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Rezumat
n După 1990, concepţiile de reformă regională, apărute în statele din Europa Centrală şi de Est, au atras 
întrebarea dacă regionalismul asimetric, caracteristic Europei Occidentale, are actualitate şi aici. 
Conform tipologiei clasice a structurilor statale există trei tipuri fundamentale: a) statul federal; b) statul 
regional; c) statul unitar. În aceste tipuri structurale se încadrează acele elemente de diviziune teritorială 
politică asimetrice, care reprezintă combinaţii dintre elementele guvernării indirecte şi directe, în 
condiţiile organizării statului modern.

Din punctul de vedere al acestui studiu, tipul cel din urmă reprezintă cea mai ridicată relevanță. Cu 
privire la autonomiile regionale şi statuturile administrative speciale din această categorie, se pot for-
mula următoarele concluzii: 1) motivul creării regiunilor depinde în mare parte de antecedente istorice, 
iar forma instituţionalizării de modelul administraţiei publice al statului respectiv; 2) la începutul 
regionalizării punctul de pornire constituţional poate fi atât simetric (Spania), cât şi asimetric (Italia, 
Marea Britanie), însă evoluţia ulterioară a regionalizării are ca rezultat inevitabil o asimetrie instituţională 
administrativă (la nivelul statutelor).

În deceniile de după cel de-al Doilea Război Mondial a crescut numărul elementelor de diviziune 
teritorială politică asimetrică în sistemele teritoriale şi administrative ale statelor membre UE (Spania, 
Italia, Belgia, Marea Britanie), iar majoritatea autorilor care au analizat fenomenul sugerează că soluţiile 
asimetrice mai degrabă facilitează decât subminează stabilitatea.

Kivonat
n 1990 után a kelet-közép-európai államokban felmerülő regionális reformelképzelések felvetették azt a 
kérdést is, hogy van-e itt aktualitása a nyugat-európai térségre jellemző aszimmetrikus regionalizmusnak.

Az államszerkezet klasszikus tipológiája szerint három alaptípus különböztethető meg: a) föderális 
szerkezetű állam; b) regionális állam; c) egységes szerkezetű (unitárius) állam. E szerkezeti típusokba 
épülnek be azok az aszimmetrikus politikai térfelosztási elemek, amelyek a közvetett és a közvetlen 
kormányzás elemeinek a kombinációi a modern államszervezés körülményei között.

Jelen tanulmány szempontjából különösképpen az utolsó típusba sorolt megoldások érdekesek. E 
regionális autonómiák és sajátos közigazgatási státusok tekintetében a következő konklúziók fogalmaz-
hatók meg: 1) a régiók kialakításának indítéka jórészt a történelmi előzményektől függ, az intézményesí-
tés formája pedig az illető állam közigazgatásának modelljétől; 2) a régiósítás kezdetén az alkotmányos 
kiindulópont egyaránt lehet szimmetrikus (Spanyolország) vagy aszimmetrikus (Olaszország, Nagy-Bri-
tannia), a későbbi régiófejlődés azonban mindenképp egy közigazgatási intézményi aszimmetriát ered-
ményez (a statútumok szintjén).

A második világháborút követő évtizedekben az Európai Unió tagállamai területi-közigazgatási 
rendszereiben az aszimmetrikus politikai térfelosztási elemek száma növekedett (Spanyolország, Olasz-
ország, Belgium, Nagy-Britannia). A jelenséget tanulmányozó szerzők többsége arra a következtetésre 
jutott, hogy az aszimmetrikus megoldások inkább hozzájárulnak a stabilitáshoz, mintsem aláássák azt.
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RegionalisM asiMetRic şi 
adMinistRaţie puBlică

n În 1990, în majoritatea statelor din Europa Centrală şi de Est (Cehia, Polonia, Ungaria, Slovacia, Româ-
nia) a început reforma administraţiei publice. Este vorba de un proces lent, complex, în mai multe trepte, 
în care nici punctul de pornire, nici direcţia nu coincid pentru toate statele, însă reformele începute în 
diverse state au ca şi o caracteristică istoria comună.

Baza istorică a transformării este concepţia structurii administrative unice, care a fost adoptată de 
către liderii politici ai statului respectiv – în diferite momente istorice anterioare – ca garanţie a moder-
nizării rapide, şi pe care centralismul birocratic al epocii socialiste a consolidat-o şi mai mult. Procesele 
actuale de transformare sunt influenţate de cerinţele UE, fenomenele de globalizare, dar şi de tradiţii 
mai vechi (în parte religioase) (Szamel – Balázs – Gajduschek – Koi 2011: 35).

