
CONSILIUL EUROPEI
“Comitetul director pentru democratie locala si regionala”

(CDLR)

6 modele de autoguvernare regionala

MODELUL 1

Regiuni cu puterea de a promulga [ emite, vota] legislatie primara, a caror
existenta este garantata de Constitutie sau un Acord federal si care nu pot
fi interogate impotriva dorintei lor.

A. Pozitia institutionala a regiunilor in cadrul Statului

1. Notiunea de autoritate regionala

Principiu:

Existenta regiunilor este garantata de Constitutie sau un Acord federal.

Modalitati:

a. Regiunile sunt entitati constituente ale statului;
SAU
b. Regiunile sunt stabilite de Constitutie

2.  Competentele autoritatilor regionale.

i) natura competentelor proprii sau delegate (de catre cine);
legislative  sau administrative; de elaborare a politicilor sau
executive

ii) sursal legala/izvorul de drept (Constitutie, act constitutional,
act institutional, act ordinar, altul)

iii) posibilitate de manevra in adaptarea exercitiului
competentelor delegate la conditiile specifice autoritatii



Principii:

1. Regiunile au puterea de a adopta legislatie primara in ariile competentei
lor  si in corespondenta cu puteriilor executive.

2. Ariile competentei lor sunt date de Constitutie care poate califica puterea
de a aadopta legislatie primara.

3. Regiunile pot avea puteri in adoptarea de legislatie secundara in cadrul de
actiune a legislatiei primare promulgata de parlamentul national.

4. Regiunile pot avea puteri delegate sa legifereze/reglementeze si in
corespondenta/corespunzator puterilor executive

5. In exercitarea tuturor puterilor lor, regiunile au spatiu de manevra  in a lua
in considerare propriile conditii de particularitate

Modalitati:

Modalitatile urmaresc direct principiile aratate mai sus

3. Relatiile cu autoritatile locale  ( subordonarea/dependenta
autoritatilor locale fata de regiune din punct de vedere institutional,
functional sau financiar; egaliatea formala, relatia de ne-
subordonare; subordonarea/ dependenta regiunii)

Principii:

1. Regiunile respecta principiul autoguvernarii locale.
2. In cadrul limitelor competentei lor, regiunile pot delega anumite functii

administrative catre autoritatile locale. In acele cazuri regiunea
supervizeaza exercitarea acestor puteri.

Modalitati:

1. In ceea ce priveste crearea sau modificarea institutiilor guvernarii locale:

FIE:
a) Regiunile nu au autoritatea sa creeze sau sa modifice autoritatile

locale sau institutiile lor;
SAU:
b) Regiunile au autoritatea de a crea sau modifica autoritatile locale  sau

institutiile lor in conformitate cu principiul autoguvernarii locale.
SAU:
c) Regiunile au autoritatea de a crea, modifica sau anula/aboli autoritatile

locale sau institutiile acestora  in confotmitate cu principiul
autoguvernarii locale



2. In ceea ce priveste subordonarea functionala:

FIE:
a) Autoritatile locale sunt independente de,nu sunt subordonate nici

supervizate de catre regiuni;
SAU:
b) Autoritatile locale sunt supervizate de regiuni, in cadrul limitelor

principiului autoguvernarii locale

3. In ceea ce priveste relatia financiara dintre regiuni si autoritatile locale:

FIE:
a) Autoritatile locale primesc (in mare parte) finantare de la sau prin

intermediul regiunilor
SAU:
b) Autoritatile locale au in mare parte propriile lor resurse  sau sunt

finantate  direct de catre autoritatile centrale

4. In ceea ce priveste delegarea functiilor administrative catre autoritatile
locale:

FIE:
a) Regiunile pot delega functii administrative catre autoritatile locale  si

supraveghea legalitatea actelor autoritatilor locale;
b) Regiunile nu pot delega functii administrative catre autoritatile locale:

(aceasta optiune este legata de optiunea de la pct. 2a de mai sus)

4. Participarea in procesul de luare a deciziilor la nivel Statal
i) participarea la elaborarea legislatiei domestice
ii) participarea la elaborarea  legislatiei Uniunii Europene
iii) participarea la elaborarea reglementarilor internationale sau

europene
iv) forme de participare

Principiu:

Regiunile, in forme variate, participa in procesul de luare a deciziilor la nivel
statal. In particular ele sunt informate, consultate sau asociate in diferite forme,
privind probleme care ating competenta lor sau intereselor lor esentiale.



Modalitati:

Regiunile pot participa: (una sau mai multe din urmatoarele pot fi aplicate)

1. prin una din cele doua camere ale parlamentuluinational care este
compus  pe baze regionale si/sau include reprezentanti din regiuni

2. prin obligatia de a subscrie amendamente la constitutia federala pentru o
aprobare a populatiei si regiunilor;

3. prin dreptul de a face propuneri constitutionale sau legislative catre
parlamentul national

4. prin posibilitatea pentru regiuni… [ numarul prescris de catre Constitutie]
sa provoace  un referendum sau a respingere a legii federale

5. printr-un spectru de intalniri si entitati formale si/sau informale, al caror
scop se poate intinde de la simplul schimb de informatii la procesul de
co-decizie, depinzand, inter-alia, de gradul in care chestiunea de interes
atinge problematicile competentei regiunii sau interesele lor esentiale

6. prin obligatia de a subscrie la intocmirea proiectului legislatiei federale prin
procedura de consultare formala intre regiuni

7. pe bazele unui acord intre autoritatile centrale si regiuni in legatura cu
elaborarea Dreptului Uniunii Europene si/sau concluziile tratatelor
internationale care ating chestiuni de competenta regiunilor;

8. prin includerea reprezentantilor regionali in reprezentarea nationala sau
negocierea delegatiilor

9. prin cerinta de aprobare a tratatelor printr-un referendum cu majoritate
dubla, a populatiei si a regiunilor

5. Supervizarea de catre Stat a actiunilor autoritatilor reginale

i) supervizarea activitatii legislative regionale (principii de baza)

Principiu:

Supervizarea activitatii legislative regionale  este reglementata de constitutie sau
drept , limitata, cu anumite exceptii la controlul legalitatii ex post facto, iar
deciziile supuse ultimei judecati in sistemul judiciar

Modalitati:

1. In ceea ce priveste regulile supervizarii, ele se intind/sunt cuprinse:
FIE:
a) in Constitutie
SAU:
b) in legislatia nationala
SAU:



c) in combinatia a) si b)

2. In ceea ce priveste scopul supervizarii:
FIE:
a) supervizarea este limitata doar la legalitate
b) supervizarea implica legalitatea si, in particular in cazuri de legislatie

delegata, oportunitatea

3. In ceea ce priveste momentul supervizarii:
FIE:
a) numai a posteriori
SAU:
b) a posteriori si, in anumite cazuri, prioritare pentru intrarea in vigoare,

cu puteri limitate si in subsecvent referitoare la curte, sau la parlament
(numai in cazuri limitate si specifice)

4. In ceea ce priveste autoritatea supervizoare, ea poate fi:

FIE:
a) aceleasi jurisdictii care supervizeaza institutiile centrale, posibile ca si

un ultim resort dupa verificarea condusa de vreo jurisdictie la nivel
regional

SAU:
b) autoritatile centrale, supuse ultimei judecati de catre instanta
SAU:
c) autoritatile centrale cu decizie ultima a parlamentului ( numai in cazuri

speciale si limitate)

5. In ceea ce priveste rezultatul controlului anterior intrarii in vigoare

FIE:
a) regiunea revizuieste legea
SAU:
b) regiunea re-aproba legea si autoritatile centrale pot trimite cazul

curtilor sau parlamentului ( numai in cazuri speciale si limitate)
SAU:
c) regiunea abandoneaza legislatia propusa

ii) supervizarea  actelor regionale (principii de baza)

Principiu:

Supervizarea actelor regionale este limitata la testarea legalitatii lor, daca nu
priveste competentele delegate, unde testarea oportunitatii poate fi de asemenea
posibila ; (pentru competentele delegate se poate superviza si oportunitatea nu
numai legalitatea)



Modalitati:

1. In ceea ce priveste regulile supervizarii ele sunt asezate :
FIE:
a) in Constitutie
SAU:
b) in legislatia nationala
SAU:
c) in combinatia a) si b)

2. In ceea ce priveste scopul supervizarii:
FIE:
a) supervizarea este limitata numai la legalitate
SAU:
b) supervizarea implica legalitatea si, particular in cazurile de competenta

delegata, oportunitatea

3. In ceea ce priveste timpul supervizarii: numai a posteriori ;

4. In ceea ce priveste autoritatea supervizoare:
FIE:
a) aceleasi jurisdicti ca cele care supervizeaza si institutiile centrale
b) autoritatile centrale, supuse ultimei judecati de catre instanta

iii) supervizarea institutiilor regionale (extinsa la puterea de
suspendare si demitere/concediere a reprezentantilor regionali
alesi si la dizolvarea institutiilor regionale)

Principiu:

Auroritatile centrale fie nu au puteri sa suspende sau sa concedieze
reprezentantii regionali alesi  si sa dizolve institutiile regionale, sau au astfel de
puteri in cazuri foarte limitate prevazute de lege

Modalitati:

1. Nici un fel de masuri nu sunt posibile.

2. Masuri care sa silesca/oblige regiunea sa satisfaca cerintele
constitutionale  pot fi luate numai cu consimtamantul camerei
parlamentelor in care regiunile sunt reprezentate

6. Dizolvarea unui consiliul regional necesita decizia sefului statului urmata



de consultarea unui comitet parlamentar bi-cameral, regiunile fiind
reprezentate in una din cele doua camere parlamentare

7. Dizolvarea unui consiliu regional trebuie sa fie decisa de o lege adoptata
de parlament la propunerea sefului statului

8. Consilierii regionali si membrii executivului regional pot fi suspendati din
birou printr-un decret al presedintelui consiliului de ministri

9. Schimbari in autoguvernarea regionala

i) mecanisme pentru fuziunea/sciziunea regiunilor sau
schimbarea granitelor regionale

Principiu

Fuziunea sau sciziunea regiunilor este subiect de conditii speciale pentru a
garanta autoguvernarea regionala

Modalitati:

1. In ceea ce priveste statutul legal al deciziei:
FIE:
a) o schimbare in constitutie
SAU:
b) o schimbare in constitutie si acordul federal
SAU:
c) adoptarea unei legi constitutionale
SAU:
d) adoptarea unei legi printr-o majoritate calificata

2. In ceea ce priveste alte conditii speciale, pot fi aplicate una sau mai multe
din urmatoarele:

1. propunerile pot fi facute numai de regiunile interesate
2. propunerile pot fi facute numai de o initiativa populara necesitand

un anumit numar de semnaturi
3. propunerile pot fi facute numai de anumite institutii
4. intrarea in vigoare a unei fuziuni sau sciziuni regionale necesita

aprobare printr-un referendum popular in regiunile implicate
5. intrarea in vigoare necesita aprobarea din partea unor institurii

specifice
6. consultarea prealabila a regiunii/lor implicate este o preconditie a

oricarei propuneri



ii) mecanisme pentru schimbarea institutiilor regionale

Principiu:

Stabilirea si schimbarea institutiilor regionale constituie subiect de reglementare
speciala pentru protectia principiului autoguvernarii regionale

Modalitati:

FIE:
a) Regiunile sunt libere sa-si stabileasca institutiile proprii, totusi aceasta

libertate poate fi limitata de o incadrare constitutionala sau principii,
SAU:
b) institutiile regionale sunt stabilite prin constitutie  sau printr-o lege

constituitionala sau cu majoritate speciala, so that changes require
amendment of such legal provision

iii) dreptul regiunilor de a aduce o actiune in curtile competente
pentru a asigura liberul exercitiu al puterilor sale

Principiu:

Regiunile au dreptul de a aduce o actiune in curtile competente pentru a asigura
exercitarea libera a puterilor lor

Modalitati:

Modalitatile decurg direct din principiu

7. Dreptul de asociere si alte forme de cooperare interna intre regiuni

Principiu:

Regiunile sunt libere sa se asocieze intre ele sau sa stabileasca acorduri de
cooperare in cadrul competentelor sale. Cu toate acesteaa, numite conditii pot fi
impuse.

