin inter-
mediul structurilor lor asociative, trebuie să fie 
incluşii în componenţa grupurilor de lucru pen-
tru descentralizare sectorială, în baza principiul 
parităţii. 

Conform comunicatului de presă referi-
tor la cea de-a treia şedinţă a Comisiei paritare, 
care a avut loc la 29 mai 200838, activitatea gru-
purilor de lucru pentru descentralizare sectorială 
s-a constituit în cadrul Ministerului Economiei 
şi Comerţului, Ministerului Afacerilor de Inter-
ne, Ministerului Educaţiei şi Tineretului, Minis-
terului Dezvoltării Informaţionale şi a Minis-
terului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului. 
Spre regret, în cadrul Ministerului Finanţelor nu 
este menţionată constituirea unui grup de lucru, 
deşi descentralizarea fiscală este de o importan-
ţă vitală pentru realizarea unei descentralizări 
administrative autentice şi echilibrate, iar Legea 
privind descentralizare administrativă menţio-
nează că Comisia paritară se constituie în scopul 
studierii, promovării şi monitorizării procesului 
38   http://mapl.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=50&id=239 

de descentralizare atât administrativă, cât şi fi-
nanciară. Luând în considerare aceste prevederi, 
credem că este necesară constituirea unui grup 
de lucru pentru descentralizare şi în cadrul Mi-
nisterului Finanţelor, care ar studia şi promova 
aspectul financiar al descentralizării şi al costului, 
impactului şi surselor de acoperire financiară al 
politicilor implementate. 

Comisiile locale pentru descentrali-
zare. Regulamentul Comisiei paritare pentru 
descentralizare administrativă stipulează că Mi-
nisterul Administraţiei Publice Locale, în func-
ţie de capacităţile administrative ale autorităţilor 
publice locale, propune spre aprobare Comisiei 
o listă a raioanelor sau a localităţilor în care se 
vor derula proiectele-pilot. Autorităţile adminis-
traţiei publice locale vizate sunt informate des-
pre includerea lor în această listă, după acceptare 
constituind comisii locale pentru descentralizare 
(pct. 19, lit. “b”). Regulamentul nu menţionea-
ză care va fi componenţa comisiilor locale, însă 
prevede că acestea elaborează, în comun cu gru-
purile de lucru, programele de implementare a 
proiectelor-pilot,  întocmind un plan de lucru 
detaliat (pct. 19, lit. “e”) şi că activitatea comisii-
lor locale privind implementarea programelor de 
descentralizare este coordonată de către grupuri-
le de lucru pentru descentralizare sectorială (pct. 
19, lit. “f ”). 

Regulamentul mai prevede că comisii-
le locale pentru descentralizare participă la ne-
gocieri directe cu ministerele implicate privind 
transferul de competenţe şi responsabilităţi de la 
nivel central la nivel local (pct. 19, lit. “g”). Noi 
suntem de părere că aceste comisii locale pentru 
descentralizare, luate individual la nivelul fiecărei 
localităţi, nu vor avea nici resursele, nici exper-
tiza necesară pentru a participa efectiv la astfel 
de negocieri, ele riscând să devină nişte structuri 
pur formale, cu atribuţii doar de executare a de-
ciziilor luate la nivel central, activitatea acestora 
fiind „coordonată” în totalitate de către autorită-
ţile centrale prin intermediul grupurilor de lucru 
sectoriale. Considerăm că la aceste negocieri di-
recte cu ministerele implicate privind transferul 
de competenţe şi responsabilităţi de la nivel cen-
tral la nivel local trebuie să participe structurile 
asociative ale autorităţilor locale, acestea având o 
poziţie mult mai adecvată de a negocia realmente 
cu ministerele respective.
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Din cele menţionate mai sus în cadrul aces-
tui studiu, pot fi trase mai multe concluzii, dintre care 
am dori să subliniem în mod special următoarele:

Importanţa unor consultări efective şi la 1) 
timp a autorităţilor locale şi în special a 
structurilor lor asociative. 

Autorităţile locale reprezintă nivelul de guverna-	
re care este cel mai aproape de cetăţeni, fiind o 
punte de legătură a autorităţilor centrale cu ce-
tăţenii. Ele au un rol important în implementa-
rea politicilor publice adoptate la nivel central 
şi reprezintă un important furnizor de servicii 
publice. 

Un sistem eficient de consultare asigură ca au-	
torităţile relevante (Guvernul sau alte instituţii 
publice centrale) să fie conştiente de impactul 
pe care decizia ori legea adoptată o poate avea 
asupra autorităţilor publice locale şi regionale, 
contribuind de asemenea la stabilirea unei coo-
perări autentice între diferite nivele de guverna-
re, precum şi la dezvoltarea autonomiei locale, 
în general. 