După 1990, în aceste state nivelul intermediar (mezo) al administraţiei locale-regionale a fost mai în-
tâi desfiinţat, apoi reînfiinţat (Cehia, Slovacia), însă mai devreme sau mai târziu lipsa, respectiv neputinţa 
administraţiilor locale regionale şi-au făcut simţit efectul pretutindeni. S-au conceput diferite soluţii, 
printre care s-a ridicat şi problema soluţiei regionale asimetrice (în Polonia legată de Silezia, în România 
legată de Ţinutul Secuiesc).

Prin urmare, problematica regionalismului şi federalismului asimetric, şi a elementelor asimetrice 
ale administraţiei teritoriale îşi păstrează actualitatea şi în Europa Centrală şi de Est, respectiv în cadrul 
Uniunii Europene ca teritoriu de civilizaţie şi se înscrie printre soluţiile care merită avute în vedere.

În ce priveşte problematica regionalismului şi a dezvoltării regionale, noţiunea de asimetrie este 
folosită în cel puţin două accepţiuni. Pe de o parte, are un înţeles de drept constituţional şi administrativ 
pur – în acest caz se referă la diferenţele dintre anumite unităţi administrative de acelaşi nivel, cu privire 
la statutul lor juridic şi competenţele lor. Pe de altă parte, se referă la diferenţele de dezvoltare dintre so-
cietăţi adiacente, dar aflate sub diferite suveranităţi şi încadrate în sisteme juridice diferite (de exemplu 
în regiuni frontaliere), care se pot considera inegalităţi nedizolvabile cu metode tradiţionale, obişnuite 
în politicile de modernizare (Mezei – Hardi 2003: 127). Prezentul studiu foloseşte termenul de asimetrie 
în primul sens, cel mai restrâns.

i. evoluţia organizării statale şi administraţia publică asimetrică

i.1. statul primar şi secundar

În studierea împărţirii puterii în statele moderne s-a acordat atenţie relativ redusă soluţiilor asime-
trice. În timp ce pentru istorici asimetria teritorială în istoria statelor premoderne pare aproape firească, 
în studierea structurii de guvernare a statelor moderne acest aspect este neglijat. Totodată, este cert 
că organizarea teritorială a statelor moderne afişează mai multă asimetrie în practică, decât sugerează 
instituţiile formale şi modelele de organizare ale statului (Henders 2010: 6). Este, de asemenea, tot mai 
evident că experienţele legate de soluţiile asimetrice apar predominant ca soluţii pozitive în aranjamen-
tele democratice (Keating 1999).
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Dacă examinăm dinspre evoluţia istorică a structurii statului consistenţa organizaţională a admi-
nistraţiei publice şi – legat de aceasta – omogenitatea instaurării dominaţiei teritoriale, conceptul de 
stat primar şi secundar al lui Hechter oferă unul dintre punctele de plecare cele mai adecvate (Hechter 
2004).

Hechter consideră state primare acele state, care se formează „în mod spontan” între indivizi şi gru-
puri. Formele istorice ale statului primar în general conduc la problema super-grupului format din 
grupuri. În statul primar, unităţile de guvernare sunt prezente pe mai multe niveluri, de exemplu nive-
lul grupului local, al tribului şi în final al statului, astfel încât statul „poate fi considerat nivelul cel mai 
înalt al unei ierarhii, care este compus din grupuri încorporate, până la nivelul individual” (Hechter 
2004: 154). Funcţionalitatea acestei ierarhii este asigurată de distribuţia costurilor de menţinere a or-
dinii sociale pe diferitele niveluri de guvernare în aşa fel încât costurile totale rămân la cel mai scăzut 
nivel posibil; deci guvernarea este indirectă, iar sarcinile şi acţiunile aferente sunt distribuite pe aceste 
niveluri. De regulă, o astfel de ordine se impune într-un mediu anarhic, dar ca rezultat al unui acord 
liber: o serie de grupuri mai mici formează o alianţă, creează o structură comună de supraveghere, 
care împiedică ca grupurile să recurgă la luarea unor prăzi în dauna intereselor celuilalt grup; această 
structură soluţionează, de asemenea, situaţia conflictuală dintre grupuri, astfel creează posibilitatea ca 
alianţa lor destinsă şi regularizată să pară din exterior un super-grup puternic (Hechter ibid.).

Cu alte cuvinte, statul primar, guvernarea indirectă integrează mai multe niveluri politice ale solida-
rităţii de grup. Membrii unui grup mai mare, care la rândul lor sunt tot grupuri, trebuie să aloce resurse 
suficiente pentru menţinerea ordinii lor interne – aceasta fiind condiţia pentru a fi acceptaţi şi la nivelul 
superior, ca individualităţi colective (Hechter ibid.).