Modalitati:

Una sau mai multe din urmatoarele pot fi aplicate:

1. cooperarea poate fi expres limitata la arii in care regiunile au competenta
2. asocierea dintre regiuni poate fi facuta expres subiect de a respecta

constitutia si diviziunea puterilor in cadrul statului
3. notificarea prealabila a autoritatilor centrale poate fi o cerinta pentru

anumite forme de asociere



4. modalitatile pentru anumite forme de cooperare intre regiuni pot fi
prevazute in legislatia nationala

8. Relatiile externe ale regiunilor
i) reprezentarea in cadrul organizatiilor europene si

internationale
ii) dreptul de a stabili relatii cu autoritatile teritoriale ale altor tari

Principii:

In diferite grade, regiunile au posibilitatea de participare si reprezentare in
organizatii internationale sau europene.

In cadrul ariei lor de competenta regiunile au dreptul sa stabileasca relatii cu
autoritatile teritoriale ale altor tari.

Modalitati:

Una sau mai multe din urmatoarele pot fi aplicate:

1. Regiunile au posibilitatea sa fie reprezentate si sa participe in institutiile
corespondente ale organizatiilor internationale

2. Regiunile au posibilitatea sa participe la Congresul Puterilor/Auitoritatilor
Locale si Regionale din Europa (CLRAE)

3. Regiunile au posibilitatea sa fie incluse in delegatiile nationale la
institutiilor europene

4. Regiunile au posibilitatea de a fi incluse in delegatiile nationale la
institutiile UE

5. Regiunile au posibilitatea de a fi reprezentate in Comitetul Regiunilor UE

6. Regiunile au posibilitatea contactului direct cu institutiile UE in chestiunile
ce tin de competenta lor

7. Regiunile pot, in cadrul ariiilor lor de competenta, sa preia activitati, sa
incheie acorduri sau tratate si sa creze institutii pentru cooperare
transfrontaliera si interteritoriala, cateodata supusa instructiunilor sau
liniilor directoare ale guvernului central

8. Regiunile pot incheia tratate  si/sau acorduri cu state straine in cadrul
sferei lor de competenta ; procedura supusa aprobarii catre autoritatile
centrale



B. Structura interna/institutiile autoritatii regionala

9. Principiul auto-organizarii regionale  (dreptul de a adopta sau
completa statutele regionale)

Principiu:

Regiunile sunt libere sa-si organizeze propriile afaceri interne in limitele stabilite
de constitutie si propriile lor constitutii/statute

Modalitati:

Constitutia stabileste niste principii sau un cadru pe care regiunile trebuie sa-l
respecte cand adopta sau modifica statutele regiunilor lor

10. Institutiile regionale
i) corpul legislativ ( adunarea cetatenilor, adunare

reperezentativa aleasa direct pe bazele unui sufragiu universal
sau constituita din reprezentanti alesi ai autoritatilor locale
care formeaza regiunea; posibilitatea corpului deliberativ de a
stabili reglementarile sale/ proprii interne;frecventa si durata
sesiunilor)

Principiu:

Regiunile au un corp legislativ ales prin sufragiu universal direct. Acest corp
institutional adopta reguli de procedura si isi organizeaza liber propria activitate.

Modalitati:

Principiul insusi stabileste modalitatile.

ii) organizarea electorala; posibilitatea pentru autoritatile
regionale  sa-si reglementeze propriul sistem electoral

Principiu:

Regiunile adopta metodele de alegere a adunarilor regionale,in cadrul limitelor
principiilor inscrise in Constitutie sau in legile speciale privind autoguvernarea
regionala.

Modalitati:

FIE:



a) regiunile adopta propria lege electorala
SAU:
b) un cadru si/sau principiile sunt stabilite la nivel national care trebuie

respectat de catre regiuni cand isi intocmesc propriile reglementari
electorale

iii) un corp executiv, distinct fata de adunare (direct ales de catre
populatie; ales de catre adunare) responsabilitatea corpului
executiv fata de corpul deliberativ

Principiu:

Regiunile au o structura executiva, purtatoare de  responsabilitate

Modalitati:

1. in ceea ce priveste compozitia structurii executive:
FIE:
a) structura executiva compusa dintr-un presedinte/conducator al

executivului regional ales in mod direct , care apoi numeste pe
ceilalti membrii ai structurii executive;

SAU:
b) structura executiva compusa dintr-un presedinte/conducator al

executivului regional, ale de catre corpul deliberativ,care apoi
numeste pe ceilalti membrii ai structurii executive

SAU:
c) structura executiva compusa din mai multi membrii care sunt toti

alesi prin vot direct;
SAU:
d) structura executiva compusa din mai multi membrii care sunt toti

alesi de catre corpul legislativ

2. in ceea ce priveste raspunderea corpului executiv fata de corpul legislativ
FIE:
a) structura executiva raspunde in fata corpului legislativ;
SAU:
b) structura executiva nu raspunde in fata corpului legislativ si poate

sa suspende puterile  acestuia din urma in cazuri specificate in
legislatia federala. Aceasta optiune exista numai in combinatie cu
optiunea mentionata mai sus la punctul 1-a.

SAU:
c) structura executiva nu este raspunzatoare in fata legislativului

regional. Aceasta optiune exista numai in relatia cu optiunea
mentionata mai sus la punctul 1-c.



iv) conditiile serviciului reprezentantilor regionale alesi (principii de
baza)

Principiu:

Reprezentantii regionali alesi trebuie sa fie capabili sa-si exercite functiile in mod
liber. Acestia primesc o alocatie baneasca. Ei se bucura de imunitate
comparanila cu aceea amembrilor parlamentului national. Serviciul
reprezentantilor regionali alesi trebuie exercitat in mod incompatibil cu anumite
alte functii sau munci.

Modalitati:

1. in ceea ce priveste alocatia baneasca a reprezentantilor regionali alesi:
FIE:
a) alocatie in regim de norma inteaga;
SAU:
b) alocatie in regim de jumatate de norma;
SAU:
c) alocatie in functie de prezenta;

2. in ceea ce priveste imunitatile:
FIE:
a) imunitatile (comparabile cu cele ale parlamentarilor nationali) sunt

prevazute de legislatia nationala;
SAU:
b) imunitatile (comparabile cu cele ale parlamentarilor nationali) sunt

prevazute de statutele regionale

3. in ceea ce priveste incompatibilitatile, se pot aplica una sau mai multe din
urmatoarele :
1. incompatibilitate cu orice alta munca aducatoare de castig;
2. incompatibilitate cu functiile de ales la nivel local, national sau

european
3. incompatibilitate cu alte functii publice

11. Administratia regionala
i) posibilitatea de actiune in determinarea structurilor interne ale

administratiei regionale

Principiu:

Regiunile au puteri largi de a determina structurile interne ale administratiei lor.



Modalitati:

Determinarea structurilor interne este:
FIE:
a) numai o problema pentru regiunile insasi;
SAU
b) o problema pentru regiunile insasi, cu respectarea anumitor

principii sau unui cadru stabilit la nivel national

iii) conditiile serviciului staff-ului autoritatilor regionale (principii
de baza)

Principiu:

Regiunile au puteri largi in a reglemeta angajarea/munca staff-ului

Modalitati:

1. conditiile serviciului staff-ului regional sunt:
FIE:
a) reglementate exclusiv de catre legislatia regionala
SAU:
b) reglementate de legislatia regionala supusa prinncipiilor sau

cadrului stabilit la nivel national sau european

2. acolo unde regiunile angajeaza functionari publici sub optiunea 1-b,
conditiile staff-ului care nu este angajat ca si functionarii publici sunt regelemtate
de accordul colectiv privind plata, incheiat intre autoritatile, nationale, regionale si
locale, pe de o parte si uniunile sindicale pe de alta parte

12. Existenta unui sistem judiciar stabilit de regiune si corpurile
judiciare regionale
i) curtea regionala (constitutionala/statutara)

Principiu:

Curtile regionale exista sau pot fi stabilite acolo unde regiunile au o
constitutie/statut.

Modalitati:

Controlul constitutional la nivel regional poate fi exercitat de :



FIE:
a) o curte regionala (constitutionala/statutara)
SAU:
b) un tribunal administrativ suprem regional

ii) curtile regionale civile si penale

Principiu:

Intrucat legea civila si penala este unificata pe tot cuprinsul tarii;sistemul curilor
poate sau nu poate fi unificat pe tot cuprinsul tarii;

Modalitati:

Principiul stabileste modalitatile.

iv) curtile administrative regionale

Principiu:

Existenta curtilor administrative regionale este intemeiata, dar exceptionala

Modalitati:

Modalitatile rezulta din exceptie.

C. Finantele regionale

13. Principii de baza ale sitemului de finantarea regiunilor

Principiu:

Principiul autonomiei financiare este general recunoscut. Regiunile au propriile
lor resurse provenind din surse diferite.

Modalitati:

Modalitatile sunt stabilite mai jos.

14. Resurse proprii

Principiu:

Resursele proprii ale regiunilor deriva din taxe si alte surse.



Modalitati:

1. Resursele proprii din taxe pot proveni din una sau amandoua din cele de
mai jos:
1. taxele regionale;
2. un procent din taxele nationale;

2. Resursele proprii din alte surse pot proveni din:
1. venitul din folosirea proprietatii/activelor.capitalului
2. venitul din serviciile pentru care se platesc taxe
3. fonduri ne-directionate de la guvernul central

3. Egalizarea resurselor sau taxelor

15. Sistemul de egalizare financiar pentru regiuni (egalizarea verticala,
orizontala sau mixa)

Principiu:

Regiunile iau parte la un sistem de egalizare in cooperare cu statul.