Consultarea efectivă şi în timp util a autorităţilor 	
locale, şi în particular a structurilor lor asociative, 
este esenţială pentru a permite acestor autorităţi 
să îşi îndeplinească atribuţiile şi responsabilităţile 
lor la cel mai înalt nivel. 

Structurile asociative ale autorităţilor adminis-	
traţiei publice locale trebuie să fie consultate în 
privinţa tuturor proiectelor de acte normativ şi 
decizii care afectează membrii lor. 

Lipsa unui sistem de consultare a autorităţilor 	
administraţiei publice locale, în special, precum 
şi a societăţii civile şi a experţilor independenţi, 
la adoptarea actelor normative şi a deciziilor din 
domeniu are drept consecinţă adoptarea unor 
acte contradictorii, rupte de realitate, inaplica-
bile, fără a se ţine cont de opinia colectivităţilor 
locale, încălcându-se principiul autonomiei au-
torităţilor locale, etc. 

Necesitatea adoptării unui cadru normativ 2) 
bine definit, care să reglementeze în mod 
detaliat procedura de consultare a autori-
tăţilor locale. 

Existenţa unor reglementări obligatorii sau a 	

unui acord între Guvern şi Asociaţiile Autorită-
ţilor Publice Locale este vitală pentru stabilirea 
unui proces continuu şi funcţional de consultare 
a autorităţilor locale. 

De asemenea, este importantă stabilirea unor 	
mecanisme de control, de exemplu prin îndepli-
nirea de către Asociaţii a unor rapoarte trimestri-
ale şi anuale în care să se menţioneze neajunsurile 
din cadrul procesului de negociere şi lista actelor 
normative şi a deciziilor care au fost elaborate şi 
adoptate fără consultarea lor. Aceste rapoarte ar 
putea sa fie expediate Ministerului Administra-
ţiei Publice Locale şi comisei de specialitate din 
cadrul Parlamentului Republicii Moldova, care 
are obligaţia de a monitoriza modul în care sunt 
implementate legile adoptate (în cazul în care 
procedura detaliată de consultare ar căpăta o re-
glementare legislativă). 

Termenul pentru oferirea unui răspuns din par-	
tea autorităţilor locale trebuie să fie adecvat şi 
rezonabil, din moment ce în majoritatea cazu-
rilor asociaţiile naţionale ale autorităţilor locale 
vor trebui să consulte membrii săi şi mai apoi să 
formuleze un răspuns. Timpul prea scurt pentru 
oferirea unei opinii este una din problemele de 
bază existentă în mai multe ţări.

Consultarea şi participarea autorităţilor 3) 
locale trebuie să aibă loc la toate etapele 
procesului de elaborare a politicilor şi de 
adoptarea a legislaţiei. 

Autorităţile locale trebuie să fie consultate nu 	
numai după ce proiectul unei legi a fost elaborat, 
ci să fie implicate de la etapa incipientă, din mo-
mentul în care este analizat conceptul noii legi şi 
pe parcursul etapei de elaborare a proiectului. 

Este important ca toate ministerele să consulte 	
în mod obligatoriu autorităţile locale, nu numai 
Ministerul administraţiei publice locale. 

Este de asemenea necesar de a asigura consultarea 	
efectivă a autorităţilor locale şi pe parcursul pro-
cesului parlamentar de adoptarea a noilor legi, 
astfel încât impactul unor amendamente majore 
care afectează autorităţile administraţiei publice 
locale să poate fi evaluate înainte de adoptarea 
finală a noii legi.

cONcLuZII
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A) Pentru Parlamentul Republicii Moldova:

Urmând practica de succes a unor state din re-	
giune, facem apel şi recomandăm Parlamentului 
Republicii Moldova stabilirea unui dialog şi a 
unei cooperări mai strânse cu autorităţile locale 
şi structurile lor asociative. Ar fi benefic ca re-
prezentanţii autorităţilor locale să fie invitaţi să 
participe la şedinţele comisiilor şi grupurilor de 
lucru atunci când se examinează sau se discută 
proiecte de lege care afectează autorităţile locale. 

Recomandăm adoptarea unei Concepţii privind 	
cooperarea Parlamentului cu structurile asociati-
ve ale autorităţilor administraţiei publice locale, 
în care să fie stipulate principiile, formele şi pro-
cedura de consultare şi cooperare.

