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         Parlamentul Republicii Moldova 
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Aviz 

la proiectul Legii pentru modificarea unor acte normative 

(inițiativa legislativă Vl.B.14/02-73 din 12.04.2021) 

nr.176 din 11.05.2022 

 

Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a examinat proiectul Legii 

pentru modificarea unor acte normative, înaintată cu titlul de inițiativă legislativă 

(nr.07/02-70 din 11 mai 2022) de către deputatul Vladimir BOLEA și vine cu prezentul 

aviz. 

Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) vă informează că în cadrul 

celei de-a 35-a sesiuni a Congresului Autorităților Locale și Regionale a Consiliului 

Europei (CALRCE) a fost aprobat Raportul privind consultarea autorităților locale de către 

guvernare. În Raport se menționează că dreptul autorităților locale de a fi consultate de 

către niveluri superioare de guvernare este un principiu fundamental al practicii juridice și 

democratice europene, consacrat în Carta europeană a autonomiei locale (articolele 4.6, 5, 

9.6 și 10). Atunci când se efectuează consultări la timp și într-o manieră adecvată, cu privire 

la toate aspectele care le privesc în mod direct, aceasta contribuie la consolidarea 

democrației și a bunei guvernări și la dezvoltarea și punerea în aplicare a politicilor și a 

legislației actuale. 

Potrivit autorilor Raportului, legislația națională ar trebui să recunoască rolul 

asociațiilor naționale de a fi implicate în consultări și de a reprezenta interesele membrilor 

lor. Autoritățile locale și asociațiile lor sunt atât actori, cât și beneficiari ai procesului de 

consultare. Autoritățile locale ar trebui să vorbească cu guvernele naționale și regionale, 

pe cât posibil, cu o voce unitară. Existența unor asociații naționale puternice ale 

autorităților locale este, prin urmare, o condiție prealabilă pentru consultarea cu succes a 

autorităților locale de către alte niveluri de guvernare. Varianta tradusă în limba română a 

Raportului CALRCE este anexată la prezentul aviz. 

Ținem să aducem la cunoștință că autorul proiectului în nota informativă face 

trimitere la existența a 43 de centre multifunctionale și 17 Centre unificate de prestare a 

serviciilor (CUPS) ale IP „Agenția Servicii Publice”. În realitate conform pct.5, 6 din 

Hotărârea Guvernului nr.322/2021 cu  privire la pilotarea Centrelor Unificate de Prestare 

a Serviciilor Publice „la implementarea Programului-pilot CUPS participă misiunile 

diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova peste hotare indicate în anexa nr. 

1 și unitățile administrativ-teritoriale de nivelul întâi indicate în anexa nr. 2, cu acordul 
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prealabil al autorităților administrației publice locale respective privind pilotarea în 

teritoriul administrat a unui CUPS. Decizia cu privire la pilotarea CUPS în cadrul unei 

unități administrativ-teritoriale de nivelul întâi se aprobă de către consiliul local respectiv. 

În cadrul unității administrativ-teritoriale de nivelul întâi, CUPS poate fi instituit inclusiv 

ca o subdiviziune internă a autorității administrației publice locale respective”. Pct.17 din 

același act nomativ statuează că „cheltuielile necesare pentru întreținerea echipamentului 

tehnic din incinta CUPS și a încăperilor din clădirile primăriilor satelor (comunelor) care 

vor găzdui CUPS, cheltuielile de salarizare a specialiștilor CUPS și alte cheltuieli curente 

operaționale necesare funcționării CUPS se acoperă din contul alocațiilor aprobate 

Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene în bugetul de stat pentru 

promovarea intereselor naționale prin intermediul instituțiilor serviciului diplomatic și, 

corespunzător, din contul bugetelor locale de nivelul întâi ale satelor (comunelor) 

participante la Programul-pilot CUPS, în urma acceptului acestora confirmat prin 

semnarea acordurilor de colaborare în vederea pilotării CUPS”.  

Astfel, pe lângă cele aproape 900 (nouă sute) de autorități publice locale de nivelul 

I se adaugă 17 CUPS deja lansate și funcționale. Mai mult ca atât, Guvernul intenționează 

extinderea numărului de centre până la 150 (una sută cincizeci) locații în următoarea etapă. 