Modalitati:

Solidaritatea dintre regiuni este organizata:
FIE:
a) prin egalizare verticala;
SAU:
b) prin egalizare orizontala;
SAU:
c) o combinare a celor doua;

16. Alocatii financiare (granturi) – directionate sau nu

Principiu:

Regiunile primesc transferuri de fonduri din partea statului

Modalitati:

Statul poate aloca fonduri regiunilor astfel:

1. pentru proiecte sau nevoi specifice (fonduri directionate)
2. pentru scopuri general operationale (fonduri ne-directionate)
3. pentru acoperirea costului indeplinirii functiilor delegate



MODELUL 2

Regiuni cu puterea de a promulga [ emite, vota] legislatie primara, a caror
existenta nu este garantata de Constitutie sau un Acord federal.

C. Pozitia institutionala a regiunilor in cadrul Statului

2. Notiunea de autoritate regionala

Principiu:

Existenta regiunilor este garantata de lege.

Modalitati:

Modalitatile deriva din principiu.

2.  Competentele autoritatilor regionale.

iv) natura competentelor proprii sau delegate (de catre cine);
legislative  sau administrative; de elaborare a politicilor sau
executive

v) sursal legala/izvorul de drept (Constitutie, act constitutional,
act institutional, act ordinar, altul)

vi) posibilitate de manevra in adaptarea exercitiului
competentelor delegate la conditiile specifice autoritatii

Principii:

6. Regiunile pot legifera in concordanta cu modalitati variate, in domenii in
care statul nu are competenta exclusiva .

7. Ele pot de asemenea exercita puteri delegate de catre stat.

Modalitati:

Constitutia sau legea pot:
a. evidentia o lista exhaustiva a ariilor de competenta a Statului
SI/SAU
b. specifica domeniile in care regiunile pot legifera in concordanta cu

limitele stabilite de dreptul national  sau in acordul cu autoritatile
statale competente



SI/SAU
c. da regiunilor dreptul de a legifera in toate celelalte domenii care nu

sunt rezervate statului, nu sunt supuse/nu sunt subiect al impartirii
puterii, sau procedurilor de autorizare

SI/SAU
d. prevede ca parlamentul national poate legifera numai in domenii

pentru care regiunea este competenta cu acordul acesteia din urma

3. Relatiile cu autoritatile locale  ( subordonarea/dependenta
autoritatilor locale fata de regiune din punct de vedere institutional,
functional sau financiar; egaliatea formala, relatia de ne-
subordonare; subordonarea/ dependenta regiunii)

Principii:

Existenta regiunilor respecta principiul autoguvernarii locale.

Modalitati:

10. Regiunile pot adopta legislatie la nivelul autoritatilor locale:
a. in concordanta cu principiile de baza ale legislatiei nationale

aplicabile
SI/SAU
b. fara vreo alta cerinta de acordare cu legislatia nationala de baza,

dar cu respectarea principiului autoguvernarii locale

11. Regiunile pot adopta legislatie:
a. in toate ariile ce afecteaza autoritatile locale;
SAU
b. in toate ariile relevante autoritatilor locale, cu exceptia acelor

specifice care sunt rezervate statului

4. Participarea in procesul de luare a deciziilor la nivel Statal
iv) participarea la elaborarea legislatiei domestice

Principiu:

Regiunile sunt consultate in prealabil in adoptarea de catre Parlament a
legislatiei care afecteaza competentele lor

Modalitati:

Guvernul consulta regiunile:

a. sub procedura consultarii regionale



SAU
b. printr-un ministru responsabil pentru reprezentarea intereselor

regionale, care ca si membru al Cabinetului este asociat procesului
de luare a deciziei

v) participarea la elaborarea  legislatiei Uniunii Europene

Principiu:

Regiunile sunt informate si asociate in elaborarea pozitiei nationale in privinta
adoptarii legislatiei Uniunii Europene

Modalitati:

Regiunile sunt:

a. fie informate cu agenda si programul intalnirilor Consiliului De
Ministri al Uniunii Europene

b. sau asociate in discutiile guvernamentale privind stabilirea pozitiei
nationale in probleme ce cad sub jurisdictie regionla

vi) participarea la elaborarea reglementarilor internationale sau
europene

Principiu:

Regiunile sunt informate de elaborarea conventiilor europene si internationale
susceptibile de a afecta interesele lor

Modalitati:

Modalitatile deriva din principiu.

iv) forme de participare
v) participarea la procesul politic

Principiu:

Regiunile participa in moduri variate in procesul politic statal.

Modalitati:

Regiunile participa in procesul politic statal in concordanta cu una sau mai multe
di urmatoarele modalitati:



a. o camera detinand putere legislativa, aleasa pe baze regional
teritoriale

b. comitete comune/reunite cuprinzand reprezentanti ai
departamentelor centrale si ai regiuni(lor) implicate;

c. incheierea de acorduri sectoriale, protocoale si aranjamente intre
fiecare din regiunile implicate si ministere;

d. planuri sau programe stabilind obiective si activitati comune,
finantate de catre stat si de regiuni

5. Supervizarea de catre Stat a actiunilor autoritatilor regionale

iv) supervizarea activitatii legislative regionale (principii de baza)

Principiu:

Statul poate sa aduca actele legislative regionale in dezbaterea curtii/instantei

Modalitati:

Supervizarea legislatiei poate fi exercitata:

1. in ceea ce priveste modalitatile:
a. intr-o curte/instanta soecial mandatata sa asigure respectul pentru

diviziunea puterilor intre Stat si regiuni (curtea constitutionala);
SI/SAU
b. in orice instanta responsabila cu aplicarea legislatiei in discutie

2. in ceea ce priveste natura supervizarii:
a. privind legalitatea acesteia in termeni ai ordinii constitutionale

statale
SAU
b. privind competenta, vis-à-vis de domeniul de competenta rezervat

statului

3. in ceea ce priveste perioada de supervizare:
a. transmisa dupa adoptare, dar inante de promulgare;
SAU
b. transmisa cand este deja in vigoare, pentru care autoritatea

imputernicita sa initieze procedura supervizarii este de asemenea
indreptatita sa ceara suspendarea aplicarii ei

4. in ceea ce priveste consecintele supervizarii:
a. lasa legislatia in vigoare adoptata de adunarea regionala;



SAU
b. asigura retragerea/anularea sectiunilor din legislatie care sunt

profund in contradictie cu Constitutia sau legislatia ce stabileste
domeniile de competenta rezervate statului

SAU
c. blocheaza intrarea in vigoare a legislatiei

v) supervizarea  actelor regionale (principii de baza)

Principiu:

Actele administrative regionale sunt supuse controlului legalitatii.

Modalitati:

Legalitatea actelor administrative regionale poate fi controlata:

1. preventiv:
a. fie pentru ca au violat una sau mai multe din obligatiile

internationale ale statului;
b. sau pentru ca ele sunt incompatibile cu interesul de aparare

national sau cu securitatea si protectia ordinii publice

2. curativ/operational:
in instanta administrativa competenta la initiativa Statului sau a unui
membru public

vi) supervizarea institutiilor regionale (extinsa la puterea de
suspendare si demitere/concediere a reprezentantilor regionali
alesi si la dizolvarea institutiilor regionale)

Principiu:

Statul nu are puteri sa suspende sau sa concedieze reprezentantii regionali alesi
sau sa dizolve institutiile regionale

Modalitati:

Nu se aplica.

6. Schimbari in autoguvernarea regionala

iv) mecanisme pentru fuziunea/sciziunea regiunilor sau
schimbarea granitelor regionale

Principiu



Fuziunea sau sciziunea regiunilor este subiect de conditii speciale pentru a
garanta autoguvernarea regionala

Modalitati:

3. In ceea ce priveste statutul legal al deciziei:
FIE:
e) o schimbare in constitutie
SAU:
f) o schimbare in constitutie si acordul federal
SAU:
g) adoptarea unei legi constitutionale
SAU:
h) adoptarea unei legi printr-o majoritate calificata

4. In ceea ce priveste alte conditii speciale, pot fi aplicate una sau mai multe
din urmatoarele:

7. propunerile pot fi facute numai de regiunile interesate
8. propunerile pot fi facute numai de o initiativa populara necesitand

un anumit numar de semnaturi
9. propunerile pot fi facute numai de anumite institutii
10. intrarea in vigoare a unei fuziuni sau sciziuni regionale necesita

aprobare printr-un referendum popular in regiunile implicate
11. intrarea in vigoare necesita aprobarea din partea unor institurii

specifice
12. consultarea prealabila a regiunii/lor implicate este o preconditie a

oricarei propuneri

v) mecanisme pentru schimbarea institutiilor regionale

Principiu:

Stabilirea si schimbarea institutiilor regionale constituie subiect de reglementare
speciala pentru protectia principiului autoguvernarii regionale

Modalitati:

FIE:
c) Regiunile sunt libere sa-si stabileasca institutiile proprii, totusi aceasta

libertate poate fi limitata de o incadrare constitutionala sau principii,
SAU:
d) institutiile regionale sunt stabilite prin constitutie  sau printr-o lege

constituitionala sau cu majoritate speciala, so that changes require
amendment of such legal provision



vi) dreptul regiunilor de a aduce o actiune in curtile competente
pentru a asigura liberul exercitiu al puterilor sale

Principiu:

Regiunile au dreptul de a aduce o actiune in curtile competente pentru a asigura
exercitarea libera a puterilor lor

Modalitati:

Modalitatile decurg direct din principiu

7. Dreptul de asociere si alte forme de cooperare interna intre regiuni

Principiu:

Regiunile pot:

a. sa angajeze cooperare informala;
SAU
b. sa stabileasca forme institutionalizate de cooperare;
SAU
c. sa incheie acorduri decoperare, daca este necesar cu acordul

parlamentelor nationale

8. Relatiile externe ale regiunilor
v) reprezentarea in cadrul organizatiilor europene si

internationale
vi) dreptul de a stabili relatii cu autoritatile teritoriale ale altor tari

Principii:

Regiunile au dreptul sa mentina contacte cu autoritatile nationale si regiuni din
alte state si sa incheie acorduri cu regiuni straine in legatura cu probleme de
competenta lor, care nu interfereaza cu activitatea internationala a statului.

Regiunile pot activa in acele structuri ale Uniunii Europene si Consiliului Europei
care reprezinta interesele regionale.

Modalitati:

Una sau mai multe din urmatoarele pot fi aplicate:



13. Regiunile pot participa la institutiile corespondente ale organizatiilor
internationale

14. Regiunile au posibilitatea sa participe la Congresul Puterilor/Autoritatilor
Locale si Regionale din Europa (CLRAE)

15. Regiunile au posibilitatea sa fie incluse in delegatiile nationale la
institutiilor europene

16. Regiunile au posibilitatea de a fi incluse in delegatiile nationale la
institutiile UE

17. Regiunile au posibilitatea de a fi reprezentate in Comitetul Regiunilor UE

18. Regiunile au posibilitatea contactului direct cu institutiile UE in chestiunile
ce tin de competenta lor

19. Regiunile pot, in cadrul ariiilor lor de competenta, sa preia activitati, sa
incheie acorduri sau tratate si sa creze institutii pentru cooperare
transfrontaliera si interteritoriala, cateodata supusa instructiunilor sau
liniilor directoare ale guvernului central

20. Regiunile pot incheia tratate  si/sau acorduri cu state straine in cadrul
sferei lor de competenta ; procedura supusa aprobarii catre autoritatile
centrale

D. Structura interna/institutiile autoritatilor regionale

21. Principiul auto-organizarii regionale  (dreptul de a adopta sau
completa statutele regionale)

Principiu:

Regiunile au dreptul sa determine propria organizare interna.

