
  
 
 
 
 
 
 
 

  

Nr.înreg: …………………/2023 

Către UNCJR 

În atenția domnului director general Sorin Munteanu 

 

Stimate domnule director general, 

Cu referire la adresa Dumneavoastră cu nr. 97/11.01.2023 cu privire la propunerea 

legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ (Bp.837/2022), respectiv privind propunerea de introducere a bazei 

de date a colaborărilor încheiate la nivelul administrațiilor publice locale, Vă rugăm să 

luați în considerare punctul nostru de vedere, după cum urmează: 

Conform cf. art. 41, alin (5) al Legii nr. 590/2003 privind tratatele se impune obligația 

autorităților publice locale de a trimite Ministerului Afacerilor Externe și al celui cu 

atribuții în domeniul administrației publice locale copiile acordurilor de cooperare și de 

înfrățire, încheiate cu autorități publice locale similare din alte state. Astfel, considerăm 

că introducerea unui nou registru în afară de cele care existau la nivelul ministerelor și a 

instituțiilor centrale pentru înregistrarea celor trimise conform articolului sus menționat 

va rezulta o creștere a birocrației, respectiv blocarea procesului descentralizării, și astfel 

la pierderea încrederii în autorități publice locale bazate pe principiul autonomiei locale 

prin Constituția României. Din acest punct de vedere se face referire la art. 120 al 

Constituției României cu referire la principii de bază, respectiv la alin (1), conform căruia 

”Administrația publică din unitățile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile 

descentralizării, autonomiei locale și deconcentrării serviciilor publice.”  

Totodată, prin introducerea unei astfel de obligații al autorităților publice locale va 

necesita o activitate voluminoasă din partea instituțiilor centrale și locale, fapt care 

presupune existența suplimentară a capacității administrative din punct de vedere al 

personalului și al bugetului de stat, pe lângă provocările curente existente. De 

asemenea, luând în considerare prevederile Legii nr. 590/2003 privind tratatele, înainte 
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de trimiterea a acordurilor de colaborare semnate în termen de 10 zile ministerelor 

responsabile, proiectele documentelor de colaborare sunt avizate de către aceste 

ministere, stadiul în care sunt verificate din punct de vedere al legalității și oportunității 

acordurilor de colaborare, nu și prin introducerea acestora într-un nou registru.  

Totodată, dacă, conform acestei propuneri legislative, în vederea realizării optime a 

unor proiecte de dezvoltare și de colaborare cu parteneri din străinătate vor fi necesare 

o nouă avizare și verificare din partea ministerului afacerilor externe și al celui cu cu 

atribuții în domeniul administrației publice locale prin introducerea tuturor forme de 

acte de colaborare în registrul propus, termenul și succesul realizării proiectelor 

respective lansate în vederea dezvoltării locale în baza obiectivelor de dezvoltare 

naționale vor fi încetinite semnificativ, blocând capacitatea autorităților publice locale, 

în special a celor din comune, sate și orașe mici să se dezvolte și să prindă în urmă cu 

regiuni mai dezvoltate.  

Mulțumesc pentru luarea în considerare a celor relatate.  

 

Cu stimă, 

Borboly Csaba 

Președinte 

 

 

 

Miercurea Ciuc, 13.01.2023. 
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