Propunem următoarele modificări la Legea nr. 	
780-XV din 27.12.2001 cu privire la actele le-
gislative, prin adăugarea art. 171 cu următorul 
conţinut:

(1) În cazul proiectelor de acte legislative care 
privesc sau afectează autorităţile administraţiei 
publice locale, grupul de lucru discută cu struc-
turile asociative reprezentative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale, pentru a afla opinia 
acestora referitor la domeniul respectiv de regle-
mentare, invitându-le să numească reprezentanţi 
care să participe la şedinţele grupului de lucru.

(2) Structurile asociative ale autorităţilor publi-
ce locale pot trimite în scris opinia şi poziţia lor 
referitor la proiectul de act legislativ care se ela-
borează;

(3) Grupul de lucru include, după caz, propu-
nerile structurilor asociative în proiectul de act 
legislativ. Respingerea acestor propuneri trebuie 
sa fie motivată şi argumentată.

(4) Opiniile scrise expediate de către structurile 
asociative ale autorităţilor locale se anexează la 
varianta finală a proiectului de act legislativ, fiind 
incluse în dosarul de însoţire.    

Propunem modificarea art. 6. alin. (5) din Le-	
gea privind administraţia publică locală, prin 
excluderea cuvântului „pot”, având următoarea 
redacţie finală: „Autorităţile administraţiei publice 
centrale consultă asociaţiile reprezentative ale auto-
rităţilor administraţiei publice locale în problemele 
ce ţin de administraţia publică locală”.

B) Pentru Guvernul Republicii Moldova:

Elaborarea şi aprobarea unui Hotărâri de Guvern 	
privind procedura de consultare a autorităţilor 
locale şi a structurilor lor asociative la planifica-
rea, elaborarea proiectelor şi adoptarea politicilor, 
actelor normative şi a deciziilor care afectează au-
torităţile locale. La elaborarea acestei proceduri ar 
trebui să se ţină cont de următoarele elemente:

Consultarea obligatorie a autorităţilor locale şi a 1. 
structurilor lor asociative în toate domeniile care 
le privesc. Această cerinţă ar trebui să fie însoţită 
şi de un mecanism eficient de control – rapoarte, 
controale, includerea unei rubrici speciale în fişa 
de însoţire a actului legislativ, etc.

Includerea în procesul consultării a tuturor aso-2. 
ciaţiilor naţionale a autorităţilor locale cale co-
respund anumitor criterii, spre exemplu care au 
ca membri cel puţin 1/3 din numărul total al 
autorităţilor locale de nivelul respectiv.  

Autorităţile locale şi structurile lor asociative tre-3. 
buie implicate la etapa incipientă de elaborarea a 
proiectelor de legi sau alte reglementări, atunci 
când posibilităţile de modificare nu sunt încă li-
mitate.

Procedurile de consultare trebuie să atribuie în 4. 
mod explicit structurilor asociative ale autorită-
ţilor locale un statut de partener care să difere 
cel acordat altor potenţiali parteneri din cadrul 
societăţii civile.

Schimbul permanent de informaţie între insti-5. 
tuţiile guvernamentale şi asociaţiile autorităţilor 
locale.

Întruniri regulate şi posibilitate oferită fiecărei 6. 
părţi de a convoca în caz de necesitate structura 
de consultare. 

Timp suficient pentru ca Asociaţiile să reuşească 7. 
să consulte membrii săi, să coordoneze amenda-
mentele propuse şi să formuleze poziţii comune 
şi un răspuns referitor la actul supus consultării. 

Poziţiile autorităţilor locale exprimate pe par-8. 
cursul procesului de consultare prin intermediul 
asociaţiilor lor reprezentative trebuie să fie aduse 
la cunoştinţa Parlamentului (de exemplu, sub 
forma unor anexe sau în cadrul fişei de însoţire, 
sau în nota informativă). Respingerea acestor po-
ziţii ar trebui să fie, pe cât posibil, justificată.

recOmaNDĂrI
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Asociaţiile Autorităţilor Locale ar trebui să aibă 9. 
posibilitatea să propună modificări ale legilor şi 
actelor normative adoptate pe parcursul etapelor 
de evaluare, atunci când apar dificultăţi pe par-
cursul implementării.

