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Prioritatea României e reforma comunelor, iar nu
regionalizarea sau întărirea judeţelor

deăSorinăIonitaă

De-aă lungulăanilor,ăprimăriileă s-auă înmulţităconstant,ăprin
diviziuneaăcomunelor,ăcaăamoebele.

Suntă laă felă deă surprinsă caă şiă vicepremierulă Dragneaă de
hotărâreaă Curţiiă Constituţionaleă împotrivaă legiiă ceă dădea
atribuţiiă şiă resurseă suplimentareă Consiliiloră Judeţeneă şi
aşteptăcuăinteresădetalii.ăAmăoăgrămadăădeăobiecţiiăcontra
iniţiativei,ă dară toateă ţină deă oportunitateă şiă bună
guvernare,ă nuă deă legalitate,ă deoareceă nuă ştiuă pânăă undeă poţiă mergeă cuă interzicerea
incompetenţeiă sauăticăloşieiă prinăConstituţie.ă Certă eăcă,ă dupăă eşeculă regionalizării,ă iatăă că
acumăpicăăşiăplanulăB.ăCeăarămaiăaveaăguvernulădeăfăcut?

Păi,ă ceeaăceă trebuiaădeă laă început:ă oăreformăă teritorialăăbună,ă bazatăăpeă experienţaăeuro-
peanăăşiăpriorităţileărealeăaleăRomâniei,ă iarănuăpeădorinţeleăpartidelorăşiăbaroniloră locali.ăLa
noiăs-aăîncercatăexactăopusulăaăceeaăceăvedemăînăEuropa,ăşiăanume:

1.ăNivelulăadministrativăechivalentă judeţeloră(NUTSă3)ăeăcelămaiăcontestat;ămulteăţăriămerg
spreădiluareaăsauă desfiinţareaădeăunităţiădeă acestă felă(Italia,ăMareaă Britanie,ăFranţa,ăGrecia,
stateleăscandinave);

2.ăSeăscadăcosturileălaănivelădeăbază,ă fieăprinăfuziuniădirecteădeăcomuneă(Danemarca,ăstatele
baltice,ăAlbania,ăGreciaă–ăundeămaiărămânăaproximativăunaădinătrei),ă fieăprinăalteătipuriăde
cooperareăintercomunalăăpeăserviciiă(Franţa,ăGermania,ăOlanda,ăFinlanda);

3.ăSeă înfiinţeazăăzoneămetropolitaneă înă jurulă polilorădeăcreştereăcuăeconomieăurbanăăsofis-
ticată,ăceăpreiauădeă laăprimăriiăatribuţiileăpeă investiţii,ăamenajareaăteritoriuluiăsauătransport,
pentruă aă coordonaă dezvoltareaă (veziă Grandă Paris,ă Italiaă cuă 10ă zone,ă legeaă dină Polonia
pentruă12ăoraşeămetropolitane).

ÎnăRomânia,ă nevoileăsuntă camăaceleaşi.ă Judeţeleăn-auă fostădeă mareăajutoră înăcoordonarea
urbanisticăăsauăaă altorăserviciiă întreămunicipiiă şiă ruralulădină jur:ăveziă nesfârşiteleădiscuţiiăpe
temaăbanalăăaădecontăriiăcurselorăRATBăsuburbaneădinăBucureşti;ăceăsăămaiăvorbimădeăvreun
proiectă complicată şiă scump,ăprecumă metroulă suburbană (precumă RERă înăParisă sauă HEVă în
Budapesta)?ăZoneleămetropolitaneăexistenteă(Iaşi,ăOradea,ăConstanţaăetc.)ănuăauă legeăcare
săăleădeaăforţă,ăciăsuntăvoluntare,ădeciăînăzodiaăiniţiativelorăminore.