Modalitati:

Regiunile pot decide cu privire la  organizarea lor interna prin mijloace ca:

a. legislatie regionala;
SAU
b. reguli de procedura ale institutiilor regionale, care pot cere intarirea

majoritatea pentru adoptarea lor

22. Institutiile regionale



v) corpul legislativ ( adunarea cetatenilor, adunare
reperezentativa aleasa direct pe bazele unui sufragiu universal
sau constituita din reprezentanti alesi ai autoritatilor locale
care formeaza regiunea; posibilitatea corpului deliberativ de a
stabili reglementarile sale/ proprii interne;frecventa si durata
sesiunilor)

Principiu:

Regiunile au un corp legislativ ales prin sufragiu universal direct.

Modalitati:

Modalitatile deriva din principiu.

vi) organizarea electorala; posibilitatea pentru autoritatile
regionale  sa-si reglementeze propriul sistem electoral

Principiu:

Reglementarile electorale sunt stabilite prin lege nationala sau regionala.

Modalitati:

Legile electorale regionale sunt adoptate fie de catre Stat sau de catre  regiuni in
mod individual, in conformitate cu prevederile statutului regiunii

vii) un corp executiv, distinct fata de adunare (direct ales de catre
populatie; ales de catre adunare) responsabilitatea corpului
executiv fata de corpul deliberativ

Principiu:

Executivul este raspunzator in fata adunarii regionale.

Modalitati:

Ececutivul poate cuprinde:

a. un presedinte ales de catre adunare care numeste ceilalti membri
ai executivului;

SAU
b. un presedinte si alti membri alesi de catre adunare;
SAU
c. un presedinte, un vicepresedinte si alti membri alesi de catre

adunare;



viii) conditiile serviciului reprezentantilor regionale alesi (principii
de baza)

Principiu:

Reprezentantii regionali alesi se pot bucura de anumite imunitati si garantii in
exercitarea functiilor lor.

Modalitati:

Reprezentantii alesi se pot bucura de:

a. imunitate vis-à-vis de opiniile exprimate in exercitiul functiunii;
SI/SAU
b. protectie legala care poate fi ridicata, daca este necesar, de o

instanta de nivel mai inalt

23. Administratia regionala
j) posibilitatea de actiune in determinarea structurilor interne ale

administratiei regionale
ii)  conditiile serviciului staff-ului autoritatilor regionale (principii

                de baza)

Principiu:

Regiunile au personal care sa le ajute sa-si execute misiunile.

Modalitati:

Staff-ul regional este compus din:

a. fie membri ai serviciului national al functionarilor publici repratizati
in administratia regionala;

b. sau membri ai serviciului regional de functionari publici guvernati de
legislatia nationala relevanta si obligati sa satisfaca principiile
inscrise in legislatia nationala aplicabila

24. Existenta unui sistem judiciar stabilit de regiune si corpurile
judiciare regionale
i)      curtea regionala (constitutionala/statutara)

Principiu:



Nu exista curte constitutionala regionala.

iii) curtile regionale civile si penale
vii) curtile administrative regionale

Principiu:

Sistemul judecatoresc are in vedere structura teritoriala a regiunilor.

Modalitati:

Sistemul legal civil si penal este:

1. fie unificat pe tot cuprinsul Statului, prin care organizarea judecatoreasca
ia in considerare organizarea teritoriala a regiunilor

2. sau diferentiat, prin care regiunea are sistemul sau propriu si specific civil
si penal  precum si de organizare judecatoreasca

C. Finantele regionale

13. Principii de baza ale sitemului de finantare a regiunilor

Principiu:

Regiunile primesc fonduri de la Stat sau au propriile resurse in plus fata de
venitul din taxe provenit de la Stat

Modalitati:

Modalitatile deriva din principiu.

14. Resurse proprii

Principiu:

Regiunile au resurse proprii.

Modalitati:

Regiunile primesc resursele proprii din:

a. fonduri ne-directionate din partea Statului;
SI/SAU
b. venituri statale din taxe, exclusiv directionate catre regiuni;
SI/SAU



c. venituri din perceperea de taxe, care sunt stabilite de catre regiuni,
in plus la taxele statale;

SI/SAU
d. venituri din taxele regionale introduse de catre regiuni ;
SI/SAU
e. venituri din amenzi,contraventii, taxe pentru servicii furnizate,

valorificarea de bunuri si servicii precum si din investitii financiare.

17. Sistemul de egalizare financiar pentru regiuni (egalizarea verticala,
orizontala sau mixa)

Principiu:

Nu exista sistem de egalizare financiara pentru regiuni. Totusi, la pregatirea
fondurilor destinate regiunilor se tine seama de diferentele de populatie si de
dezvoltare economica.

Modalitati:

Sistemul de finantare a regiunilor este bazat pe:

a. populatie;
SI/SAU
b. indicatori socio-economici ai bunastarii/saraciei
SI/SAU
c. o combinatie a celor doua a. si b.

18. Alocatii financiare (granturi) – directionate sau nu

Principiu:

Regiunile primesc alocatii  directionate sau nedirectionate din partea Statului.

Modalitati:

Modalitatile deriva din principiu.



MODELUL 3

Regiuni cu puterea de a promulga [ emite, vota] legislatie, in conformitate
cu cadrul (principii, prevederi generale) stabilit de legislatia nationala, a
carar existenta este garantata de catre Constitutie.

E. Pozitia institutionala a regiunilor in cadrul Statului

3. Notiunea de autoritate regionala

Principiu:

Existenta regiunilor este garantata de Constitutie si/sau dreptul constitutional.

Modalitati:

Modalitatile deriva din principiu.

2.  Competentele autoritatilor regionale.

vii) natura competentelor proprii sau delegate (de catre cine);
legislative  sau administrative; de elaborare a politicilor sau
executive

Principii:

1. Regiunile au propriile lor competente, stabilite in Constitutie sau dreptul
national, cat si competente delegate de catre Stat.

2. Ele isi exercita competentele deopotriva prin legislatie si reglemetari.

Modalitati:

1. in ceea ce priveste propriile competente:

FIE:
a. competentele sunt inscrise/conferite in Constitutie;
SAU:
b. competentele sunt conferite de legile constitutionale sau orfinare

care reglementeaza organizarea regionala

2. in ceea ce priveste competentele delegate, acestea sunt conferite de
dreptul national

3. in ceea ce priveste exercitarea competentelor:



a. Regiunile au puteri legislative;
b. Regiunile au puterea de a implementa propria legislatie cat si pe

cea nationala daca aceasta este prevazuta

viii) sursa legala/izvorul de drept (Constitutie, act constitutional,
act institutional, act ordinar, altul)

Principiu:

Sursa legala/izvorul de drept al competentelor regionale se gasesc in Constitutie
si de dreptul constitutional si national.

ix) posibilitate de manevra in adaptarea exercitiului
competentelor delegate la conditiile specifice autoritatii

Principiu:

Regiunile au posibilitate de manevra/actiune sa adapteze exercitarea
competentelor delegate la conditiile lor specifice.

Modalitati:

Modalitatile deriva din principiu.

3. Relatiile cu autoritatile locale  ( subordonarea/dependenta
autoritatilor locale fata de regiune din punct de vedere institutional,
functional sau financiar; egaliatea formala, relatia de ne-
subordonare; subordonarea/ dependenta regiunii)

Principii:

Existenta regiunilor respecta principiul autoguvernarii locale.

In cazuri unde regiunile pot delega anumite functii adiministrative catre
autoritatile locale, ele pot exercita control asupra actelor acestora din urma.

Modalitati:

In ceea ce priveste relatia dintre regiuni si autoritatile locale:

FIE:
a. regiunile si autoritatile locale se afla pe picior de egalitate,cu toate

acestea cooperand pe baze de drept sau drept constitutional
SAU:



b. regiunile au posibilitatea sau obligatia de a implica autoritatile
locale in executarea functiilor administrative, caz in care ele
controleaza exercitarea acestei puteri de catre autoritatile locale

4. Participarea in procesul de luare a deciziilor la nivel Statal
vii) participarea la elaborarea legislatiei domestice

Principiu:

Regiunile participa in elaborarea legislatiei domestice.

Modalitati:

Participarea la elabiorarea legislatiei domestice include:

1. posibilitatea de a propune un proiect de lege catre parlament;
2. posibilitatea de a initia un referendum avand ca tinta anularea unei

legi nationale
3. implicarea asociatiilor regionale si altor organizatii in elaborarea

legislatiei domestice

viii) participarea la elaborarea  legislatiei Uniunii Europene

ix) participarea la elaborarea reglementarilor internationale sau
europene

x) forme de participare

Principiu:

Regiunile nu sunt direct implicate in elaborarea standardelor si normelor Uniunii
Europene.

v) participarea la procesul politic

Principiu:

Regiunile sunt informate si consultate in probleme de politica generala ce le
afecteaza competentele.

Modalitati:

Informarea si consultarea regiunilor are loc:

FIE:
a. in cadrul unor proceduri formale sau informale la initiativa statului

sau regiunilor



SAU:
b. in cadrul unei structuri special creata pentru acest scop, cum ar fi

conferinta statului si regiunilor, in care regiunile sunt reprezentate
de catre presedintii lor

5. Supervizarea de catre Stat a actiunii autoritatilor regionale

vii) supervizarea activitatii legislative regionale (principii de baza)

Principiu:

Statul exercita controlul de legalitate asupra tuturor actelor legislative regionale.

Un act legislativ regional nu intra in vigoare atat timp cat procedura de control nu
a fost incheiata.

In cazul dezacordului dintre Stat si regiuni, o instanta suprema ( ex. Curtea
Constitutionala sau Parlamentul) decide.

Modalitati:

1. in ceea ce priveste regulile supervizari acestea sunt prevazute:
FIE:
a. in Constitutie;
SAU:
b. in legi constitutionale sau nationale;

2. in ceea ce priveste natura supervizarii, aceasta poate fi:
FIE:
a. de legalitate;
SAU:
b. de oportunitate in cazuri in care interesele Statului sau altor regiuni

sunt afectate;

3. in ceea ce priveste autoritatea supervizoare, acesta poate fi:
FIE:
a. o institutie specializata a Statului, existenta in fiecare regiune;
SAU:
b. o institutie a guvernamentala centrala

4. in ceea ce priveste rezultatul procedurii de control:
FIE:
a. regiunea ia in considerare observatiile Statului si modifica legea

care urmeaza sa intre in vigoare;
SAU:



b. regiunea alege sa nu tina seama de observatiile Statului , caz in
care Statul poate aduce disputa in fata unei institutii supreme
(Curtea Constitutionala sau Parlamentul)

SAU:
c. regiunea decide sa opresca procesul de adoptare a legii in cauza

5. in ceea ce priveste perioada procedurii de control, controlul este executat
ex ante, in limita de timp stabilita de lege

viii) supervizarea  actelor regionale (principii de baza)

Principiu:

Statul controleaza legalitatea tuturor actelor administrative ale regiunii.