Propunem următoarele modificări la Hotărârea 	
nr. 93 cu privirea la Componenţa nominală şi 
Regulamentul Comisiei paritare pentru descen-
tralizare:  

1) Modificarea Anexei nr. 1, în care se preve-
de componenţa nominală a Comisiei. Con-
form principiului  parităţii, propunem in-
cluderea reprezentanţilor tuturor Asociaţiilor 
Naţionale ale Autorităţilor Locale existente, 
proporţional cu numărul membrilor lor. 
Aceasta ar însemna că cel puţin 14 membri ai 
comisiei trebuie să fie reprezentanţi ai autori-
tăţilor locale (din moment ce în componenţa 
actuală 15 membri sunt reprezentanţi ai au-
torităţilor administraţiei publice centrale).

2) A exclude de la punctul 5 al Regulamen-
tului Comisiei paritare (Anexa nr. 2) sintag-
ma „ai asociaţiilor autorităţilor administraţiei 
publice locale”, din moment ce reprezentanţii 
asociaţiilor autorităţilor administraţiei publi-
ce locale urmează să fie incluşi în componen-
ţa comisie în calitate de membri cu drepturi 
depline, nu invitaţi cu statut de observator.

3) A modifica punctul 14 din Regulamen-
tul Comisie paritare, în următoarea redacţie: 
„Grupul de lucru este constituit din trei spe-
cialişti din cadrul autorităţilor administra-
ţiei publice centrale care gestionează domenii 
supuse procesului de descentralizare, trei re-
prezentanţi ai structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice locale 
şi din câte un reprezentant al Ministerului Ad-
ministraţiei Publice Locale şi al Ministerului 
Finanţelor, desemnaţi prin ordinele conducăto-
rilor autorităţilor respective”.

4) A modifica punctul 19 b, prin adăugarea 
după „Ministerul Administraţiei Publice Lo-
cale”, a sintagmei „în comun cu  structurile 
asociative ale autorităţilor publice locale...”.

C) Pentru Ministerul Finanţelor 

În conformitate cu punctul 10 din Regulamentul 	
Comisiei Paritare, să propună Comisiei crearea 
unui grup de lucru pentru descentralizare fiscală şi 
relaţii inter-bugetare. Grupul de lucru ar urma să 
fie format din reprezentanţi ai Ministerului Finan-
ţelor, reprezentanţi ai autorităţilor locale desem-

naţi prin intermediul structurilor lor asociative, un 
reprezentant al Ministerului Administraţiei Publi-
ce Locale şi din reprezentanţi ai societăţii civile şi 
mediului academic. Grupul de lucru ar urma să 
îndeplinească atribuţiile prevăzute la punctul 12 
din Regulamentul comisiei paritare, plus atribuţii 
de consultare pe parcursul elaborării proiectului 
bugetului de stat în partea în care se referă la auto-
rităţile locale şi la relaţiile inter-bugetare.        

D) Pentru structurile asociative ale autorităţile lo-
cale din Republica Moldova

Asociaţiile naţionale ale autorităţilor publice 	
locale trebuie să se abţină de la orice formă de 
afiliere politică, iar în activitatea lor trebuie să 
se bazeze pe principiile imparţialităţii şi echidis-
tanţei, plasând apărarea drepturilor şi intereselor 
membrilor lor mai presus de diferenţele de natu-
ră politică sau de partid. 

Asociaţiile autorităţilor locale trebuie să depăşeas-	
că divergenţele dintre membrii săi şi să formuleze 
poziţii comune referitor la obiectul consultării. 

Asociaţiile reprezentative ale autorităţilor loca-	
le şi regionale din Republica Moldova trebuie 
să-şi dezvolte capacităţi instituţionale viabile, 
transparente şi funcţionale, asigurând acoperirea 
cheltuielilor de organizare şi reprezentare a inte-
reselor membrilor lor, în mod operativ şi deschis, 
asigurând achitarea unor cotizaţii de membru în 
asociaţie din bugetele locale, pe criterii decise de 
organele de conducere ale asociaţiei, indicate în 
statutul lor.

Reprezentaţii Asociaţiilor autorităţilor care par-	
ticipă în comisiile de consultare şi în grupurile 
comune de lucru trebuie să aibă un mandat clar 
şi să reprezinte poziţiile comune din partea tutu-
ror autorităţilor locale, nu doar poziţia propriilor 
localităţi.

Capacităţile autorităţilor locale şi a structurilor 	
lor asociative trebuie consolidate, pentru a fi ca-
pabile să participe efectiv la procesul de consul-
tare.

Asociaţiile ar trebui să implice activ mass-media 	
în procesul de consultare şi de negociere cu au-
torităţile centrale, pentru a obţine suportul pu-
blicului. 