 

Potrivit informației prezentate pe site-ul www.egov.md scopul primordial al CUPS 

este: 

- Simplificarea procesului de obținere a serviciilor publice calitative de către 

cetățenii din mediu rural și din diaspora; 

- Diversificarea canalelor de prestare a serviciilor publice; 

- Sporirea accesibilității și îmbunătățirea experienței beneficiarilor de servicii; 

- Dezvoltarea instrumentelor de interacțiune și cooperare între prestatorii de servicii 

publice; 

- Apropierea Guvernului de oameni și sporirea încrederii cetățenilor în 

modernizarea serviciilor publice. 

Prin urmare, crearea CUPS în cadrul autorităților publice locale reprezintă o acțiune 

logică de revenire la conceptul „ghișeului unic” după principiul „eu mă adresez celei mai 

apropiate autorități, solicit și obțin orice serviciu public”, or cea mai apropiată autoritate 

de cetățean este primăria.  

Crearea  IP „Agenția Servicii Publice” prin fuzionarea a mai multor entități publice, 

s-a dovedit a fi un eșec recunoscut la toate nivele. Această acțiune a dus la majorarea 

termenelor de prestare a serviciilor, prețurilor pentru acestea și îndepărtarea serviciului de 

cetățean. Prevederile proiectului contravin planurilor de e-transformare a guvernării, 

principiilor descentralizării autonomiei locale și constituie un element de centralizare. 

 

Avînd în vedere cele expuse mai sus, CALM solicită excluderea acestuia de pe 

agenda Parlamentului. 

Cu respect, 

 

Viorel FURDUI 

Director Executiv al  CALM  

 



 
Anexă: 

 

Consultarea autorităților locale de către guvernare 

Comitetul de guvernare 

Raportor: Anders KNAPE, Suedia (L, PPE / CCE) 

Rezumat 

Dreptul autorităților locale de a fi consultate de către autoritățile centrale, în chestiuni ce 

le vizează activitatea este un principiu fundamental al democrației locale, consacrat în Carta 

Europeană a Autonomiei Locale. Pentru că această consultare să fie eficientă, aceasta trebuie să 

fie transpusă într-un cadru de politici și reglementări care să reflecte nevoile administrației locale 

din fiecare stat membru. Congresul acordă o atenție deosebită existenței unor sisteme eficiente și 

eficace de consultare în statele membre și pledează pentru o abordare aprofundată și cuprinzătoare 

a consultării, pentru a obține decizii mai bune și o guvernare de calitate la nivel local și național. 

În Rezoluția 368 (2014) "Strategia privind dreptul autorităților locale de a fi consultate de alte 

niveluri de guvernare" se solicită autorităților naționale și locale și asociațiilor autorităților locale 

să colaboreze pentru a stabili consultări sistematice și regulare în țările lor. Strategia identifică 

acțiunile-cheie pentru îmbunătățirea consultării în statele membre, în special pentru Congres este 

esențial să furnizeze îndrumări pentru asociațiile naționale în acest sens. Acest Ghid prezintă 

principalele elemente pe care trebuie să le includă astfel de proceduri de consultare. 

 

REZOLUŢIE 

1. Dreptul autorităților locale de a fi consultate de niveluri superioare de guvernare este un 

principiu fundamental al practicii juridice și democratice europene, consacrat în Carta europeană 

a autonomiei locale (articolele 4.6, 5, 9.6 și 10). Atunci când se efectuează consultări la timp și 

într-o manieră adecvată cu privire la toate aspectele care le privesc în mod direct, aceasta 

contribuie la consolidarea democrației și a bunei guvernări și la dezvoltarea și punerea în aplicare 

a politicilor și a legislației solide. 

2. În conformitate cu Rezoluția 368 (2014), Congresul a adoptat o strategie privind dreptul 

autorităților locale de a fi consultate și s-a angajat să elaboreze îndrumări pentru îmbunătățirea 

proceselor de consultare, făcându-le mai focusate pe rezultate și mai bine definite. Astfel, 

Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei: 

a. adoptă Ghidul privind dreptul autorităților locale de a fi consultate de niveluri superioare 

de guvernare, care este sunt anexat la prezenta Rezoluție; 

b. se angajează să utilizeze acest Ghid ca document de referință în activitățile sale de 

monitorizare; 

c. solicită autorităților locale și asociațiilor naționale și regionale ale autorităților locale și 

regionale să utilizeze acest Ghid ca instrument și inspirație în dialogul cu guvernele lor regionale 