Modalitati:

1. in ceea ce priveste autoritatea dupervizoare, aceasta poate fi:
FIE:
a. o institutie guvernamentala centrala (Ministerul Afacerilor Interne

sau un minister specializat)
OR:
b. o structura deconcentrata ( ex. o comisie de control)

3. In ceea ce priveste rezultatul procedurii de control, actul poate fi:
FIE:
a. suspendat, cu posibilitatea re-aprobari in fata unei institutii

judecatoresti
SAU:
b. anulat, cu posibilitatea de recurs la o instanta judecatoreasca
SAU:
c. subiect de revizuire judiciara la initiativa autoritatii de supervizare

ix) supervizarea institutiilor regionale (extinsa la puterea de
suspendare si demitere/concediere a reprezentantilor regionali
alesi si la dizolvarea institutiilor regionale)

Principiu:

Controlul auspra institutiilor regionale si a reprezentantilor alesi nu se realizeaza
in mod uzual. Unde exista prevederi in acest sens, Constitutia stabileste conditii
stricte pentru exercitarea lui de catre Stat.

Modalitati:

Acestea sunt:



1. Nu este posibila dizolvarea consiliului regional.

2. Consiliul regional poate fi disolvat in cazuri foarte limitate prevazute de
Constitutie si de procedurile stabilite in acesta.

3. Presedintele regiunii, un membru al structurii executive regionale sau un
reprezentant regional ales, poate fi suspendat ( dar nu demis) daca acesta
se face vinovat de serioase incalcari ale legii.

6. Schimbari in autoguvernarea regionala
vii) mecanisme pentru fuziunea/sciziunea regiunilor sau

schimbarea granitelor regionale

Principiu

Sciziunea sau fuziunea regiunilor necesita o schimbare a Constitutiei.

Modalitati:

Pot fi aplicate una sau mai multe din urmatoarele:

1. Initiativa poate fi luata de catre Stat, de catre regiunile implicate, populatie
sau autoritatile locale;

2. Crearea de noi regiuni sua fuziunea unora existente, necesita o
schimbarea a Constitutiei, confirmata prin referendum;

3. Exista posibilitatea de a schimba granitele teritoriale ale regiunilor prin
mijloace de adoptare a unei legi ordinare;

4. Regiunile implicate si/sau locuitorii acestora sunt consultati in prealabil ca
decizia sa fie luta, posibil prin mijloace ca referendumul.

viii) mecanisme pentru schimbarea institutiilor regionale

Principiu:

Institutiile regionale sunt protejate de Constitutie si/sau dreprul constitutional.

Modalitati:

Urmatoarele situatii sunt posibile:

1. Constitutia stabileste toate institutiile regionale (asunarea, executivul,
presedintele) sau numai una (adunarea).



2. Schimbarea institutiilor  necesita fie o lege constitutionala sau una
nationala ( pentru institutiile regionale care nu sunt stabilite prin
Constitutie)

ix) dreptul regiunilor de a aduce o actiune in curtile competente
pentru a asigura liberul exercitiu al puterilor sale

Principiu:

Regiunile au dreptul de a aduce o actiune in curtile/instantele competente pentru
a sustine puterilor lor si legalitatea propriilor acte legislative si administrative.

Modalitati:

(a se vedea modalitatile de mai sus referitoare la control)

7. Dreptul de asociere si alte forme de cooperare interna intre regiuni

Principiu:

Regiunile au dreptul de  a se asocia liber in cadrul organismelor de cooperare.

Modalitati:

Regiunile pot:

1. coopera informal;

2. crea institutii pentru cooperare;

3. incheia acorduri in vederea indeplinirii sarcinilor specifice;

4. pot fi obligate sa coopereze in cazurile prevazute de lege;

8. Relatiile externe ale regiunilor
viii) reprezentarea in cadrul organizatiilor europene si

internationale
ix) dreptul de a stabili relatii cu autoritatile teritoriale ale altor tari

Principiu:

Regiunile au posibilitatea sa fie reprezentate in structuri create de organizatiile
europene si internationale, si, in cadrul ariilor lor de competenta, sa stabileasca
relatii cu alte entitati teritoriale din alte state.



Modalitati:

Stabilirea relatiilor cu regiuni din alte state ( una sau mai multe din urmatoarele,
pot fi aplicate).

1. este limitata la ariile lor de competenta;

2. nu este limitata la cooperarea transfrontaliera;

3. poate viza incheierea de acorduri sau stabilirea de structuri de cooperare
comuna;

4. poate fi subiect al unor instructiuni sau directive din partea guvernului
central.

B. Structura interna/institutiile autoritatilor regionale

9. Principiul auto-organizarii regionale  (dreptul de a adopta sau
completa statutele regionale)

Principiu:

Principalele structuri ale regiunilor si puterile acestora sunt prevazutede
Constitutie sau de o lege constitutionala.In cadrul acestor limite, regiunile sunt
libere sa creeze alte structuri si sa organizeze functionarea lor.

Modalitati:

Constitutia sau o lege constitutionala stabileste institutiile regionale si puterile/
competentele acestora.

Institutiile care nu au fost stabilite prin Constitutie sunt create de catre regiune, in
statutul sau, sau prin legislatia regionala.

10. Institutiile regionale
ix) corpul legislativ ( adunarea cetatenilor, adunare

reperezentativa aleasa direct pe bazele unui sufragiu universal
sau constituita din reprezentanti alesi ai autoritatilor locale
care formeaza regiunea; posibilitatea corpului deliberativ de a
stabili reglementarile sale/ proprii interne;frecventa si durata
sesiunilor)

Principiu:



Regiunile au un corp legislativ ales prin sufragiu universal direct. Acesta isi
adopta propriile reguli de procedura.

x) organizarea electorala; posibilitatea pentru autoritatile
regionale  sa-si reglementeze propriul sistem electoral

Principiu:

Regiunile au posibilitati limitate sa adopte propria legislatie electorala.

Modalitati:

Regiunile
FIE:
a. sunt supuse unei legi electorale adoptate de catre Parlament
SAU:
b. au posibilitatea sa adopte legi electorale in cadrul limitelor si

principiilor stabilite de legislatia nationala

xi) un corp executiv, distinct fata de adunare (direct ales de catre
populatie; ales de catre adunare) responsabilitatea corpului
executiv fata de corpul deliberativ

Principiu:

Regiunile au un executiv care este raspunzator in fata adunarii regionale.

Modalitati:

Ececutivul poate fi:
FIE:
d. un executiv regional ales de catre adunarea care este raspunzator

in fata acesteia din urma;
SAU
e. un presedinte al executivului ales prin sufragiu universal care apoi

numeste si demite pe ceilalti membri ai executivului si care este
responsabil in fata adunarii ;

SAU
f. un presedinteregional ales de catre membrii adunarii;

xii) conditiile serviciului reprezentantilor regionale alesi (principii
de baza)

Principiu:



Legea prevede incompatibilitati intre functiile reprezentantilor alesi  sau
executivului regional pe de o parte si alte functii de ales sau anumite profesii pe
de alta parte.

Modalitati:

Functia de membru al adunarii regionale sau a executivului regional este
incompatibila  cu (un sau amandoua din urmatoarele)

1. alta functie de ales;

2. apartenenta la corpul functionarilor publici nationali, regionali sau
locali

11. Administratia regionala
k) posibilitatea de actiune in determinarea structurilor interne ale

administratiei regionale

Principiu:

Regiunile au puterea sa decida organizarea lor interna.

Modalitati:

Regiunea (una sau amandoua din urmatoarele se poate aplica)

1. este libera sa organizeze propria structura institutionala interna;

2. este limitata sa respecte legea nationala care creaza anumite institutii

ii)  conditiile serviciului staff-ului autoritatilor regionale (principii
                de baza)

Principiu:

Personalul din administratia regiunii este supus legii generale in materie de
munca si acordurilor colective.

12. Existenta unui sistem judiciar stabilit de regiune si corpurile
judiciare regionale

j)       curtea regionala (constitutionala/statutara)
iv) curtile regionale civile si penale
v) curtile administrative regionale



Principiu:

Nu exista un sistem al curtilor regionale.

C. Finantele regionale

13. Principii de baza ale sitemului de finantare a regiunilor

Principiu:

Regiunile au autonomie financiara in conformitate cu Carta Europena a
Autoguvernarii Locale. Resursele regiunii sunt determinate prin lege nationala.

14. Resurse proprii

Principiu:

Regiunile au resurse proprii.

Modalitati:

Resursele regiunilor provin din:

1. un procentaj sau o suma adaugata (fixata de regiuni) la anumite
taxe sau venituri colectate de stat

2. taxe regionale

19. Sistemul de egalizare financiar pentru regiuni (egalizarea verticala,
orizontala sau mixa)

Principiu:

Sistemele de egalizare pe verticala sunt disponibile pentru regiuni.

20. Alocatii financiare (granturi) – directionate sau nu

Principiu:

Regiunile primesc alocatii generale sau directionate pentru obiective specifice.

Modalitati:

1. date pentru proiecte si nevoi specifice;
2. care nu sunt directionate sa acopere cheltuielile operationale;
3. prevazute sa sprijine costul pentru implementarea sarcinilor delegate.



MODELUL 4

Regiuni cu puterea de a adopta legi si/sau alte acte legislative regionale,
in conformitate cu cadrul (principii, prevederi generale) stabilit de legislatia
nationala, a caror existenta nu este garantata de catre Constitutie.

F. Pozitia institutionala a regiunilor in cadrul Statului

4. Notiunea de autoritate regionala

Principiu:

Regiunea este reglementata in virtutea legii.

Modalitati:

Modalitatile deriva din principiu.

2.  Competentele autoritatilor regionale

x) natura competentelor proprii sau delegate (de catre cine);
legislative  sau administrative; de elaborare a politicilor sau
executive

xi) sursa legala/izvorul de drept (Constitutie, act constitutional,
act institutional, act ordinar, altul)

iii) posibilitate de manevra in adaptarea exercitiului
competentelor delegate la conditiile specifice autoritatii

Principii:

4. Regiunile au propriile lor competente, stabilite de lege, cat si competente
delegate de catre Stat.

5. Exercitarea vompetentelor legislative pot fi reglementate de catre legislatia
statala.

Modalitati:

Regiunile exercita:

a. competente specifice transferate;
SI/SAU
b. competente in domenii care nu sunt rezervate expres de catre lege

pentru alte departamente guvernamentale sau institutii statale



3. Relatiile cu autoritatile locale  ( subordonarea/dependenta
autoritatilor locale fata de regiune din punct de vedere institutional,
functional sau financiar; egaliatea formala, relatia de ne-
subordonare; subordonarea/ dependenta regiunii)

Principii:

Existenta regiunilor respecta principiul autoguvernarii locale.

