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NOTĂ 
Privind Proiectul de Hotărâre privind procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative 

 
Luând în considerare importanța punerii în aplicare a principiului 

subsidiarității, în sensul aducerii deciziilor cât mai aproape de cetățeni, stimulând 
totodată dezvoltarea canalelor de participare democratică a acestora în procesul 
decizional, problemele și nevoile administrației publice locale reprezintă un reper 
esențial în stabilirea priorităților Guvernului României. Toate acțiunile autorităților 
administrației publice centrale din România, cu impact asupra palierului local, au 
în vedere inclusiv punerea în aplicare a principiilor stipulate în Carta  europeană  a  
autonomiei  locale, ratificată de România încă din anul 1997 prin Legea nr. 199, un 
important instrument politic consacrat la nivel internațional care creează premisele 
dezvoltării  principiilor descentralizării și autonomiei  locale.  În acest sens, un 
aspect esențial în consolidarea democrației locale și regionale este reprezentat și de 
promovarea consultării autorităților administrației publice locale și 
stimularea participării active a acestora în procesul de elaborare a unor politici 
publice fundamentate și aplicate, conectate la realitățile colectivităților locale. 
Astfel, autoritățile administrației publice locale, prin intermediul structurilor 
asociative ale acestora, au contribuit și contribuie în mod esențial în procesul de 
elaborare a unor acte normative cu impact major asupra colectivităților 
locale. 

În prezent, procedura de consultare a structurilor asociative ale 
autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative este reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 521/2005 privind 
procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației 
publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative, cu modificările și 
completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 



529 din 22 iunie 2005. Acest act normativ stabilește o serie de reguli, etape, 
termene și responsabilități și obligații, atât în sarcina autorităților administrației 
publice centrale inițiatoare ale unor proiecte de acte normative, cât și în sarcina 
structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale. 

Din această perspectivă, ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, act normativ care codifică și abrogă o serie de 
acte normative cu incidență asupra activității autorităților administrației publice 
locale, printre care se numără și Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 2- februarie 
2007, cu modificările și completările ulterioare (cu excepția unui număr de 
articole care rămân în vigoare până la data desfășurării alegerilor pentru alegerea 
autorităților administrației publice locale care se organizează începând cu anul 
2020), este necesară adaptarea actualului cadru normativ incident activității 
autorităților administrației publice centrale și locale la noile prevederi ale 
OUG nr. 57/2019.  

Având în vedere faptul că, prin OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, se creează un nou temei legal pentru procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative, art. 8 din Legea administrației publice locale nr. 
215/2001 fiind abrogat, precum și faptul că la art. 86 alin. (2) și (3) din OUG nr. 
57/2019, au apărut o serie de modificări, precum modificarea momentului de 
referință, dar și a termenului necesar a fi respectat pentru consultarea prealabilă a 
structurilor asociative (în forma actuală a H.G. nr. 521/2005 – cu cel puțin 15 zile 
înainte de prezentarea, spre însușire, de către conducătorul autorității inițiatoare, iar 
în OUG nr. 57/2019 – cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de supunerea spre 
adoptare/aprobare a proiectului de act normativ), dar și faptul că au apărut o serie 
de modificări la nivelul structurii Guvernului de la momentul ultimei modificări a 
H.G. nr. 521/2005 (în sensul în care Ministerul Administrației și Internelor, în 
sarcina căruia sunt prevăzute o serie de responsabilități privind relația cu structurile 
asociative, a fost reorganizat, iar aceste atribuții specifice sunt exercitate în prezent 
de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin structura 
de specialitate desemnată), se impune armonizarea cadrului normativ în 
vigoare cu noile prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
dar și adaptarea acestuia la structura actuală a Guvernului. 

Având în vedere prevederile art. 86 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care enumeră structurile asociative ale 
autorităților administrației publice locale și instituie, ca regulă generală, obligația 
autorităților administrației publice centrale inițiatoare ale unui proiect de act 
normativ (care privește în mod direct administrația publică locală și/sau care are 



impact asupra colectivităților locale) de a consulta structurile asociative înainte de 
supunerea spre adoptare/aprobare a actului respectiv, precum și posibilitatea 
structurilor asociative de a transmite punctele lor de vedere asupra proiectelor de 
acte normative respective, și luând în considerare prevederile art. 603 din cuprinsul 
aceluiași act normativ, conform cărora „În termen de 90 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentului cod, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 86, 
ministerul cu atribuții în domeniul administrației publice inițiază proiectul de 
hotărâre a Guvernului privind procedura de consultare a structurilor asociative 
ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative.”, se propune prin prezentul proiect de act normativ instituirea 
procedurii de consultare a structurilor asociative ale autorităților 
administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative, în 
vederea clarificării etapelor, a termenelor și a responsabilităților tuturor 
actorilor implicați în acest proces, în corelare cu prevederile Codului 
administrativ.  

 
PREȘEDINTE, 

Nicoleta ANTON 