De-aă lungulăanilor,ă primăriileăs-auă înmulţită constantă(deşiă toateăguverneleă auăpromisă con-
trariul),ăprină diviziuneaăcomunelor,ăcaă amoebele:ădeputaţiiăsauă alţiăpoliticieniă localiă auătot
lobatăcaădouăăsateădeăpesteărâuăsăăseărupăădeăceleătreiădeădincoaceăşiăsăăformezeăoăcomună
nouă,ă astaă fiindă maximaă loră performanţăă politică.ă Sauă uniiă primariă auă păstorită triumfal
transformareaăcomuneiălorăînăoraş,ăoăprostieăceăn-aăschimbatănimicăînănivelulădeătrai,ăciădoar
aă dublată impoziteleăpeă proprietateă (urbane)ă şiăaă lăsată localitateaă înă esenţăătotă rurală,ă dar
ineligibilăăpentruăfondurileăUEăpentruăagricultură.

Astfelădeăorgoliiăpăguboaseă auăfăcutăca,ădeşiăpopulaţiaăscădea,ă judeţeăfărăămariăprobleme
deă izolareă geografică,ăprecumăTimiş,ă Dolj,ăOlt,ăTeleormană(şiă altele),ăsăăcapeteă dupăăanul
2000ăpesteă10ăcomuneănoiă fiecare;ăşiăaşaăs-aăajunsăcaăjudeţulăVasluiăsăăaibăămaiămulteămu-
nicipiiădecâtăPrahovaăsauăTimiş,ăzoneăcuărealăătradiţieăurbană.

Evoluţiileăsunt,ă cumăziceam,ă contrareăceloră dinăUE.ă Fragmentareaăaă slăbită financiară şiămai
tareăruralul:ă subăunăsfertădintreă comuneă(suntă2.860ăcuă totul)ă îşiăacoperăăsalariileă dinăve-
nituriă propriiă necondiţionate;ă ceă săă maiă discutămă deă investiţiiă sauă priorităţiă strategice?
Practic,ă Consiliileă Localeă seă întrunescă degeaba,ă căă nuă preaă auă ceă decide;ă autonomiaă fi-
nanciarăăesteăoăficţiune.ăMaiăgrav,ă24%ădintreăcomuneăauăcheltuielileădeăpersonalămaiămult
decâtădublulăbazeiăpropriiădeăresurse,ădeciăsuntăpractică înă falimentătehnic,ă iarăastaănuănea-
păratădinăvinaăprimarilorăînăfuncţie,ăciăpentruăcăăaşaăauăfostăproiectate.

Auădevenitădeciăoăpradăăuşorădeăclientelizat,ăputândăfiăcontrolateăoriădeălaănivelăjudeţean,ăca
acum,ăoriădeănoileăregiuniăceăseădoreauăînfiinţate.ăAşaăzisa-reformăăDragneaăn-arăfiăschimbat
nimică înăacestăpunctăesenţială–ăcelămaiă importantă–ăalăadministraţiei.ăPrimariiăvorăcontinua
săăfieăpioniăînăcampaniiăelectoraleămurdareădirijateădeăsus,ăpentruăcăăn-auăîncotro.ăCaăatare,
eăchiarăbineăcăăs-auăblocatăplanurileădeăregionalizareăşiăîntărireădeă judeţe.ăAvemăşansaăsăăne
ocupămădeăpriorităţiă reale,ămaiăpuţinăspectaculoase,ădarămaiăutile:ăreformaăspaţiuluiăruralăşi
întărireaălegislaţieiăpeăcooperareăintermunicipalăăşiăzoneămetropolitane.