și naționale privind îmbunătățirea proceselor de consultare 

 

GHID PRIVIND CONSULTAREA AUTORITĂȚILOR LOCALE DE CĂTRE 

GUVERNARE 

Introducere 

1. Dreptul autorităților locale de a fi consultate de către niveluri superioare de guvernare 

este un principiu fundamental al practicii juridice și democratice europene, consacrat în Carta 

europeană a autonomiei locale (articolele 4.6, 5, 9.6 și 10); contribuie la buna guvernare și la 

dezvoltarea și punerea în aplicare a politicilor și a legislației în vigoare. 

2. Consultarea trebuie să fie o parte necesară a proceselor de elaborare a politicilor și a 

proceselor administrative, pentru ca dorințele autorităților locale să fie cunoscute în timp util și 

luate în considerare în mod corespunzător în deciziile autorităților naționale și regionale. 

3. Autoritățile locale trebuie să aibă un rol activ în elaborarea deciziilor și a politicilor cu 

privire la toate aspectele care le vizează. Contribuția lor trebuie să fie organizată din timp, astfel 

încât ele să aibă oportunitatea reală de a-și formula și articula propriile opinii și propuneri, dar și 

pentru a-și exercita influența. 



4. Pentru a evita ca procesele de consultare să rămână doar mecanisme de furnizare și 

schimb de informații, acest Ghid urmează să permită guvernelor locale și asociațiilor acestora să 

consolideze și să faciliteze o consultare eficientă și să dezvolte un sistem de negociere politică 

reală. 

2 Obiectivul și principiile consultării 

2.1 Obiectivul 

5. Crearea unor condiții și mecanisme favorabile pentru consultarea eficientă a autorităților 

locale de către autoritățile centrale este în interesul ambelor părți, deoarece poate spori înțelegerea 

reciprocă a provocărilor și a realităților cu care se confruntă, împărțirea responsabilităților precum 

și obiectivelor și priorităților ambelor părți . Acest dialog poate oferi un forum pentru discuții 

generale, în special în ceea ce privește aspectele legate de finanțare și poate crea condițiile unei 

percepției comune a problemelor și oportunităților legate de autonomia locală și activitățile 

municipale. De asemenea, aceasta poate facilita înțelegerea de către autoritățile centrale a 

condițiilor în care autoritățile locale trebuie să își asume partea lor din serviciile publice. În schimb, 

acest lucru poate oferi autorităților locale o mai bună înțelegere a responsabilității globale a 

parlamentelor și guvernelor pentru întregul sector public. Mecanismele eficiente de consultare 

favorizează, prin urmare, dezvoltarea și punerea în aplicare a unor legislații și politici mai 

pertinente. 

6. Ghidul privind consultarea autorităților locale de către autoritățile centrale redă 

asociațiilor naționale ale autorităților locale și delegațiilor naționale îndrumări privind: 

- conceptul de consultare; 

- cadrul juridic și instituțional; 

- procesul și procedura (formatul, calendarul, informarea, publicitatea). 

7. Obiectivul este de a inspira autoritățile locale și asociațiile acestora să îmbunătățească 

procesele de consultare, făcându-le mai bine definite și orientate spre rezultate. Scopul general al 

acestui Ghid este de a contribui la consolidarea culturii comunicării, consultării și dialogului între 

diferitele niveluri de guvernare din statele membre ale Consiliului Europei, în interesul atât a 

democrației, cât și a eficienței guvernamentale în procesul de luare a deciziilor. 

2.2 Principii 

8. Consultarea autorităților locale de către autoritățile centrale ar trebui să se bazeze pe 

principiile: 

- respect reciproc între toți actorii; 

- deschidere și transparență; 

- Responsabilitatea tuturor actorilor care oferă feedback adecvat 

3. Principiile privind modul de desfășurare a consultărilor 

9. O consultare eficientă a autorităților locale de către alte niveluri de guvernare se bazează 

pe doi piloni: un cadru național de reglementare bine definit și un cadru instituțional adecvat. 