Asociaţiile autorităţilor locale ar trebui să aibă 	
propriile baze de date care ar cuprinde informaţii 
relevante, cum ar fi de exemplu informaţii pri-
vind toate bugetele locale, etc. Capacitatea anali-
tică a Asociaţiilor reprezintă o precondiţie pentru 
un proces efectiv de consultare şi negociere.
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Anexa 1. Hotărârea Guvernului României 
nr. 521/2005 privind procedura de con-
sultare a structurilor asociative ale auto-
rităţilor administraţiei publice locale la 
elaborarea proiectelor actelor normative.

HOTĂRÂRE nr. 521 din 9 iunie 2005
privind procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autorităţilor administraţiei publi-
ce locale la elaborarea proiectelor de acte nor-
mative
EMITENT: GUVERNUL 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 
529 din 22 iunie 2005 

    Având în vedere art. 4 pct. 6 din Carta eu-
ropeană a autonomiei locale, adoptată la Stras-
bourg la 15 octombrie 1985, ratificată de Ro-
mânia prin Legea nr. 199/1997, precum şi  art. 
8 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, cu modificările şi completările ul-
terioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia Români-
ei, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotă-
râre.

ART. 1
    Prezenta hotărâre reglementează procedura 
de consultare de către autorităţile administra-
ţiei publice centrale a structurilor asociative 
ale autorităţilor administraţiei publice locale, 
înainte de supunerea spre adoptare sau, după 
caz, aprobare în condiţiile legii, a proiectelor de 
acte normative care le privesc în mod direct.

ART. 2
    În sensul prezentei hotărâri, termenii şi ex-
presiile de mai jos au următorul înţeles:
    a) autorităţi ale administraţiei publice cen-
trale - ministerele, organele de specialitate sau 
autorităţile administrative autonome;
   b) structuri asociative ale autorităţilor admi-
nistraţiei publice locale - Asociaţia Comunelor 
din România, Asociaţia Oraşelor din România, 
Asociaţia Municipiilor din România, Uniunea 
Naţională a Consiliilor Judeţene din România 
şi Federaţia Autorităţilor Locale din România;
    c) procedură de consultare - totalitatea acte-

lor şi a formalităţilor îndeplinite de autorităţile 
prevăzute la lit. a), precum şi de structurile pre-
văzute la lit. b), prin care structurile asociative 
ale administraţiei publice locale sunt informate 
asupra conţinutului proiectelor de acte norma-
tive care le privesc în mod direct şi prin care 
punctele de vedere ale acestora sunt avute în 
vedere, după caz, la definitivarea proiectelor re-
spective.

ART. 3
    (1) Proiectele de acte normative care privesc 
în mod direct autorităţile administraţiei publi-
ce locale trebuie transmise preşedinţilor struc-
turilor asociative ale acestora de către autorita-
tea administraţiei publice centrale iniţiatoare, 
cu cel puţin 15 zile înainte de prezentarea, spre 
însuşire, de către conducătorul acesteia.
    (2) În cazul proiectelor de acte normative cu 
caracter urgent, termenul prevăzut la alin. (1) 
poate fi redus la 5 zile lucrătoare.
    (3) Transmiterea proiectelor de acte normati-
ve în condiţiile prevăzute la alin. (1) se face prin 
poştă electronică sau fax, la adresele comunica-
te autorităţilor administraţiei publice centrale 
prin grija preşedinţilor structurilor asociative 
ale autorităţilor administraţiei publice locale.
    (4) Odată cu transmiterea proiectelor de acte 
normative, autorităţile administraţiei publice 
centrale iniţiatoare sunt obligate să informeze 
structurile asociative ale autorităţilor adminis-
traţiei publice locale cu privire la elementele de 
identificare a persoanelor sau, după caz, a struc-
turilor pentru relaţia cu mediul asociativ ori a 
structurilor care asigură procedura de consulta-
re, care pot oferi relaţii cu privire la proiectul 
actului normativ respectiv, precum şi adresele 
la care se primesc punctele de vedere.
    (5) Conducătorii autorităţilor publice cen-
trale sunt obligaţi să desemneze, prin ordin, în 
termen de 15 zile de la data intrării în vigoare 
a prezentei hotărâri, persoanele sau, după caz, 
structurile care asigură procedura de consulta-
re, prevăzute la alin. (4).

