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Stadiul procesului de descentralizare în România

În România, procesul de descentralizare a început în anul 1991, odată cu adoptarea noii Constituţii.
Aceasta consfinţea noile structuri administrative şi recunoştea, printre altele, înfiinţarea administraţiei
publice locale „în baza principiului descentralizării” (art. 119) şi ca „autorităţi administrative
autonome” (art. 120 alin. 2).

Din 1991 şi până în prezent au existat atât tendinţe de centralizare cât şi de descentralizare. Unele
prevederi legale au întărit controlul autorităţilor administraţiei publice centrale asupra funcţiilor
autorităţilor publice locale, în timp ce altele au acţionat în direcţia descentralizării.

În lipsa unor reguli clare privind transferul de competenţe de la autorităţile administraţiei publice
centrale către autorităţile administraţiei publice locale, au fost identificate o serie de aspecte negative:
fragmentarea administrativă, influenţa reprezentanţilor autorităţii publice centrale asupra activităţii
autorităţilor publice locale, rolul neclar al regiunilor de dezvoltare în procesul de descentralizare,
transferarea anumitor responsabilităţi la nivelul administraţiei locale fără resurse de finanţare,
reducerea veniturilor proprii ale administraţiei publice locale, structura sistemului de transferuri, lipsa
unei viziuni integrate de descentralizare în formularea politicilor. De cele mai multe ori transferul
responsabilităţilor administrative nu a fost corelat cu cel al resurselor financiare, iniţiativele
ministerelor nu au fost coordonate sau au fost incomplete, iar transparenţa şi predictibilitatea
sistemului de finanţare a bugetelor locale au lipsit.

Autorităţile administraţiei publice locale nu au beneficiat în toate cazurile de instruire specializată
privind gestiunea financiară şi managementul serviciilor publice descentralizate. Preponderenţa
alocării cu destinaţie precisă a reprezentat un obstacol pentru o eficientă cheltuire a banilor deoarece
a limitat coordonarea şi integrarea serviciilor locale. Descentralizarea unor competenţe fără transferul
de proprietate asupra bunurilor a constituit de asemenea un obstacol în gestionarea efectivă a
bunurilor locale.

În perioada 1991 – 1994, demersurile în domeniul descentralizării au vizat sistemul şi modul de
finanţare al autorităţilor administraţiei publice locale, prin actele normative adoptate: Legea
administraţiei publice locale nr. 69/1991, O.G. nr. 15/1992, Legea nr. 27/1994 privind impozitele
locale. Astfel, au fost iniţiate schimbări semnificative în structura şi modul de finanţare a autorităţilor
publice locale, prin introducerea sistemului de taxe şi impozite locale.

Procesul de descentralizare financiară a continuat în perioada 1994 -1998, când, potrivit prevederilor
noii legislaţii financiare adoptate (Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, cu modificări şi
completări, Legea nr. 198/1998 privind finanţele publice locale), a crescut nu doar partea din PIB
alocată bugetelor locale, dar şi proporţia corespunzătoare a cheltuielilor locale din totalul cheltuielilor
publice.

În anul 1997, competențele ce privesc protecția copilului au fost transferate de la nivel central la nivel
județean și local, prin înființarea serviciilor publice specializate pentru protecţia copilului (O.U.G. nr.
26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate).

În intervalul 1998 – 2001, măsurile adoptate cu privire la transferul de competenţe către autorităţile
publice locale au vizat adoptarea unei noi legislaţii privind administraţia publică locală, respectiv Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, stabilindu-se noi reguli şi principii alături de noi atribuţii
exercitate de autorităţile administraţiei publice locale, cu accent pe serviciile publice (ex. Legea nr.
326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală, Ordonanţa Guvernului nr.86/2001,
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privind serviciile de transport public local de călători, Ordonanţa Guvernului nr.84/2001 privind
serviciile publice comunitare de evidenţa persoanelor etc. ).

În perioada 2001 – 2004, s-au adoptat unele documente strategice vizând reforma administraţiei
publice, respectiv au fost create cadrul cadrul instituţional şi structurile tehnice ale procesului de
descentralizare.

Cu toate aceste îmbunătăţiri ale cadrului legislativ, activităţile de transfer al unor noi competenţe de la
autorităţile administraţiei publice centrale către autorităţile administraţiei publice locale au fost
reduse. Activităţile derulate de aparatele de lucru ale ministerelor, în elaborarea unor strategii
sectoriale pentru transferul unor noi competenţe către administraţia publică locală sau optimizarea
serviciilor publice deja descentralizate, au fost sporadice şi incomplete.