Dreptul autorităților locale de a fi consultate ar trebui să fie consacrat în legislația națională. Este 

la fel de important ca fiecare stat membru să dispună de un cadru instituțional adecvat pentru 

organizarea consultărilor cu autoritățile locale. La rândul lor, autoritățile locale au nevoie de 

instituții capabile să-și reprezinte și să-și protejeze interesele, cum ar fi asociațiile naționale ale 

autorităților locale care pot aloca resurse și timp adecvat pentru a asigura o reprezentare eficientă 

a autorităților locale în procedurile de consultare. 

10. O altă componentă cheie a oricărei consultări reușite este existența unor practici 

administrative adecvate și a unei culturii de luare a deciziilor la nivelul guvernelor naționale și 

regionale. Acest lucru necesită nu numai un cadru legislativ bine formulat la nivel național și, după 

caz, nivelul regional, existența unor reguli și reglementări scrise, dar și posibilitatea de a organiza 

reuniuni formale, atât comitete / comisii permanente, cât și comisii ad-hoc; și grupuri de lucru 

pentru schimb de opinii și cunoștințe privind aspecte specifice (în special în domeniile finanțelor 

locale și gestionării activelor) de natură operațională, care necesită măsuri luate la nivel de guverne 

naționale și regionale. 

3.1 Cadrul juridic 

11. Consultarea autorităților locale de către autoritățile centrale necesită un cadru legal bine 

formulat la nivel național. Carta europeană a autonomiei locale stipulează în principiile sale 

fundamentale că: autoritățile locale ar trebui să fie consultate în timp util și într-o manieră adecvată 



în procesul de planificare și luare a deciziilor pentru chestiunile care au un impact direct asupra 

acestora (articolul 4.6 ); că acestea ar trebui consultate cu privire la modalitățile de alocare a 

resurselor redistribuite acestora (articolul 9 alineatul (6)); și că schimbările în limitele teritoriale 

ale autorităților locale nu se fac fără consultarea prealabilă a comunităților locale în cauză (articolul 

5). 

12. Semnatarii Cartei Europene a autonomiei locale recomandă ca drepturile autorităților 

locale de a fi consultate să se regăsească în legislația lor internă, de preferință în Constituție. 

Trebuie să se ia măsuri pentru a fi asigurat dreptul la consultare, garantat atât de legislație, cât și 

de facto. În plus, recunoscând faptul că unele țări au dezvoltat cu succes tradițiile de consultare, 

care nu sunt susținute în legislație, se recomandă ca legislația relevantă să ofere și reglementări 

clare și detaliate ale procesului de consultare, pentru a face acest proces formal, previzibil și 

orientat către rezultate. Prin urmare, cadrul juridic relevant ar putea descrie în mod clar: a) 

obiectivele consultărilor; b) părțile implicate și drepturile și obligațiile acestora; c) termenele, 

formele și procedurile de consultări; și d) rezultatele așteptate ca urmare a consultărilor. 

13. Legislația ar trebui să garanteze, de asemenea, păstrarea înregistrărilor scrise ale 

consultărilor și că autoritățile locale au dreptul să primească în scris informații clare și detaliate cu 

privire la documentele de politică propuse și deciziile de reglementare. Legislația internă ar trebui 

să recunoască rolul asociațiilor naționale ale autorităților locale în procesul de consultare a 

autorităților locale cu niveluri mai înalte de guvernare. Legislația ar trebui, de asemenea, să 

garanteze dreptul la plângere sau petiție din partea autorităților locale, în cazul în care se consideră 

că consultările necesare nu au fost desfășurate în mod corespunzător sau nu au fost efectuate deloc. 

14. Legislația națională și, dacă este cazul, legislația regională ar trebui să recunoască rolul 

asociațiilor naționale de a fi implicate în consultări și să reprezinte interesele membrilor lor. 

3.2 Cadrul instituțional 

15. Consultarea autorităților locale este un proces care necesită un cadru instituțional 

formal și adecvat. Consultarea autorităților locale este responsabilitatea instituției publice care 

deține un mandat de luare a deciziilor cu privire la aspectele care au un impact direct asupra 

autorităților locale. 

16. În consecință, puterea executivă națională este un actor-cheie în consultarea 

autorităților locale cu privire la politicile și deciziile care au un impact direct asupra vieții locale. 