Modalitati:

Una din urmatoarele trei situatii se aplica:

1. Regiunile pot avea o putere de supervizare asupra autoritatilor teritoriale
existente in raza teritoriala a acestora.

2. Regiunile pot lrgifera in domeniul autoritatilor locale in contextul
competentelor proprii si in limitele legislatiei statale.

3. Regiunile pot ajuta financiar autoritatile locale.

4. Participarea in procesul de luare a deciziilor la nivel Statal
xi) participarea la elaborarea legislatiei domestice
xii) participarea la elaborarea  legislatiei Uniunii Europene
xiii) participarea la elaborarea reglementarilor internationale sau

europene
xiv) forme de participare

Principiu:

Regiunile sunt implicate in procesul decizional statal.

Modalitati:

Regiunile sunt implicate in procesul decizional statal in unul din urmatoarele
mijloace:

1. Regiunile pot fi asociate la elaborarea pozitiilor comune ale guvernului si
regiunilor in probleme relevante de politica statala si de actiune a
autoritatilor teritoriale.

2. Ele pot prelua sarcini in legatura cu elaborarea actelor legislative
referitoare la autoritatile teritoriale.



3. Ele pot emite opinii asupra actelor legislative, programelor
guvernamentale si altor documente relevante problemelor autoritatilor
teritoriale.

Implicarea poate deveni efectiva prin:

a. un comitet comun compus din reprezentanti ai guvernului,
regiunilor si autoritatilor locale

SAU
b. un comitet ministerial reunit, alcatuit din reprezentanti ai guvernului

si organismelor descentralizate.

5. Supervizarea de catre Stat a actiunii autoritatilor regionale

x) supervizarea activitatii legislative regionale (principii de baza)

Principiu:

Legile regionale (incluzand actele legislative locale aplicabile in raza teritoriala a
regiunii) sunt supuse numai controlului de legalitate .

Modalitati:

Legalitatea actelor regionale (incluzand actele legislative locale aplicabile in raza
teritoriala ) pot fi supuse controlului:

a. prealabil intrarii lor in vigoare, de catre o autoritate guvernamentala
sau descentralizata

SAU
b. dupa intrarea lor in vigoare, de catre instantele judecatoresti

xi) supervizarea  actelor regionale (principii de baza)

Principiu:

Actele regionale sunt supuse controlului de legalitate.

Modalitati:

Legalitatea actelor regionale poate fi supusa controlului:

a. prealabil intrarii lor in vigoare, de catre o autoritate guvernamentala
sau descentralizata

SAU
b. dupa intrarea lor in vigoare, de catre instantele judecatoresti



xii) supervizarea institutiilor regionale (extinsa la puterea de
suspendare si demitere/concediere a reprezentantilor regionali
alesi si la dizolvarea institutiilor regionale)

Principiu:

Institutiile regionale sunt numai supervizate in circumstante exceptionale; cand
aceasta se intampla, supervizarea este restransa la cazurile de violare a
constitutiei si la incalcarea repetata a legislatiei.

Modalitati:

Dizolvarea de catre Stat a adunarilor regionale si/sau a executivului regional
este:

1. fie legal imposibila

2. sau posibila in cazuri foarte strict prevazute de lege: violarea Constitutiei,
violarea serioasa si repetata a legislatiei, inabilitatea continua in a-si
indeplini in mod efectiv indatoririle lor publice;

Acolo unde dizolvarea este posibila, aceasta este atributia parlamentului national
in cazul adunarilor regionale, sau a Primului Ministru in cazul executivelor
regionale;

Suspendarea institutiilor regionale are caracter exceptional.Acolo unde este
posibila, Primul Ministru poate numi un reprezentant oficial cu titlu de interimar.

6. Schimbari in autoguvernarea regionala
x) mecanisme pentru fuziunea/sciziunea regiunilor sau

schimbarea granitelor regionale

Principiu

Granitele regionale pot fi schimbate in urma consultarii cu autoritatile teritoriale
implicate.

Modalitati:

Granitele regionale pot fi schimbate:

a. printr-un act al parlamentului, in urma consultarii cu autoritatile teritoriale
implicate

SAU
b. prin decizie a guvernului, in consultare cu autoritatile teritoriale implicate



xi) mecanisme pentru schimbarea institutiilor regionale

Principiu:

Institutiile regionale pot fi schimbate numai prin legislatia statala.

Modalitati:

Modalitatile deriva din principiu.

xii) dreptul regiunilor de a aduce o actiune in curtile competente
pentru a asigura liberul exercitiu al puterilor sale

Principiu:

Puterile regionale se bucura de de protectie legala.

Modalitati:

Modalitatile deriva din principiu.

7. Dreptul de asociere si alte forme de cooperare interna intre regiuni

Principiu:

Regiunile pot coopera si forma asociatii cu alte regiuni.

Modalitati:

Regiunile pot:

a.       forma asociatii nationale
SI/SAU
b. incheia acorduri de cooperare.

8. Relatiile externe ale regiunilor
x) reprezentarea in cadrul organizatiilor europene si

internationale
xi) dreptul de a stabili relatii cu autoritatile teritoriale ale altor tari

Principiu:

Regiunile pot fi reprezentate in structuri create de organizatiile europene si
internationale, si, in cadrul ariilor lor de competenta, sa stabileasca relatii cu alte
entitati teritoriale din alte state.



Modalitati:

Regiunile pot:

5. fi incluse in Comitetul Regiunilor UE;

6. fi incluse in Congresul Puterilor Locale si Regionale ;

7. incheia acorduri de cooperare cu regiuni din alte tari;

8. sa se alature la asociatii internationale ale regiunilor, daca este necesar
cu acordul autoritatilor Statului.

B. Structura interna/institutiile autoritatilor regionale

9. Principiul auto-organizarii regionale  (dreptul de a adopta sau
completa statutele regionale)

Principiu:

Regiunile au dreptul sa-si determine singure propria organiare interna.

Modalitati:

Regiunile pot decide asupra propriilor statute pe care le pot amenda prin mijloace
legislative sau alte asemenea, pot adopta reguli de procedura pentru
functionarea institutiilor regionale.

10. Institutiile regionale
xiii) corpul legislativ ( adunarea cetatenilor, adunare

reperezentativa aleasa direct pe bazele unui sufragiu universal
sau constituita din reprezentanti alesi ai autoritatilor locale
care formeaza regiunea; posibilitatea corpului deliberativ de a
stabili reglementarile sale/ proprii interne;frecventa si durata
sesiunilor)

Principiu:

Regiunile au un corp legislativ ales prin sufragiu universal direct. Acesta isi
adopta propriile reguli de procedura.

Modalitati:

Modalitatile deriva din principiu.



xiv) organizarea electorala; posibilitatea pentru autoritatile
regionale  sa-si reglementeze propriul sistem electoral

Principiu:

Reglementarile electorale sunt stabilite de catre legislatia Statala.

Modalitati:

Modalitatile deriva din principiu.

xv) un corp executiv, distinct fata de adunare (direct ales de catre
populatie; ales de catre adunare) responsabilitatea corpului
executiv fata de corpul deliberativ

Principiu:

Executivul regional cuprinde membri, alesi in intregime sau partial de catre
adunarea regionala si care sunt responsabili in fata acestei adunari.

Modalitati:

Executivul cuprinde fie:

g. un presedinte si membri alesi de catre adunarea regionala;
SAU
h. un presedinte ales de catre adunarea generala si membri numiti de

catre el ;
SAU
i. un presedinte numit de catre guvern si membri alesi de catre

adunarea generala, prin care membri executivului pot sau nu pot fi
membri ai adunarii regionale;

xvi) conditiile serviciului reprezentantilor regionale alesi (principii
de baza)

Principiu:

Reprezentantii regionali alesi se pot bucura de protectie legala, garantii in
exercitarea serviciului lor precum si remuneratii sau alocatii banesti. Serviciul
reprezentantilor regionali alesi poate fi incompatibil cu alte functii alese.

Modalitati:

Modalitatile deriva din principiu.



11. Administratia regionala
l) posibilitatea de actiune in determinarea structurilor interne ale

administratiei regionale

Principiu:

Regiunea este imputernicita sa-si decida propriile structuri administrative interne.

Modalitati:

Modalitatile deriva din principiu.

ii)  conditiile serviciului staff-ului autoritatilor regionale (principii
                de baza)

Principiu:

Regiunea nu este imputernicita sa determine statutul legal al personalului si
conditiile serviciului.

Modalitati:

Conditiile serviciului si statutul legal al functionarilor regionali sunt definite de
legislatia nationala.

13. Existenta unui sistem judiciar stabilit de regiune si corpurile
judiciare regionale

k)       curtea regionala (constitutionala/statutara)
vi) curtile regionale civile si penale
vii) curtile administrative regionale

Principiu:

Nu exista sistem de organizare judecatoreasca la nivel regional si nici instante
regionale.

Modalitati:

Nu se aplica.

C. Finantele regionale

13. Principii de baza ale sitemului de finantare a regiunilor



Principiu:

Regiunile sunt in primul rand finantate de catre Stat.

Modalitati:

Modalitatile deriva din principiu.

14. Resurse proprii

Principiu:

Regiunile nu pot nici percepe taxe si nici mari taxele statale pentru beneficiul lor.

Modalitati:

Resurse regionale provin din:

a. fonduri ne-directionate de la guvernul central
SI/SAU
b. fonduri directionate pentru proiecte sau politici specifice
SI/SAU
c. un procent din anumite taxe nationale
SI/SAU
d. venituri din functionarea intreprinderilor regionale
SI/SAU
e. venituri din serviciile pentru care se platesc taxe
SI/SAU
f. venituri din capital, investitii si exploatarea proprietatilor

21. Sistemul de egalizare financiar pentru regiuni (egalizarea verticala,
orizontala sau mixa)

Principiu:

Regiunile pot beneficia de sistemul de egalizare financiara sau de proceduri
speciale de finantare pentru regiuni care manifesta diferente de populatie si
dezvoltare economica.

Modalitati:

Sunt folosite diferite formule pentru calcularea sumei pe care Statul o acorda
regiunilor pe baze de indicatori socio-economici, demografici etc.



22. Alocatii financiare (granturi) – directionate sau nu

Principiu:

Regiunile primesc fonduri directionate sau ne-directionate.

Modalitati:

Fondurile provenite de la stat pot fi:

a. directionate pentru indeplinirea unor insarcinari sau obiective
specifice

SI/SAU
b. ne-directionate
SI/SAU
c. prevazute sa acopere costul exercitarii competentelor delegate

regiunilor de catre Stat



MODELUL 5

Regiuni cu putere decizionala (fara putere legislativa) si consilii alese direct
de catre populatie.