ART. 4
    (1) Punctele de vedere ale structurilor aso-
ciative ale autorităţilor administraţiei publice 
locale cu privire la proiectele de acte normative 
asupra cărora au fost consultate se motivează în 

aNexe 
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concordanţă cu prevederile legale şi se transmit, 
prin grija preşedinţilor acestora, în termen de 5 
zile lucrătoare de la primire, la autoritatea ad-
ministraţiei publice centrale iniţiatoare a pro-
iectului de act normativ, în situaţia prevăzută 
la art. 3 alin. (1), respectiv 3 zile lucrătoare, în 
situaţia prevăzută la art. 3 alin. (2).
    (2) Punctele de vedere comunicate de către 
structurile asociative ale autorităţilor adminis-
traţiei publice locale se analizează şi, în funcţie 
de oportunitatea lor, se preiau în conţinutul 
proiectului de act normativ, prin grija condu-
cătorului autorităţii administraţiei publice cen-
trale.
    (3) Persoanele sau, după caz, structurile pre-
văzute la art. 3 alin. (5) sunt obligate să în-
tocmească procese-verbale în care consemnează 
structurile asociative ale autorităţilor adminis-
traţiei publice locale care au fost consultate, 
data la care s-a transmis proiectul de act nor-
mativ spre consultare, datele la care s-au primit 
punctele de vedere ale acestor structuri, precum 
şi modul în care au fost preluate propunerile şi 
observaţiile acestora. Un exemplar al procesu-
lui-verbal se prezintă conducerii autorităţii ad-
ministraţiei publice centrale iniţiatoare cu oca-
zia însuşirii proiectului de către conducătorul 
acesteia, iar un exemplar se transmite structu-
rilor asociative ale autorităţilor administraţiei 
publice locale, spre informare.
    (4) Punctele de vedere transmise de struc-
turile asociative ale autorităţilor administraţiei 
publice locale după împlinirea termenelor pre-
văzute la alin. (1) nu se mai iau în consideraţie 
de către iniţiator cu ocazia definitivării proiec-
tului de act normativ.

ART. 5
    (1) În documentele de motivare care însoţesc 
proiectele de acte normative ce intră sub inci-
denţa prevederilor prezentei hotărâri se includ 
referiri cu privire la îndeplinirea procedurii de 
consultare a structurilor asociative ale autorită-
ţilor administraţiei publice locale şi se menţio-
nează soluţiile propuse de aceste structuri care 
au fost incluse în conţinutul proiectelor respec-
tive.
    (2) În cazul în care o structură asociativă 
a autorităţilor administraţiei publice locale nu 
comunică punctul de vedere în cadrul procedu-
rii de consultare, se menţionează despre aceasta 
în documentul de motivare.

ART. 6
    (1) În vederea monitorizării modului de apli-

care a prevederilor prezentei hotărâri, autori-
tăţile administraţiei publice centrale transmit 
copii ale proceselor-verbale prevăzute la art. 4 
alin. (3) structurii de specialitate din subordi-
nea secretarului de stat pentru comunităţile lo-
cale din cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor.
    (2) În prima decadă a fiecărui trimestru struc-
turile asociative transmit structurii de speciali-
tate din subordinea secretarului de stat pentru 
comunităţile locale din cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor o informare asupra 
respectării procedurii de consultare a structu-
rilor asociative ale autorităţilor administraţiei 
publice locale pe perioada trimestrului anterior. 
Informarea trebuie să prezinte actele normative 
aprobate fără consultarea structurilor asociative 
sau în cuprinsul cărora nu au fost incluse, în 
mod nejustificat, propunerile şi observaţiile co-
municate de către acestea, precum şi consecin-
ţele pe care le generează aceste situaţii asupra 
domeniului ce vizează activitatea autorităţilor 
administraţiei publice locale.
    (3) Netransmiterea informării în termenul 
prevăzut la alin. (2) este asimilată respectării 
procedurii de consultare reglementate de pre-
zenta hotărâre.
    (4) În a doua decadă a fiecărui trimestru, pe 
baza datelor cuprinse în documentele prevăzute 
la alin. (1) şi (2), compartimentul de speciali-
tate din subordinea secretarului de stat pentru 
comunităţile locale din structura Ministerului 
Administraţiei şi Internelor întocmeşte un ra-
port cu privire la respectarea prevederilor pre-
zentei hotărâri referitoare la procedura de con-
sultare pe perioada trimestrului anterior, care 
se prezintă ministrului administraţiei şi inter-
nelor, precum şi Guvernului.

ART. 7
    Pentru asigurarea unui cadru coerent de ana-
liză privind îndeplinirea procedurii de consul-
tare prevăzute de prezenta hotărâre, la nivelul 
Ministerului Administraţiei şi Internelor se or-
ganizează trimestrial întâlniri consultative între 
conducerea acestuia şi cea a structurilor asoci-
ative.
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PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

  

 Bucureşti, 9 iunie 2005.
    Nr. 521.

