NOTĂ DE INFORMARE
privind stadiul procesului de descentralizare
31 martie 2022

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), în conformitate cu
prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 139/2008 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările
și completările ulterioare, sprijină fundamentarea și implementarea politicii de
descentralizare a Guvernului.
Unul dintre obiectivele specifice prevăzute în cadrul Programului de guvernare
2021-2024, Secțiunea Administrație Publică, vizează reluarea și consolidarea procesului de
descentralizare a competențelor către administrația publică locală. Procesul de
descentralizare va avea în vedere, ca etape majore, analiza competențelor administrației publice
centrale ce pot fi transferate către administrația locală și capacitatea administrativă a celei din
urmă de a gestiona noile competențe, precum și corelarea transferului de competențe cu cel al
resurselor bugetare, așa încât să fie asigurate resurse suficiente pentru furnizarea serviciilor
publice, sprijinirea dezvoltării economice locale și creșterea autonomiei financiare locale.
Stadiul actual:
I. În cadrul ședinței Guvernului României din data de 02.03.2022, a fost aprobată Nota
de informare privind stadiul procesului de descentralizare la data de 28 februarie 2022.
În cuprinsul acestei note sunt redate principalele aspecte privind monitorizarea
implementării acțiunilor ce vizează procesul de descentralizare pentru domeniile de activitate
cuprinse în Strategia generală de descentralizare (SGD).
Prin adresa nr. 30040/MDLPA/04.03.2022, celor 6 ministere implicate în procesul de
descentralizare li s-a solicitat ca, până la data de 31 martie 2022, să întreprindă următoarele
demersuri:
1. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Culturii, Ministerul
Educației și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să reanalizeze/revizuiască analiza de
impact privind oportunitatea descentralizării competențelor aferente domeniului lor de
activitate (în conformitate cu prevederile SGD) și să transmită analiza de impact, însoțită de
proiectul de memorandum pentru aprobarea acesteia către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației.
2. Ministerul Sportului să finalizeze procedurile de predare-primire a patrimoniului și
activității dintre această instituție și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, să
revizuiască proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor
competențe în domeniul sport, să îl repună în transparență și să comunice stadiul și proiectul de
lege până cel târziu 31.03.2022 ora 15,00.
3. Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse să finalizeze procedurile de
predare-primire a patrimoniului și activității dintre această instituție și Ministerul Sportului, să

revizuiască proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor
competențe în domeniul tineret, să îl repună în transparență și să comunice stadiul și proiectul
de lege până cel târziu 31.03.2022 ora 15,00.
II. Dintre cele 6 ministere au răspuns - până la data de 4.04.2022 - Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse:
1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a transmis versiunea actualizată a
analizei de impact și proiectului de memorandum cu tema „Concluziile analizei de impact
privind descentralizarea competentelor exercitate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale către autoritățile administrației publice locale la nivel județean” - prin care consideră
că nu este oportună descentralizarea competențelor exercitate de către direcțiile agricole
județene, oficiile pentru studii pedologice și agrochimice județene și serviciile regionale ale
Agenției Naționale pentru Pescuit și Agricultură. (adresa nr. 321356/28.03.2022, înregistrată cu
nr.39477/MDLPA/29.03.2022/1938/DGAP/04.04.2022).
2) Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a comunicat faptul că, în
acest moment, nu are un punct de vedere ferm asupra continuării procesului de
descentralizare, întrucât procesul de preluare - de la fostul Minister al Tineretului și Sportului a activității de tineret împreună cu personalul aferent nu este realizat în fapt. Totodată, la nivel
local au fost înființate direcțiile județene pentru familie și tineret, respectiv Direcția pentru
Familie și Tineret a Municipiului București (adresa nr. 1429/GF/04.04.2022, înregistrată cu nr.
42486/MDLPA/04.04.2022).
III. Stadiul procesului de descentralizare (situație sintetică), care cuprinde propunerile
și concluziile ministerelor cu privire la continuarea acestui proces, se regăsește în Anexa nr. 1 la
prezenta notă.
O prezentare a competențelor propuse a fi descentralizate pentru fiecare domeniu
conform SGD, se regăsește în Anexa nr. 2.

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
CSEKE ATTILA