Acesteaă nuă presupunăcosturiă sauă amendamenteă constituţionale,ăauă impactă reală şiăsuntă în
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concordanţăăcuătendinţeleă înărestulăEuropei.ăMaiămult,ă reformeleăpotăfiăacceptateădeăactorii
localiădacăăară fiăaplicateăgradual,ăpeăcâţivaăani;ăarăfiăprecedateădeăoăcampanieădeăexplicare;
şiă s-ară bazaă nuă peă ucazuriă dateă pesteă noapte,ă ciă peă mecanismeă stimulativeă deă tipă fond
condiţionată pentruă investiţii,ă caă înă stateleă baltice:ă nuă văă asociaţi,ă ok,ă dară nuă primiţiă nici
finanţareă pentruă drumă sauă apă-canal.ă Astaă amă constatată (laă EFOR)ă într-ună proiectă de
dezbateriă peă fuzionareaă comuneloră(finanţată deă FDSC)ă înă careă amămersă cuă caravanaă prin
sateăşiăamădiscutatăcuăprimariăşiăconsilieri.ăDinăpăcate,ăareăaerulăcăăsuntemăsinguriiăcareăne-
amăgânditălaăasta,ăguvernulăfiindăabsentădinăpeisaj.

ă

* Sorin Ioniţă este analist de politici publice ExpertForum (EFOR).

Cuvinte cheie:ă descentralizare,ă regionalizare,ă judete,ă comune,ă municipii,ă baroniă locali,
primari

Referinte:
Sedinţăă deăURGEN ă înăUSL.ă Pontaăşiă Antonescuădiscutăă despreă legeaă descentralizării
declarataăneconstitutionala
LiviuăDragneaădespreădeciziaă CCRăcuăprivireă laăLegeaădescentralizarii:ă Oăvesteănuăfoarte
bunaă pentruă Romania.ă Asteptamă motivareaă Curtii,ă analizamă motiveleă siă operam
modificarileănecesare
CCRăaădeclaratăLegeaădescentralizariiăNECONSTITUTIONALA

Comentarii (1)

>>> ADAUGA COMENTARIU <<<

14.01.2014ă|ăjeansăaăscris:
DomnleăIonitaăargumenteleădvs.suntădeă luatăinăseamaădarăinăRomaniaăluiăPontaăfuratulăsi
golaniaăsuntăpoliticiăuselisteăcareătrebuiescăaplicate!!!Inăopiniaămeaădescentralizareaăaăfost
oă metodaă deă furtă rapidaă aă penaliloră dină USLă pentruă aă creaă fonduriă pentruă viitoarele
campaniiăelectoraleăsiăpentruăfirmeleăcapusaăaleăclienteleiăsiănuăpentruăoăreforma!!!Primul
fiascoăalăfascistilorădinăUSLăaăfostăregionalizareaăfiscului,auăcreatăsaseăregiuniăantifraudaăsi
saseă directiiă regionaleă ANAFă siă auă fostă pusiă numaiă peă criteriiă politiceă uslasiă fara
concurs!!!ANAF-ulăesteăcondusădeătaticulăevazionistilor,GeluăStefanăDiaconuăcareăaăfacut
posibilă pentruă primaă oaraă ină Romaniaă caă incasarileă laă bugetă saă fieă maiă miciă cu
20%!!!Romaniaăesteăcondusaădeăoăhaitaădeămafioti,hotiaăaădevenităprioritateaăUSLăsiăeste
asumata,esteă oă politicaă deă stat!!Ină opinaă meaă descentralizareaă esteă superfluu,onoratii
nostriiă banditiă auă clamată regionalizareaă careă nuă maiă apareă ină programulă de
guvernare!!!Romaniaăareănevoieădeăreformeăpeătermenă lungăpentruăaăcresteăabsorbtiaăde
fonduriăeuropene,nuădeă reformaăunuiă inginerăpenalăcareă aăproiectatădescentralizarea!!!O
reformaărealaăseăfaceăprinăconsultareaătuturoră institutiilorăcalificate,autoritatilorăabilitate!!
Avemă 41ă deă judeteă acum,avemă 12ă regiuniă fiscale,urmeazaă descentralizarea,urmeaza
regionalizarea,haosulă esteă garantată deă penali!!!Ină urmaă uneiă regionalizari,cheltuielile
bugetareătrebuieăsaăscada,birocratiaăasemeni,darăinăRomaniaăluiăPONTAăceăseăintampla???
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