Un minister este de obicei responsabil pentru administrația locală și administrația teritorială: acest 

minister ar trebui să ia măsuri pentru a organiza consultări cu autoritățile locale. Dacă nu există un 

minister responsabil pentru autoritățile locale, ministerul finanțelor ar trebui să fie responsabil de 

organizarea consultărilor cu autoritățile locale cu privire la resursele care urmează să fie alocate 

bugetelor locale. De asemenea, consultările pot fi efectuate cu niveluri mai înalte, cum ar fi cu 

președintele statului sau / și premierul dar, deși consultările la acest nivel sunt binevenite, sunt 

necesare întâlniri consultative cu ministerele de resort relevante pentru a asigura rezultate practice. 

Reglementările la nivelul ministerelor de resort relevante ar trebui să prevadă în mod clar formele 

și procedurile de consultare a autorităților locale. 

17. Un alt actor-cheie în consultare este organul legislativ național (și, după caz, regional) 

care are mandatul de a adopta un cadru național de reglementare privind autonomia locală. Atunci 

când organele legislative naționale dispun de unități structurale (comitete) care abordează 

chestiuni sectoriale specifice (în majoritatea țărilor, un comitet specific este responsabil de 

autonomia locală și politica regională în parlament), inițiativele legislative sunt, de obicei, 

discutate la nivelul comisiilor, înainte ca acestea să ajungă în sesiunea parlamentului spre adoptare. 

Nivelul comisiilor parlamentare este, prin urmare, cel mai potrivit pentru organizarea consultărilor 

privind inițiativele juridice care au un impact direct asupra administrației locale. Prin urmare, 

regulamentul de procedură al comisiei parlamentare ar trebui să includă dispoziții specifice privind 

organizarea consultărilor cu autoritățile locale, identificând subiectul consultării, procedurile și 

calendarul, precum și participanții la acest proces. 

18. Regulamentul de procedură trebuie nu doar să permită autorităților locale și asociațiilor 

autorităților locale să participe la sesiunile comisiilor, dar și să aibă acces deplin la toate 

documentele relevante și să prezinte avize scrise cu privire la proiectele legislative. Regulamentul 

de procedură al comisiilor parlamentare ar trebui să includă și posibilitatea de a implica experți 



din asociațiile autorităților locale în pregătirea proiectelor de legi care au un impact asupra 

statutului, sarcinilor și funcțiilor lor juridice și situației economice sau financiare. 

19. În statele federale și regionale, autoritățile regionale și federale sunt, de asemenea, 

actori-cheie în procesul de consultare și trebuie să comunice politicile și deciziile lor autorităților 

locale în cadrul mandatului lor. În cazul regiunilor cu competențe legislative, procesul de 

consultare ar trebui să fie organizat de către organele legislative și executive regionale. Dacă nu 

există ministere la nivel regional, trebuie să fie organizate consultări cu șeful legislativului regional 

și cu departamentele executive ale administrațiilor regionale. Rolul asociațiilor naționale ale 

autorităților locale 

20. Legislația națională ar trebui să recunoască rolul asociațiilor naționale de a fi implicate 

în consultări și de a reprezenta interesele membrilor lor. Autoritățile locale și asociațiile lor de 

autorități locale sunt atât actori, cât și beneficiari ai procesului de consultare. Autoritățile locale ar 

trebui să vorbească cu guvernele naționale și regionale, pe cât posibil, cu o voce unitară. Existența 

unor asociații naționale puternice ale autorităților locale este, prin urmare, o condiție prealabilă 

pentru consultarea cu succes a autorităților locale de către alte niveluri de guvernare. Pe lângă 

cadrului juridic național, asociațiile sunt încurajate să elaboreze un memorandum de înțelegere cu 

parlamentele naționale și ministerele de resort, care va funcționa ca un ghid ce definește detalii 

suplimentare privind procesele de consultare și modalitățile operaționale de aplicare a dreptului 

de a fi consultate, astfel precum este garantat de Cartă europeană a autonomiei locale. 

21. În țările în care autoritățile locale sunt reprezentate de mai multe asociații, guvernele 

naționale ar trebui să faciliteze stabilirea unui sistem național de consultare cu autoritățile locale 

și să garanteze reprezentarea tuturor asociațiilor în procesul consultativ. Toate nivelurile de 

guvernare trebuie să fie reprezentate în acest sistem național de consultare. Asociațiile naționale 

ar trebui să coopereze cât mai strâns posibil pentru a defini pozițiile comune cu privire la 

chestiunile ce le afectează. 