Începând cu anul 2003, autoritatea centrală a transferat la nivel local, o serie de servicii publice, însă
fără a însoţi acest demers de resursele financiare locale proprii necesare. În iulie 2003, a fost
adoptată o nouă lege a finanţelor publice locale (OUG nr. 45/2003), iar procentul în impozitul pe venit
aplicat individual care se alocă autorităţilor publice locale a crescut. Spre exemplu, în anul 2003, s-au
înființat serviciile publice de asistență socială la nivelul consiliilor județene au fost trecute, prin
transferul unor competențe de la nivel central.

Procesul de transfer de putere către autorităţile locale a fost tergiversat, precum şi procesul de
liberalizare, deschidere, dezvoltare şi privatizare a utilităţilor publice de interes local şi descentralizare
a serviciilor publice, ceea ce a avut un impact negativ asupra dezvoltării locale şi regionale, precum şi
asupra întăririi parteneriatului între sectorul public şi privat în procesul de guvernare.

În perioada 2005 - 2008, angajamentele internaţionale asumate de România, dar şi nevoia acută de
îmbunătăţire a cadrului legal al administraţiei publice locale, au impus necesitatea elaborării unui
pachet de legi privind reforma administrației publice ce a cuprins și proiectul de lege cadru a
descentralizării. În anul 2006, Guvernul României a adoptat Memorandumul cu tema: „Asumarea de
către Guvern a situaţiei alocării competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul
judeţelor, respectiv comunelor şi oraşelor, în furnizarea serviciilor publice locale, potrivit cadrului
normativ actual”.
Astfel, în 2006 a fost aprobat de către Guvernul României un pachet de legi privind administraţia
publică locală, după cum urmează:

• Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006;
• Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
• Revizuirea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;
• Revizuirea Legii privind instituţia prefectului nr. 340/2004;
• Revizuirea Legii statutului funcţionarului public nr. 188/1999.

Potrivit  noului cadru legal, la nivelul ministerelor reponsabile, au fost elaborate proiecte de strategii
sectoriale de descentralizare pentru domeniile: agricultură, muncă și protecție socială, cultură,
sănătate și transporturi.

În anul 2008, a fost aprobată Hotărârea de Guvern nr. 139/2008 privind aprobarea normelor
metodologice de aplicare a Legii – cadru nr. 195/2006 a descentralizării, care au clarificat aspecte
privind modul de constituire, funcţionare şi atribuţiile structurilor tehnice implicate în procesul de
descentralizare.
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În data de 29 martie 2009, la Buşteni, reprezentanţii structurilor asociative ale autorităţilor
administraţiei publice locale (Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, Asociația
Municipiilor din România, Asociația Orașelor din România și Asociația Comunelor din România) au
adoptat Acordul cu privire la descentralizarea administraţiei publice. Acordul cuprindea „categoriile
de competenţe ce vor fi descentralizate şi principiile de transfer ale acestora către autorităţile
administraţiei publice locale” şi a vizat sectoarele: educaţie, sănătate, ordine, apărare şi siguranţă
publică, stare civilă şi servicii de evidenţă a persoanei, protecţie socială, agricultură, cultură, tineret şi
sport, mediu, transport, urbanism, protecţia consumatorilor, construirea de locuinţe sociale şi pentru
tineret.
Deși au avut loc o serie de reuniuni pe tema descentralizării, atât la sediul Ministerului Administraţiei şi
Internelor, (în calitate de minister coordonator al procesului), cât și la sediile ministerelor implicate, cu
excepția sectorului sănătate, nu au fost înregistrate progrese semnificative.

În data de 28.08.2009 a intrat în vigoare H.G. nr. 961/2009 privind aprobarea Ghidului-cadru pentru
elaborarea standardelor minime de calitate si a standardelor minime de cost pentru serviciile
publice descentralizate. Actul normativ prevedea ca, până la data de 30 septembrie 2009, să fie
elaborate standardele minime de calitate şi standardele minime de cost. Faţă de documentul adoptat
de structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la Buşteni în luna martie, anul
2009, progresele vizând descentralizarea însoţită de existenţa standardelor de cost şi de calitate au
fost modeste.