Pornind de la teoria statului primar se poate înţelege de ce societăţile preindustriale au recurs în 
general la guvernarea indirectă: înainte de secolul al XIX-lea, guvernarea centrală nu dispunea de in-
strumentarul prin care ar fi putut interveni permanent şi eficient în viaţa grupurilor de nivel inferior. 
Astfel, acestea şi-au înfiinţat propriile unităţi guvernamentale, cu autorităţi locale, ale căror privilegii 
nu erau periclitate de puterea centrală; marile imperii agrare, cel roman, chinez, otoman şi habsburgic 
funcţionau în acest fel. Unităţile guvernamentale ale nivelurilor inferioare, care de obicei s-au asimilat 
lingvistic şi cultural cu populaţia autohtonă (Hechter exemplifică prin cuceritorii normanzi, care au de-
venit englezi, respectiv primii colonişti englezi, care au devenit irlandezi), nu au cauzat astfel conflicte 
culturale pe teritoriile administrate.

Statul secundar a apărut în Europa odată cu schimbarea adusă de Revoluţia franceză care a creat 
o infrastructură organizaţională a statului supus unui singur centru de comandă. Înainte de 1789, deşi 
Franţa dispunea de o putere consolidată, absolutistă, exersa totuşi guvernarea indirectă. După Revo-
luţie, Parisul a elaborat strategii de centralizare pentru a-şi mări puterea: a divizat ţara în noi unităţi 
administrative – în judeţe (département), circumscripţii şi comune –, a introdus noutăţi în sistemul fis-
cal, în justiţie, în poliţie (poliţia naţională a apărut în comunităţile locale). Toate aceste măsuri au dizol-
vat treptat dependenţa cetăţenilor de autoritatea locală, deci s-a introdus guvernarea directă (Hechter 
2004: 169).

Guvernarea directă a adus succes Franţei, deoarece a făcut posibilă uniformizarea, mai târziu moder-
nizarea organizaţiei milităreşti (ceea ce a mărit prestigiul ţării), instaurarea birocraţiei unitare (pleiada 
funcţionarilor publici), care prin urmare era impersonală şi dezvoltabilă prin sistemul naţional de forma-
re – astfel se puteau crea pieţe mai largi şi se putea dezvolta economia. Prin guvernarea directă, Franţa 
a devenit stat secundar, unul dintre tipurile dominante ale statului european modern.

Una dintre paradigmele literaturii tipologiei organizării statale este abordarea care creează tipuri 
pornind de la dezvoltarea bazată pe factori interni ai statelor, comparând alte state cu tipurile astfel 
deduse, numindu-le „mai puţin eficiente”, „nereuşite” etc. (Tilly 1990: 7). Însă răspândirea rapidă şi uni-
formitatea aparentă a statelor secundare de la începutul secolului al XIX-lea a evidenţiat şi importanţa 
factorilor externi. În opinia lui Tilly (1990: 9-11) pentru formarea statelor este decisiv atât mediul geopo-
litic extern, cât şi cel al „sistemului mondial” descris de Wallerstein. Între factorii externi şi interni inter-
mediază, printre altele, şi rolul asumat în războaie: actorii care poartă şi distribuie sarcinile de război ale 
statelor devin definitorii în formarea instituţiilor ordinii sociale şi a distribuirii (Tilly 1985).

Succesul Franţei lui Napoleon (1804-15) relevă convingător acele constrângeri ale politicii interne şi 
geopolitice, prin care s-a impus dominanţa modelului asupra Europei în procesul de modernizare: agre-
sivitatea franceză – scrie Hechter (2004: 169) – nu numai că a impus statelor vecine guvernarea directă 
(pe care ei înşişi au fost nevoiţi să o introducă din motive de apărare), ci a trasat şi un fel de convergenţă 
pentru guvernele europene din secolul al XIX-lea în privinţa instituţiilor şi regulilor guvernării.
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 i.2. Modernizarea napoleoniană a administraţiei publice europene  
şi noile forme ale guvernării indirecte

Guvernarea directă franceză a creat, deci, instituţii juridice şi administrative care au fost preluate de 
mai multe state europene dintr-o constrângere de autoapărare şi de modernizare. Jandarmeria fran-
ceză, la gendarmerie nationale, a devenit modelul jandarmeriei italiene (Carabinieri), spaniole (Guardia 
Civil). Au luat fiinţă organizaţii care au primit un rol esenţial în crearea statului naţional, a societăţii omo-
gene din punct de vedere cultural, adică au participat la transformarea ţăranilor în francezi, italieni, 
spanioli etc. (vezi şi Weber 1976). În scurt timp, Codul Civil Napoleonian (1804) a fost introdus în Belgia, 
Italia de Nord, Monaco (pe teritoriile aflate sub suveranitate franceză), dar şi în alte state, ca Elveţia, 
Olanda, şi, începând cu mijlocul secolului al XIX-lea, în mai multe state din America Latină. Rolul codului 
a fost înlocuirea multitudinii de „sisteme juridice cutumiare policrome” cu un sistem juridic unitar pe tot 
teritoriul statului (Hechter 2004: 173-174).