G. Pozitia institutionala a regiunilor in cadrul Statului

5. Notiunea de autoritate regionala

Principiu:

Regiuni cu putere decizionala (fara putere legislativa) si consilii alese direct de
catre populatie.

Modalitati:

Modalitatile deriva din principiu ( a se vedea de asemenea punctul 10 de mai jos)

2.  Competentele autoritatilor regionale

xii) natura competentelor proprii sau delegate (de catre cine);
legislative  sau administrative; de elaborare a politicilor sau
executive

xiii) sursa legala/izvorul de drept (Constitutie, act constitutional,
act institutional, act ordinar, altul)

iii) posibilitate de manevra in adaptarea exercitiului
competentelor delegate la conditiile specifice autoritatii

Principii:

6. Regiunile au putere de decizie di de reglementare, fara a avea putere
legislativa,in implementarea competentelor ce le revin.

7. Ariile lor de competenta sunt incrise in constitutie si/sau legislatia
nationala.

8. Regiunile pot, in plus, sa aiba puteri delegate lor de catre autoritatile
centrale.

9. Regiunile pot, pe baza unui acord, sa imparta anumite puteri cu autoritatile
centrale.

10. Posibilitatea de manevra (actiune) exista, atat de mult/permisiv, cat ea
este prevazuta de lege.



Modalitati:

Modalitatile decurg direct din principiile enumerate mai sus.

3. Relatiile cu autoritatile locale  ( subordonarea/dependenta
autoritatilor locale fata de regiune din punct de vedere institutional,
functional sau financiar; egaliatea formala, relatia de ne-
subordonare; subordonarea/ dependenta regiunii)

Principii:

1. Regiunile nu sunt superioare ierarhic autoritatilor locale.

2. Regiunile pot avea posibilitatea sa coopereze cu autoritatile locale.

Modalitati:

Modalitatile decurg direct din principiile de mai sus (a se vedea de asemenea
punctul 7 de mai jos)

4. Participarea in procesul de luare a deciziilor la nivel Statal
xv) participarea la elaborarea legislatiei domestice
xvi) participarea la elaborarea  legislatiei Uniunii Europene
xvii) participarea la elaborarea reglementarilor internationale sau

europene
xviii) forme de participare

Principii:

1. Regiunile pot fi, dar nu este necesar, implicate in elaborarea legislatiei
domestice ce le reglementeaza competentele.

2. Regiunile pot fi reprezentate in CPLRE

3. Regiunile membre ale statelor UE nu sunt implicate in mod necesar la
elaborarea legislatiei UE

Modalitati:

Acolo unde regiunile participa in elaborarea legislatiei domestice care le
reglementeaza competentele, aceasta poate lua (inter alia) una sau mai multe
din urmatoarele forme:

1. proiectele de legi sunt trimise regiunilor (asociatiilor regiunilor) pentru
exprimarea opiniei;



2. reprezentantii din (asociatii) ale regiunilor pot participa in comisiile
guvernamentale ;

3. consilierii regionali participa in alegerea unei camere a parlamentului

5. Supervizarea de catre Stat a actiunii autoritatilor regionale

xiii) supervizarea activitatii legislative regionale (principii de baza)

Principiu:

Nu se aplica la acest model (5).

Modalitati:

Nu se aplica la acest model (5).

xiv) supervizarea  actelor regionale (principii de baza)

Principiu:

Deplina legalitate a actelor regionale este supervizata de catre autoritatile
centrale. Acestea pot avea puterea de a anula un act regional. Decizia finala este
luata de catre instante. In unele cazuri, domeniul supervizarii se extinde si catre
cel financiar si al oportunitatii.

Modalitati:

Modalitatile decurg direct din principiu.

xv) supervizarea institutiilor regionale (extinsa la puterea de
suspendare si demitere/concediere a reprezentantilor regionali
alesi si la dizolvarea institutiilor regionale)

Principii:

Sanctiunile impotriva institutiilor regionale nu sunt posibile, afara de
cazurile exceptionale, supuse revizuirii judiciare.

Sanctiunile impotriva alesilor regionali pot fi posibile, supuse determinarii
judiciare.

Modalitati:



Modalitatile decurg direct din principiu.

6. Schimbari in autoguvernarea regionala
xiii) mecanisme pentru fuziunea/sciziunea regiunilor sau

schimbarea granitelor regionale

Principiu

Consultarea prealabila a regiunilor inainte de fuziune/sciziune sau schimbare a
granitelor regionale poate fi ceruta.

Modalitati:

Modalitatile decurg direct din principiu.

xiv) mecanisme pentru schimbarea institutiilor regionale

Principiu:

Consultarea prealabila a regiunilor in schimbarea institutiilor regionale poate fi
ceruta.

Modalitati:

Modalitatile deriva din principiu.

xv) dreptul regiunilor de a aduce o actiune in curtile competente
pentru a asigura liberul exercitiu al puterilor sale

Principiu:

Regiunile pot apela la instanta in apararea exercitarii libere a puterilor lor.

Modalitati:

Modalitatile deriva din principiu.

7. Dreptul de asociere si alte forme de cooperare interna intre regiuni

Principiu:

Regiunile .pot stabili asociatii intre ele si intra in cooperare unele cu altele. Unele
din aceste activitati pot fi supuse unei formule de aprobare de catre autoritatile
centrale.

Modalitati:



Una sau mai multe din urmatoarele se poate aplica (lista nu este
exhaustiva/completa)

1. regiunile pot stabili asociatii sa le reprezinte interesele;

2. regiunile pot coopera in indeplinirea anumitor functii;

3. regiunile pot constitui institutii publice comune;

4. regiunile pot realiza proiecte reunite.

8. Relatiile externe ale regiunilor
xii) reprezentarea in cadrul organizatiilor europene si

internationale
xiii) dreptul de a stabili relatii cu autoritatile teritoriale ale altor tari

Principiu:

Regiunile au posibilitatea sa fie reprezentate in cadrul organismelor europene si
internationale. In cadrul ariilor lor de competenta toate regiunile au dreptul sa
stabileasca relatii cu autoritati teritoriale ale altor tari.

Modalitati:

9. Regiunile au posibilitatea sa participe in institutii specifice ale organizatiilor
internationale.

10. Regiunile au posibilitatea sa participe la CPLRE

11. Regiunile au posibilitatea sa fie reprezentate in Comitetul Regiunilor UE.

12. Regiunile au posibilitatea unui contact informal direct cu institutii ale UE in
chestiuni ce tin de competentele lor regionale si a unui contact direct prin
guvernul central.

13. Regiunile pot, in cadrul ariilor lor de competente, sa preia activitati, incheia
acorduri sau tratate si sa creeze institutii pentru cooperare inter-teritoriala
si transfrontaliera, uneori supuse instructiunilor si liniilor directoare de
catre guvernul central.

B. Structura interna/institutiile autoritatilor regionale

9. Principiul auto-organizarii regionale  (dreptul de a adopta sau
completa statutele regionale)

Principiu:



Regiunile pot avea libertatea sa-si determine propria structura interna si
organizarea propriilor activitati.

Modalitati:

Modalitatile decurg direct din principiu.

10. Institutiile regionale
xvii) corpul deliberativ ( adunarea cetatenilor, adunare

reperezentativa aleasa direct pe bazele unui sufragiu universal
sau constituita din reprezentanti alesi ai autoritatilor locale
care formeaza regiunea; posibilitatea corpului deliberativ de a
stabili reglementarile sale/ proprii interne;frecventa si durata
sesiunilor)

Principiu:

Regiunile au un corp deliberativ ales pe bazele unui sufragiu universal.

Modalitati:

Modalitatile deriva din principiu.

xviii) organizarea electorala; posibilitatea pentru autoritatile
regionale  sa-si reglementeze propriul sistem electoral

Principiu:

Reglementarile electorale sunt stabilite de catre legislatia Statala.

Modalitati:

Modalitatile deriva din principiu.

xix) un corp executiv, distinct fata de adunare (direct ales de catre
populatie; ales de catre adunare) responsabilitatea corpului
executiv fata de corpul deliberativ

Principiu:

Regiunile pot avea institutii executive distincte de cele deliberative. Ele sunt
alese in intregime sau in parte de catre corpul deliberativ.

Modalitati:



Executivul este:
FIE:
ales in intregime de catre corpul deliberativ;
SAU
compus din doua parti; un guvernator numit de catre guvernul central si un
comitet executiv, condus de catre guvernator, a carui membri sunt alesi de
catre adunarea deliberativa.

xx) conditiile serviciului reprezentantilor regionale alesi (principii
de baza)

Principiu:

Reprezentantii regionali alesi pot primi alocatii banesti.

Modalitati:

Modalitatile deriva din principiu.

11. Administratia regionala
m) posibilitatea de actiune in determinarea structurilor interne ale

administratiei regionale

Principiu:

Regiunile au o larga posibilitate de actiune in determinarea structurii lor interne
administrative.

Modalitati:

Modalitatile deriva din principiu.

ii)  conditiile serviciului staff-ului autoritatilor regionale (principii
                de baza)

Principiu:

Regiunile pot avea posibilitatea sa determine conditiile exercitarii serviciului de
catre personalul autoritatilor regionale.

Modalitati:

Modalitatile decurg direct din principiu.

14. Existenta unui sistem judiciar stabilit de regiune si corpurile
judiciare regionale



l)       curtea regionala (constitutionala/statutara)
viii) curtile regionale civile si penale
ix) curtile administrative regionale

Principiu:

Nu exista sistem de organizare judecatoreasca la nivel regional si nici instante
regionale.

Modalitati:

Modalitatile decurg direct din principiu.

C. Finantele regionale

13. Principii de baza ale sitemului de finantare a regiunilor

Principiu:

Regiunile au venituri din resurse proprii si din transferuri.

Modalitati:

Modalitatile deriva din principiu.

14. Resurse proprii

Principiu:

Regiunile au resurse proprii provenite (inter alia) din impozite, taxe si venituri
fiscale.

Modalitati:

Modalitatile decurg direct din principiu.

23. Sistemul de egalizare financiar pentru regiuni (egalizarea verticala,
orizontala sau mixa)

Principiu:

Regiunile beneficiaza de un sistem de egalizare in conformitate cu legea.

Modalitati:



Modalitatile decurg direct din principiu.

24. Alocatii financiare (granturi) – directionate sau nu

Principiu:

Regiunile primesc fonduri care pot fi, in parte, directionate.

Modalitati:

Modalitatile decurg direct din principiu.



MODELUL 6

Regiuni cu putere decizionala (fara putere legislativa) si consilii alese de
catre autoritatile locale componente.

H. Pozitia institutionala a regiunilor in cadrul Statului

6. Notiunea de autoritate regionala

Principiu:

Regiunile sunt stabilite prin legislatie nationala si nu au putere legislativa.

Modalitati:

Modalitatile generale deriva din principiu. Modalitatile mai detaliate sunt
dezvoltate mai jos.