Contrasemnează:
────────────────

p. Ministrul administraţiei şi internelor,
Anghel Andreescu,

secretar de stat 
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

Anexa 2. Memorandum de cooperare între 
Guvernul Republicii Macedonia şi Asociaţia 
unităţilor administrativ-teritoriale din Re-
publica Macedonia (ZELS)39

MEMORANDUM DE COOPERARE
 între 

Guvernul Republicii Macedonia şi 
Asociaţia unităţilor administrativ-teritoriale 

din Republica Macedonia (ZELS)

Guvernul Republicii Macedonia şi Asociaţia unită-
ţilor administrativ-teritoriale din Republica Mace-
donia (ZELS),

Pornind de la faptul că reprezintă una din valorile 
fundamentale ale ordinii constituţionale în Repu-
blica Macedonia; 

Luând în consideraţie determinarea dezvoltării de-
mocraţiei locale în Republica Macedonia în con-
formitate cu principiile stipulate în Carta Europea-
na a Autonomiei Locale;

Luând în consideraţie necesitatea continuării pro-
cesului de descentralizare a competenţelor şi con-
comitent cu aceasta, crearea sistemului finanţelor 
care va asigura o autonomie mai mare şi un rol mai 
important pentru autorităţile administraţiei publi-
ce locale; 

Respectând dreptul Asociaţiei unităţilor adminis-
trativ-teritoriale din Republica Macedonia prevă-
zut în articolul 81 din Legea administraţiei publice 
locale de a coopera cu Guvernul Republicii Mace-
donia în privinţa chestiunilor de importanţă majo-
ră pentru autorităţile locale,

 Au stabilit următoarele: 

I. Obiectivele cooperării
Implementarea unei cooperării şi coordo-•	
nări mutuale, a unui dialog instituţional 
efectiv în implementarea activităţilor de 

39   http://zels.org.mk/sorabotka/dok/Memorandum%20for%20Cooperati-
on%20ZELS.doc 

promovare a autonomiei locale, luând în 
considerare interesele statului. 
Implementarea reformei administraţiei •	
publice locale şi a procesului de descentra-
lizare în conformitate cu Lege administra-
ţiei publice locale.
Asigurarea unei implementări depline a •	
principiului subsidiarităţii prin garantarea 
dreptului cetăţenilor de a participa direct 
la afacerile publice la nivel local.

II. Activităţi desfăşurate pentru realizarea coo-
perării 
În cadrul implementării obiectivelor cooperării, 
semnatarii memorandumului vor realiza următoa-
rele activităţi: 

1. Activităţi în sfera descentralizării:
Guvernul Republicii Macedonia şi instituţiile ad-
ministraţiei de stat vor coopera cu ZELS la pregăti-
rea proiectelor de legi pentru implementarea Legii 
administraţiei publice locale, în cadrul căruia:

Reprezentanţilor ZELS li se va permite •	
să participe în grupurile de lucru pentru 
analiza şi evaluarea modificărilor legisla-
tive necesare; 
Reprezentanţilor ZELS li se va permite •	
să participe în grupurile de lucru pentru 
pregătirea anumitor legi şi altor acte nor-
mative; 
Reprezentanţilor ZELS li se va permite să •	
participe în organele de lucru ale Guver-
nului Republici Macedonia în timpul re-
vizuirii legilor şi regulilor care reglemen-
tează aspecte importante pentru autori-
tăţile locale, în conformitate cu regulile 
de procedură ale Guvernului Republicii 
Macedonia.  
Consultarea prealabilă a autorităţilor ad-•	
ministraţiei publice locale va fi asigurată 
pentru anumite proiecte de acte legislati-
ve importante pentru autorităţile locale.

2. Activităţi în sfera descentralizării fiscale: 
La evaluarea condiţiilor actuale şi a necesi-•	
tăţilor viitoare a autorităţilor administraţi-
ei publice locale în procesul descentraliză-
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rii fiscale, va fi asigurată participarea activă 
a ZELS-ului; 
Asociaţiei unităţilor administrativ-teritori-•	
ale din Republica Macedonia i se va cere 
opinia referitor la proiectul de Lege pri-
vind finanţele autorităţilor administraţiei 
publice locale; 
Va fi furnizată expertiză pentru armoniza-•	
rea legii finanţelor administraţiei publice 
locale cu standardele internaţionale stabi-
lite;  
Propunerea ZELS-ului va fi luată în con-•	
sidere la pregătirea proiectului Bugetului 
anual al Republicii Macedonia, în parte în 
care se referă la alocarea fondurilor către 
autorităţile publice locale pentru exercita-
rea competenţelor prevăzute de lege; 
Va exista o cooperare la implementarea •	
prevederilor Legii privind finanţele publice 
locale referitor la sumele care vor fi alocate 
unităţilor administraţiei publice locale pe 
parcursul anului calendaristic; 