22. Asociația națională a autorităților locale reprezintă de obicei guvernele locale în 

procesul de consultare. Cu toate acestea, acest lucru nu exclude posibilitatea ca autoritățile locale 

individuale să fie consultate. Atunci când consultarea este efectuată doar prin intermediul 

asociațiilor autorităților locale, obligația acestor asociații este de a difuza documentele și 

informațiile și de a colecta feedback de la autoritățile care le sunt membri. În țările în care nu există 

o asociație a autorităților locale, responsabilitatea ministerelor de resort, cu un mandat de luare a 

deciziilor, este de a transmite autorităților locale proiectul de decizii și politici și de a le solicita 

opinia. 

3.3 Procese și proceduri 

23. Autoritățile locale vor fi consultate, în măsura posibilității, în timp util și într-o manieră 

adecvată în procesul de planificare și de luare a deciziilor privind aspectele ce le privesc în mod 

direct. 

3.3.1 Participanții la proces 

24. Asociațiile naționale ale autorităților locale ar trebui să reprezinte guvernele locale în 

procesul de consultare. Acestea ar trebui să se asigure că sunt invitate în mod regulat să revizuiască 

inițiative legislative și de politică relevante, să coopereze cu alte asociații și să facă în mod regulat 

schimburi de bune practici. 

25. Guvernele locale individuale pot fi consultate. Cu toate acestea, dacă subiectul 

consultării se referă la mai multe unități ale administrației publice locale, trebuie să fie asigurată 

coordonarea între reprezentanții autorităților locale în cauză. 

3.3.2 Obiectul consultării 

26. Autoritățile locale ar trebui să fie consultate cu privire la toate aspectele ce le vizează 

direct. Acestea sunt direct vizate atunci când urmează a fi puse în aplicare unele politici 

guvernamentale sau, atunci când un act juridic afectează în mod direct statutul lor juridic, 

competențele, situația economică și / sau financiară. 

27. În special, consultarea ar trebui să fie obligatorie atunci când este discutată orice decizie 

privind modificarea limitelor teritoriale ale autorităților locale (articolul 5 din Cartă), sau modul 

în care vor fi alocate resurse redistribuite acestora (articolul 9.6). Ori de câte ori sunt transferate 

sarcini suplimentare autorităților locale, este necesară o analiză a impactului economic (articolul 

9 alineatul (2)). 



3.3.3 Etapele implicării autorităților locale 

28. Autoritățile locale și asociațiile acestora ar trebui să aibă un rol activ în pregătirea 

deciziilor și o oportunitate reală de a-și exprima opiniile și propunerile. 

29. Autoritățile naționale și regionale ar trebui, de asemenea, să asigure că forma și 

calendarul consultărilor sunt de așa natură încât autoritățile locale și asociațiile autorităților locale 

au posibilitatea, cu excepția circumstanțelor excepționale, de a informa și consulta membrii în mod 

corespunzător, de a pregăti și de a prezenta propuneri constructive, să exprime interesele și opiniile 

din timp pentru ca acestea să fie luate în considerare în formularea politicilor și a legislației. Carta 

nu specifică niciun calendar normativ, deoarece depinde de condițiile și de contextul fiecărui stat 

membru. Cu toate acestea, complexitatea problemei trebuie să fie întotdeauna luată în considerare 

pentru ca părțile în curs de audiere să aibă timp să dea un răspuns relevant. 

30. Consultările trebuie să fie organizate la etapa pregătitoare de elaborare a deciziilor / 

politicilor și nu după adoptarea lor de către organul decizional relevant, astfel încât expertiza 

administrației locale să poată fi inclusă. 

3.3.4 Forme de consultare 

31. Autoritățile statului, în cooperare cu asociațiile autorităților locale, ar trebui să 

definească detaliile procesului și formele pe care trebuie să le aibă consultarea, pentru a asigura că 

procesul respectă principiile Cartei Europene a autonomiei locale și anume să organizeze 

consultări într-un mod adecvat. Ambele părți ar trebui să fie de acord în prealabil cu privire la 

orice măsuri de transparență și comunicare cu mass-media privind procesul de consultare și să 

identifice, de asemenea, persoana (persoanele) responsabilă pentru furnizarea rapoartelor 

sesiunilor de consultare. Reuniunile ar trebui să aibă agende specifice și bine structurate și liste 

preconizate de participanți, iar documentele de întrunire ar trebui să fie difuzate tuturor 

participanților. 