2.  Competentele autoritatilor regionale

xiv) natura competentelor proprii sau delegate (de catre cine);
legislative  sau administrative; de elaborare a politicilor sau
executive

xv) sursa legala/izvorul de drept (Constitutie, act constitutional,
act institutional, act ordinar, altul)

iii) posibilitate de manevra in adaptarea exercitiului
competentelor delegate la conditiile specifice autoritatii

Principii:

11. Toate puterile regiunilor sunt puteri delegate. Ele pot fi delegate de catre
guvernul central  sau de catre autoritatile locale.

12. Regiunile nu au puteri legislative.

13. Regiunile pot, in plus, sa aiba puteri delegate lor de catre autoritatile
centrale.

14. Puterile regionale sunt bazate pe legislatia nationala si decretele
guvernamentale.

15. Regiunile au o larga posibilitate de actiune sa adapteze exercitarea
competentelor lor la conditiile lor specifice.



Modalitati:

Modalitatile decurg direct din principiile enumerate mai sus.

3. Relatiile cu autoritatile locale  ( subordonarea/dependenta
autoritatilor locale fata de regiune din punct de vedere institutional,
functional sau financiar; egaliatea formala, relatia de ne-
subordonare; subordonarea/ dependenta regiunii)

Principii:

Regiunile nu au autoritate asupra autoritatilor locale.

Modalitati:

Consiliile regionale:
FIE:
a. nu au autoritate asupra autoritatilor locale si vice-versa;
SAU:
b. sunt formate din reprezentanti ai autoritatilor locale si sun in acest

sens “subordonate” acestor consilii locale.

4. Participarea in procesul de luare a deciziilor la nivel Statal
xix) participarea la elaborarea legislatiei domestice
xx) participarea la elaborarea  legislatiei Uniunii Europene
xxi) participarea la elaborarea reglementarilor internationale sau

europene
xxii) forme de participare

Principii:

4. Regiunile iau parte in procesul legislativ la nivel national.

5. In statele membre ale UE regiunile iau parte in procesul pregatirii
legislatiei UE

6. Regiunile au un important rol, chiar daca numai informal, in procesul
politic

Modalitati:

1. In sensul participarii in procesul legislativ (de asemenea si in cel al UE)
regiunile:
FIE:



a. participa direct:
SAU:
b. participa prin intermediul asociatiilor lor;

2. In sensul formei in care acesta participare are loc, una sau mai multe din
urmatoarele se aplica:
1. guvernul central constituie un grup de lucru care sa pregateasca

anumite legi si regiunile participa in cadrul acestuia;
2. asociatia regiunilor este invitata la o intalnire/dezbatere cu guvernul

pe o anumita problematica;
3. asociatia regiunilor actioneaza ca si un consilier al comitetului

parlamentar implicat in procesul legislativ;

5. Supervizarea de catre Stat a actiunii autoritatilor regionale

xvi) supervizarea activitatii legislative regionale (principii de baza)

Principiu:

Acest articol/punct nu este aplicabil acestui model, in care regiunile nu au putere
legislativa.

xvii) supervizarea  actelor regionale (principii de baza)

Principiu:

Supervizarea actelor regionale de catre autoritatile centrale trebuie prevazuta de
lege. Deciziile finale apartin instantelor, actele oprindu-si validitatea in timpul
procedurilor judiciare.

Modalitati:

Modalitatile decurg din principiile enumerate mai sus.

xviii) supervizarea institutiilor regionale (extinsa la puterea de
suspendare si demitere/concediere a reprezentantilor regionali
alesi si la dizolvarea institutiilor regionale)

Principii:

1. Institutiile regionale nu pot fi dizolvate de catre autoritatile centrale.

2. In mod individual, membrii pot fi inlocuiti din functie numai in conformitate
cu p procedura prevazuta de lege si supusa revizuirii judiciare.

Modalitati:



Modalitatile decurg din principiile enumerate mai sus

6. Schimbari in autoguvernarea regionala
xvi) mecanisme pentru fuziunea/sciziunea regiunilor sau

schimbarea granitelor regionale

Principiu

Regiunile trebuie sa fie consultate in prealabil de luarea deciziei de catre guvern
sau parlament in legatura cu fuziunea sau sciziunea.

Modalitati:

Modalitatile decurg direct din principiu.

xvii) mecanisme pentru schimbarea institutiilor regionale

Principiu:

Institutiile regionale principale ( ex. consiliul regional) sunt stabilite prin lege.
Regiunile pot stabili, in subsidiar, alte institutii si intreprinderi.

Modalitati:

Modalitatile deriva din principiu.

xviii) dreptul regiunilor de a aduce o actiune in curtile competente
pentru a asigura liberul exercitiu al puterilor sale

Principiu:

Regiunile pot apela la instanta in apararea exercitarii libere a puterilor lor.

Modalitati:

Modalitatile deriva din principiu.

7. Dreptul de asociere si alte forme de cooperare interna intre regiuni

Principiu:

Regiunile au posibilitatea sa se asocieze intre ele, precum si sa se reuneasca in
entitati cu personalitate juridica.

Modalitati:



Una sau mai multe din urmatoarele se poate aplica (lista nu este
exhaustiva/completa)

5. regiunile pot infiinta companii si/sau alte corporatii de drept privat;

6. regiunile pot coopera in pregatirea si implementarea deciziilor;

7. regiunile nu pot infiinta noi institutii de drept public;

8. regiunile pot forma aliante, ex. pentru scopurile UE sau pentru planificarea
scopurilor;

9. regiunile pot stabili asociatii  sa le reprezinte interesele;

8. Relatiile externe ale regiunilor
xiv) reprezentarea in cadrul organizatiilor europene si

internationale
xv) dreptul de a stabili relatii cu autoritatile teritoriale ale altor tari

Principiu:

Regiunile au posibilitatea sa fie reprezentate in cadrul organismelor europene si
internationale. In cadrul ariilor lor de competenta toate regiunile au dreptul sa
stabileasca relatii cu autoritati teritoriale ale altor tari.

Modalitati:

14. Regiunile au posibilitatea sa participe in institutii specifice ale organizatiilor
internationale.

15. Regiunile au posibilitatea sa participe la CPLRE.

16. Regiunile au posibilitatea de a fi incluse in delegatiile nationale la
institutiile europene.

17. Regiunile au posibilitatea sa fie incluse in delegatiile nationale la institutiile
UE

18. Regiunile au posibilitatea sa fie reprezentate in Comitetul Regiunilor UE.
.
19. Regiunile au posibilitatea unui contact direct cu institutii ale UE in

chestiuni ce tin de competentele lor regionale

20. Regiunile pot, in cadrul ariilor lor de competente, sa preia activitati, incheia
acorduri sau tratate si sa creeze institutii pentru cooperare inter-teritoriala



si transfrontaliera, uneori supuse instructiunilor si liniilor directoare de
catre guvernul central.

B. Structura interna/institutiile autoritatilor regionale

9. Principiul auto-organizarii regionale  (dreptul de a adopta sau
completa statutele regionale)

Principiu:

Regiunile au posibilitatea sa decida propria organizare, in cadrul prevederilor
statutelor si/sau legislatiei aplicabile.

Modalitati:

Modalitatile decurg din principiile de mai sus.

10. Institutiile regionale
xxi) corpul deliberativ ( adunarea cetatenilor, adunare

reperezentativa aleasa direct pe bazele unui sufragiu universal
sau constituita din reprezentanti alesi ai autoritatilor locale
care formeaza regiunea; posibilitatea corpului deliberativ de a
stabili reglementarile sale/ proprii interne;frecventa si durata
sesiunilor)

Principiu:

Corpurile deliberative nu sunt infiintate pe bazele unor alegeri directe prin
sufragiu universal. Ele sunt alese/numite de catre autoritatile locale.

Modalitati:

Corpul deliberativ:
FIE:
a. este ales de catre consiliile locale ale regiunii;
SAU:
b. este compus din primarii autoritatilor locale din regiune.

xxii) organizarea electorala; posibilitatea pentru autoritatile
regionale  sa-si reglementeze propriul sistem electoral

Principiu:

Nu se aplica.



xxiii) un corp executiv, distinct fata de adunare (direct ales de catre
populatie; ales de catre adunare) responsabilitatea corpului
executiv fata de corpul deliberativ

Principiu:

Regiunile au un executiv care este raspunzator in fata corpului deliberativ.

Modalitati:

In ceea ce priveste compozitia executivului:
FIE:
a. corpul deliberativ alege executivul;
SAU
b. corpul deliberativ numeste un director al executivului.

xxiv) conditiile serviciului reprezentantilor regionale alesi (principii
de baza)

Principiu:

Conditiile serviciului sunt aceleasi cu cele ale reprezentantilor locali alesi.

Modalitati:

Modalitatile deriva din principiu.

11. Administratia regionala
n) posibilitatea de actiune in determinarea structurilor interne ale

administratiei regionale

Principiu:

Regiunile au o larga posibilitate de actiune in determinarea structurii lor interne
administrative.

Modalitati:

Modelele/optiunile deriva din principiu.

ii)  conditiile serviciului staff-ului autoritatilor regionale (principii
                de baza)

Principiu:



Regiunile pot avea posibilitatea sa reglementeze conditiile propriului personal
functionaresc.

Modalitati:

Conditiile de angajare sunt:
FIE:
a. aceleasi cu cele ale angajatilor autoritatilor locale si in principal

determinate de legislatia nationala si contractul colectiv de munca;
SAU
b. decise in intregime de catre consiliul regional, in conformitate cu

legislatia muncii

15. Existenta unui sistem judiciar stabilit de regiune si corpurile
judiciare regionale

m)       curtea regionala (constitutionala/statutara)
x) curtile regionale civile si penale
xi) curtile administrative regionale

Principiu:

Sistemul judiciar nu este organizat pe baze regionale.

Modalitati:

Nu sunt.

C. Finantele regionale

13. Principii de baza ale sitemului de finantare a regiunilor

Principiu:

Regiunile sunt indreptatite la finantare din partea autoritatilor locale, care
formeaza cea mai mare parte a resurselor. Ele pot fi indreptatite la finantare
aditionala din partea guvernului central.

Modalitati:

Partea cea mai importanta a finantelor regionale provine:
FIE:
a.       de la municipalitatile regiunii;
SAU:
b. de la un fond de egalizare comun pentru toate municipalitatile.



14. Resurse proprii

Principiu:

Regiunile pot avea propriile resurse, dar nu pot percepe impozite.

Modalitati:

Resursele proprii pot proveni din:

1. anumite taxe;

2. venituri de la intreprinderi si din active;

25. Sistemul de egalizare financiar pentru regiuni (egalizarea verticala,
orizontala sau mixa)

Principiu:

Regiunile au parte de un sistem de egalizare financiara in cooperare cu Statul..

Modalitati:

Modalitatile decurg direct din principiu.

26. Alocatii financiare (granturi) – directionate sau nu

Principiu:

Alocatiile financiare catre regiuni sunt de regula cu caracter general si sunt
directionate numai in cazuri specifice.

Modalitati:

Modalitatile decurg direct din principiu.
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