3. Activităţile în sfera proprietăţii unităţilor ad-
ministraţiei publice locale: 

Vor fi făcute eforturi comune în vederea •	
asigurării condiţiilor pentru îndeplinirea 
competenţelor autorităţilor publice locale 
prin transferarea proprietăţilor de stat către 
autorităţile administraţiei publice locale;
Va fi reconsiderată posibilitatea de trans-•	
fer a proprietăţii asupra obiectelor care au 
fost construite cu contribuţii proprii sau 
asupra celor primite în calitate de donaţie, 
pentru ca autorităţile administraţiei publi-
ce locale să administreze aceste facilităţi, 
în felul acesta generând venituri care vor fi 

utilizate pentru menţinerea operaţională şi 
fizică a acestor obiecte;    
Vor fi definite relaţiile privind proprietatea •	
infrastructurii construite, precum şi modul 
de oferire a fondurilor pentru menţinerea 
lor. 

III. Mecanisme pentru realizarea cooperării
Realizarea cooperării va avea loc în modul urmă-
tor:

Ministerul administraţiei publice locale •	
va organiza cel puţin de două ori pe an 
întruniri cu reprezentanţii Comisiei per-
manente a Asociaţiei unităţilor adminis-
trativ-teritoriale pentru a discuta chestiu-
nile de interes comun, în acest scop fiind 
pregătit un raport comun.
Raportul comun va fi expediat Guvernu-•	
lui Republicii Macedonia şi Comisiei per-
manente a Asociaţiei unităţilor adminis-
trativ-teritoriale.
Parlamentul Republicii Macedonia fi in-•	
format despre activităţile realizate în ca-
drul cooperării dintre Guvernul Republi-
cii Macedonia şi ZELS. 

IV. Durata cooperării 
Această cooperare va exista atâta timp cât va exista 
interes comun pentru realizarea obiectivelor deter-
minate în acest memorandum. 
Cooperarea poate fi extinsă şi aprofundată la pro-
punerea uneia dintre părţi, după armonizarea mu-
tuală prealabilă a poziţiilor. 
Memorandumul este semnat în 4 copii identice, 
câte două pentru fiecare parte.

Skopje,   05. 03.  2003 
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Anexa 3. Chestionar privind dialogul între 
autorităţile publice centrale şi cele locale, 
site-ul  Ministerului Administraţiei Publice 
Locale – www.mapl.gov.md 

 

Rezultatele chestionarului la data de 17 de-
cembrie 2008
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Anexa 4. Modelul Comisiei pentru Administraţia Publică Locală la nivelul Guvernului.40

40   Sursa: Concept paper on institutionalization of the dialogue on local government, Local Government Initiative, Bulgaria - http://www.logincee.org/file/8486/
library      

40 Anexa 4. Modelul Comisiei pentru Administra ia Public  Local  la nivelul Guvernului.

Comisia pentru Administra ia Public  Local  la nivelul Guvernului 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pre edinte  Pre edinte 
  

Desemnat de c tre Asocia ia 
Na ional  a Autorit ilor Locale 

din Bulgaria (NAMBR) 

Desemnat de c tre Guvern 

 
Vicepre edinte   Coordonator 

pentru asisten  
administrativ  în cadrul 

Guvernului 

  
 Reprezentant al Guvernului 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
40 Sursa: Concept paper on institutionalization of the dialogue on local government, Local Government Initiative, 
Bulgaria - http://www.logincee.org/file/8486/library       

Ministerul Finan elor  
– Ministrul i  
Vice-ministrul   

Ministerul Dezvolt rii 
Regionale – Ministrul i 

Vice-ministrul 

Ministerul Educa iei i 
tiin ei 

 – Vice-ministrul   
 

Ministerul S n t ii  
– Vice-ministrul   

 

Cur ii de Conturi 

NAMRB – 7  
reprezentan i (primari 
sau consilieri locali), 
desemna i de c tre 

organele de conducere 
ale NAMRB 

Membri 

Conducerii 
comisiilor  

Parlamentare 

Reprezentan i 
permanen i ai: 

Ministerul Muncii i 
Protec iei Sociale   
– Vice-ministrul   

Ministerul Culturii 
– Vice-ministrul   
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