32. Carta europeană a autonomiei locale nu definește sau prescrie formele de consultare 

sau nu oferă precizări privind procesul de consultare deoarece nu există o soluție "unică pentru 

toți", se poate de folosit o varietate de forme, în funcție de problemele discutate și în conformitate 

cu legile, reglementările, precum și tradițiile specifice ale țării în cauză. 

33. Consultările pot fi efectuate în formă scrisă. În astfel de cazuri, înregistrările scrise ale 

consultărilor trebuie păstrate și puse la dispoziția tuturor părților interesate. 

34. Întâlniri formale: consultările pot include organizarea de reuniuni formale sau crearea 

de comisii ad-hoc și grupuri de lucru pentru schimbul de opinii și cunoștințe privind anumite 

aspecte (în special în domeniile finanțelor locale și gestionării activelor) de natură operativă care 

necesită luarea unor măsuri rapide de către guvernele naționale și regionale. 

35. Platforme consultative mixte: se poate de creat o platformă care să reunească guvernul 

național și asociațiile autorităților locale. Astfel de organisme cuprind atât reprezentanții 

guvernului, cât și ai asociațiilor, ambele părți delegând reprezentanți în număr egal. 

36. Discuții la masă rotundă: în statele federale, aceste mese rotunde pot include 

reprezentanți ai trei niveluri guvernamentale - federale, regionale și locale. Aceste mese rotunde 

de mai multe niveluri tind să fie organizate pe chestiuni care au un impact asupra tuturor nivelurilor 

administrației publice. De obicei, astfel de mese rotunde sunt organizate pentru a examina 

proiectele de bugete federale și pentru a discuta subvențiile centrale pentru administrațiile 

regionale și locale. Acestea permit asociațiilor autorităților locale să canalizeze experiența și 

expertiza lor în procesul legislativ la un stadiu incipient. Mesele rotunde ar trebui să aibă loc în 

mod regulat și să aibă o agendă prestabilită. 

37. Consiliile consultative speciale: guvernele naționale și regionale pot dori să creeze 

consilii speciale pentru elaborarea proiectelor de decizii. Este important ca experții care participă 

la astfel de consultări să aibă un mandat clar din partea asociațiilor naționale. 

38. Participarea la comisiile parlamentare: acest proces ar trebui reglementat printr-un 

memorandum de înțelegere între asociația autorităților locale și organele parlamentare competente, 

care trebuie să definească obligațiile participanților și contribuția lor la procesul legislativ. 

3.3.5 Informare și publicitate 

39. Autoritățile naționale și regionale trebuie să furnizeze în scris informații clare și 

detaliate cu privire la politicile propuse, cu mult înainte ca consultările să aibă loc, pentru ca cei 

consiliați să fie bine informați cu privire la motivele și obiectivele fiecărei decizii sau politicii 



planificate. Informațiile adecvate ar trebui, de asemenea, să fie furnizate în timp util pe parcursul 

procesului de consultare, pentru a facilita contribuția substanțială a autorităților locale. 

40. Contribuțiile diferitelor părți consultate și rezultatele consultării ar trebui să fie făcute 

publice. 

41. Autoritățile publice ar trebui să ofere un feedback disponibil publicului larg privind 

rezultatul consultărilor. Rezultatele trebuie să fie publicate și difuzate în conformitate cu 

reglementările naționale. O explicație detaliată a motivelor pentru acceptul sau respingerea 

anumitor propuneri ar trebui, de asemenea, să fie comunicată în scris și publicată. 

42. Asociațiile naționale ale autorităților locale ar trebui să publice în mod regulat 

informații privind consultările cu autoritățile naționale și regionale pentru publicul larg și să 

difuzeze rezultatele consultărilor în rândul membrilor lor. Atunci când asociația națională sprijină 

decizia finală a consultării, aceasta trebuie să facă o declarație oficială a sprijinului său. Atunci 

când nu este de acord cu decizia, ea poate face o declarație publică corespunzătoare, explicând 

motivele ce au determinat poziția sa. 

43. Toate părțile implicate în consultări ar trebui să utilizeze pe deplin posibilitățile sporite 

de consultare oferite de noile mijloace de informare în masă. 

 

 

 
 