Prin adoptarea în data de 28 aprilie 2010, a Memorandumului cu tema: Asumarea de către Guvern a
calendarului de activităţi privind derularea procesului de descentralizare, au fost propuse măsuri de
descentralizare pentru următoarele sectoare: educaţie preuniversitară, sănătate, agricultură, cultură,
tineret şi sport.
În acest context,  la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale / judeţene au fost transferate un
număr de 368 de spitale din totalul de 373 de spitale, prevăzut în HG nr. 529/2010. Proiectul de lege a
poliției locale a fost aprobat de Parlament în luna iulie (Legea nr. 155/2010).

Anul 2011 debutează cu adoptarea Legii Educaţiei Naţionale  nr. 1/2011, care prevede o serie de
măsuri în spiritul descentralizării precum și cu o serie de progrese în domeniul educației
preuniversitare, cum ar fi adoptarea legislației secundare privind standardele de cost pentru
finanţarea de bază, pe elev/preşcolar.
În același an, urmare a analizării stadiului procesului de descentralizare, ministerele au formulat noi
propuneri, în acest sens fiind asumat de Guvernul României, un nou Memorandum cu tema
„Modificarea calendarului de activităţi privind derularea procesului de descentralizare”. Documentul
cuprindea măsuri în vederea descentralizării  la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. În acest context, pentru domeniul tineret, au
fost adoptate Hotărâri de Guvern privind transmiterea unei serii de imobile din domeniul public al
statului și din administrarea MECTS în domeniul public al unităților administrativ teritoriale și în
administrarea consiliilor locale sau județene.

În anul 2012, nu au avut loc evoluții semnificative ale procesului de descentralizare.
Spre exemplu, pentru domeniul  agricultură, deși a fost adoptată Legea nr.122/6 iulie 2012 pentru
modificarea Legii nr.283/2010 privind înființarea și funcționarea camerelor pentru agricultură,
silvicultură și dezvoltare rurală (prin care  serie de atribuții ale direcțiilor agricole județene și a
municipiului București urmau a fi exercitate de camerele județene pentru agricultură, silvicultură și
dezvoltare rurală), Camerele Agricole nu sunt operaționale.
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PRIORITĂȚI

Procesul de descentralizare reprezintă o prioritate majoră pentru România, aspect reliefat de
Programul de Guvernare 2013-2016, ce cuprinde ca direcție de acțiune Regionalizarea şi
descentralizare administrativă şi financiară.

În acest sens, procesul de descentralizare se va realiza pe trei nivele: local (comune, oraşe, municipii),
judeţean şi regional, astfel încât majoritatea serviciilor deconcentrate din judeţe vor deveni instituţii de
interes judeţean/local în coordonarea/subordinea autorităţilor locale.
Un deziderat important al actualului guvern este realizarea cadrului instituţional necesar înfiinţării
regiunilor teritorial administrative. Astfel, pe parcursul anului 2013, se va iniția organizarea transferului
de atribuţii şi de competenţe, între Guvern, pe de o parte şi regiuni şi judeţe, pe de altă parte, în baza
unor dezbateri publice, în colaborare cu mass-media, ONG-uri şi alte instituţii publice interesate
precum şi cu informarea permanentă şi corectă a cetăţenilor.
Un prim demers în această direcție îl constituie aprobarea, de Guvernul României, în data de 19
februarie 2013, a Memorandumului cu tema „Adoptarea măsurilor necesare pentru demararea
procesului de regionalizare-descentralizare în România”.
Din această perspectivă, pentru viitoarele regiuni se propune transferul unei serii de competențe, în
scopul dezvoltării echilibrate a obiectivelor de interes regional, cum ar fi: dezvoltarea economică
(centre de afaceri regionale), gestionarea fondurilor europene, gestionarea şi modernizarea
infrastructurii de transport (cel puțin un aeroport internațional), gestionarea infrastructurii de
sănătate şi asistenţă medicală (cel puțin un spital regional cu medicină de înaltă performanță),
promovarea obiectivelor de turism, amenajarea teritoriului, dezvoltarea învăţământului
preuniversitar tehnic şi profesional, precum şi a învăţământului superior (cel puţin o universitate
acreditată la nivel internaţional), elaborarea unor programe de interes regional pentru dezvoltarea
agriculturii (inclusiv prin crearea de branduri regionale), gestionarea programelor de protecţie socială,
protecţia mediului, gestionarea situaţiilor de urgenţă (crearea unui sistem regional de intervenţie),
promovarea sportului de performanţă (cel puțin un centru sportiv regional polivalent de nivel
internaţional), dezvoltarea culturală (existența unui centru cultural de nivel european).


