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Thorsten Geissler (Konrad-Adenauer-Stiftung): Regionalizarea
României ar trebui susţinută de societatea civilă şi de întreg
Parlamentul

 Marţi, 16 Iulie 2013 13:47

Procesul de regionalizare în România ar trebui să
fie susţinut atât de societatea civilă, cât şi de
întreg Parlamentul, nu numai de partidele politice
care sprijină Guvernul, a declarat marţi directorul
''Rule of Law Program South East Europe''
(Konrad-Adenauer-Stiftung), Thorsten Geissler, la
dezbaterea ''Regionalizarea şi reforma
administrativă în România - provocări şi
perspective''.

''Noi credem că societatea civilă ar trebui să joace un rol important în revizuirea Constituţiei şi în introducerea termenului de
'regiuni'. (...) În ultima vreme, multe dintre ţările europene sau ex-comuniste au ales regionalizarea. Dar aici nu vorbim de
federalizare, din moment ce România nu are o astfel de tradiţie. (...) Este convingerea mea că noua Constituţie trebuie să
primească sprijinul întregului Parlament, nu numai a actualei majorităţi politice care sprijină Guvernul'', a spus Thorsten

Geissler. 

La rândul său, Laura Ştefan, reprezentantul Expert Forum, a afirmat că dezbaterea privind regionalizarea României nu este una
''pur tehnică'', ea cuprinzând şi aspecte ce ţin de sfera politicului, întrucât una dintre variantele vehiculate a fost înlocuirea
judeţelor cu regiunile, ceea ce însă ar fi însemnat ''pierderea unei bucăţele din tort'' în cazul unor lideri politici. 

''Cred că este neclar pentru mulţi dintre noi dacă fie vorbim despre aspecte administrative şi politice când ne referim la
regionalizarea României, fie dacă vorbim de regiuni de dezvoltare. Trebuie să discutăm dacă se doreşte sau nu introducerea
unui nou nivel administrativ sau dacă alegem regiunile de dezvoltare pentru o mai bună absorbţie a fondurilor UE. Dacă avem
nevoie de regiuni administrative, atunci acestea trebuie să fie stipulate în Constituţie. (...) Asta ne face să ne întrebăm dacă vom
avea o nouă Constituţie anul acesta sau anul viitor sau chiar mai târziu. Ministrul Liviu Dragnea a spus că Guvernul va discuta în
septembrie ce se va întâmpla dacă nu vom avea Constituţia revizuită anul acesta. (...) O opţiune este înlocuirea judeţelor cu
regiuni, ceea ce însă nu este un lucru foarte bine agreat de clasa politică pentru că nimeni nu îşi doreşte să piardă acea
bucăţică din tort. Discuţia nu este deci numai una pur tehnică, ci are şi bogate aspecte politice'', a declarat aceasta. 

Efisio Espa, profesor de finanţe publice şi preşedinte al Consiliului de Miniştri al Şcolii Naţionale de Administraţie din Roma, a
punctat că regionalizarea României ar putea fi făcută prin introducerea în Legea fundamentală, la articolul 3, a termenului de
'regiuni', fără însă ca cel de judeţe să dispară. 

''Introducerea termenului de regiune în Constituţia României la articolul 3 sub forma - 'Teritoriul este organizat din punct de
vedere administrativ din regiuni, judeţe, oraşe, comune şi sate' ar face ca România să devină un stat unitar cu patru nivele
diferite de administrare, de guvernământ. Asta ar însemna că principiile de bază ale administraţiei ar trebui să fie
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descentralizarea şi autonomia locală'', a spus Espa. 

Acesta a subliniat că oportunităţile regionalizării vizează, în primul rând, o intervenţie publică mai eficientă şi crearea condiţiilor
necesare pentru îmbunătăţirea acesteia, dar şi o mai bună absorbţie a fondurilor europene sau crearea unui sistem
administrativ similar celor existente deja în majoritatea statelor UE. 

Efisio Espa a adăugat că regionalizarea ar trebui să ţintească reducerea decalajelor economice şi sociale existente între
diversele zone administrative ale României. 

''Cu alte cuvinte, ar trebui avută în vedere şi întărirea dezvoltării socio-economice a teritoriului, inclusiv în ceea ce presupune
alocarea fondurilor, bugetelor locale şi a resurselor. Atunci când există carenţe clare trebuie să înţelegem ce înseamnă
introducerea unui nou aspect administrativ-teritorial'', a explicat profesorul italian. 

Acesta a ţinut să precizeze totodată că nu există un singur model de regionalizare, trecând în revistă tipurile majore existente în
Europa - regionalizarea administrativă care presupune crearea unui nou nivel de guvernare ce răspunde în faţa Centrului
(Portugalia, Finlanda, Ungaria, Bulgaria, Lituania); regionalizarea prin instituţiile locale deja existente (Danemarca şi Olanda);
regionalizarea descentralizată (Franţa, Polonia, Republica Cehă şi Slovacia); regionalizarea politică - autonomia regională
(Spania, Italia, Belgia) şi regionalizarea federativă (Germania, Austria). 

''În cazul României se conturează o direcţie fie spre regionalizarea administrativă, fie spre cea descentralizată. În alegerea tipului
de regionalizare trebuie avute în vedere atât realităţile trecutului istoric, fiindcă România a mai avut regiuni în trecut ca formă de
administrare, dar şi tipurile de instituţii consolidate, procedurile administrative, precum şi diversele puncte de vedere ale clasei
politice şi realităţile teritoriale'', a conchis Espa. 

Programul ''Regula Legii în Sud-Estul Europei'' are ca scop promovarea dialogului în privinţa problemelor legislative ce pot
apărea în zona sud-est europeană (Albania, Bosnia Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Kosovo, Macedonia, Muntenegru, Republica
Moldova, România şi Serbia). 

Programul se bazează pe şase domenii - legea constituţională, legea procedurală (în special în zona administrativă şi în ceea
ce priveşte procedura penală), legislaţia în domeniul protecţiei drepturilor omului şi ale minorităţilor, lupta împotriva corupţiei,
armonizarea cu legislaţia europeană, dar şi împăcarea cu trecutul în cazul ţărilor ex-comuniste. 

La eveniment au fost prezenţi şi ambasadori ai Africii de Sud, Chile, Olandei. AGERPRES/ (A - autor: Cătălina Barbu, editor:
Georgiana Tănăsescu)
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