După războiul napoleonian, în statele care au adoptat guvernarea directă s-a răspândit definitiv con-
cepţia că pluralismul cultural şi ideologic din interiorul statului prezintă un risc la adresa securităţii. Răs-
punsul statelor la acest risc a fost uniformizarea educaţiei publice, a formării militare şi a administraţiei 
(Benner 2001: 163-164).

Acestea sunt acele premise de formare ale statului care au avut importanţă în unificarea adminis-
trativă a diviziunilor teritorial-politice orizontale din Europa. Sistemul instituţional al guvernământului 
direct din spaţiul european a fost influenţat mai târziu în mare măsură de războaiele din Europa (Tilly 
1985) şi de dezvoltarea economică (care a demolat cadrele anterioare ale guvernării teritoriale, şi le-a 
adaptat la procesele industriale şi de urbanizare). Peste aceste premise s-a suprapus transformarea de-
mocraţiei (generalizarea dreptului la vot, consolidarea puterii locale, respectiv intensificarea controlului 
mass-mediei asupra instituţiilor democratice).

Astfel, evoluţia şi transformarea sistemului teritorial-administrativ al statelor actuale ale Uniunii Eu-
ropene au fost definite de următoarele procese istorice: 

–  premise specifice ale guvernării indirecte (aproximativ până în secolul al XIX-lea);
–  instaurarea guvernării directe sub influenţa războaielor napoleoniene, respectiv în deceniile urmă-

toare (aproximativ între 1848 şi Primul Război Mondial);
–  procesele de industrializare şi urbanizare;
–  efectul democraţiei de masă din secolul al XX-lea asupra guvernării directe;
–  politica teritorială şi de coeziune a integrării europene.
În vederea autenticităţii istorice trebuie menţionat că pe lângă modelul francez (napoleonian) al 

guvernării directe, care a devenit dominant în statele Europei de Sud, au existat şi alte modele ale ad-
ministraţiei publice. Astfel şi modelul german, britanic (common law) sau scandinav a fost determinant 
în cazul unor grupuri de state. Însă ca o consecinţă a proceselor din secolul al XX-lea şi a integrării euro-
pene, în administraţia publică a statelor europene actuale se poate constata de fapt mixtura diferitelor 
elemente, iar încadrarea în diferite modele tipologice poate fi interpretată mai ales istoric (Szamel – 
Balázs – Gajduschek – Koi 2011: 32).

Datorită convergenţei structurilor statale formate şi a sistemelor de diviziune teritorială politică şi 
administrativă, putem efectua analize comparative cu privire la sistemele de diviziune teritorial-politică 
ale diferitelor state. În cele ce urmează, vom examina asimetriile din structurile statale şi diviziunile teri-
torial-administrative europene cu referire la tipologia teritorială a două studii reprezentative europene: 
unul este studiul elaborat în cadrul proiectului ESPON-2006 (ESPON 2007), celălalt este studiul întocmit 
pentru Comitetul Regiunilor sub îndrumarea lui Michael Keating şi Jacques Ziller, cu sprijinul profesional 
al European University Institute din Florenţa (EUI 2008).

Ambele studii arată că în transformarea statelor europene de la începutul secolului al XXI-lea, înfi-
inţarea şi restructurarea nivelului mezo al administraţiei publice, procesele de regionalizare constituie 
în primul rând segmentul cel mai dinamic al structurării teritorial-politice. Conform tipologiei clasice a 
organizării statale există trei tipuri de bază: a) stat federal; b) stat regional; c) stat unitar (EUI 2008: 24-26).

Structura federală înseamnă împărţirea verticală a puterii legislative şi executive, care nu poate fi mo-
dificată unilateral de către niciuna dintre părţi – nici de federaţie, nici de statele membre ale federaţiei. 
Examinarea comparativă a federaţiilor deţine azi rezultate semnificative în ştiinţa politică comparată 
(Stepan 2001), temele cele mai importante fiind stabilitatea, naşterea şi evoluţia federaţiilor, respectiv – 
în privinţa spaţiului european – acel proces de transformare a regiunilor (întărirea multifuncţionalităţii 
şi consolidarea statutului de drept), care înseamnă o tranziţie spre statul federal. Prin analiza structurii 
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federale putem identifica totodată şi formele posibile ale guvernării indirecte în epoca uniformizării 
tehnicilor de administraţie publică.

Tipul statului regional este problema cea mai complexă, căci în funcţie de statutul legal şi competen-
ţele politice ale regiunilor, el poate fi definit în mai multe feluri.

Regiunile, ca şi forme de structurare teritorial-politică, pot fi înfiinţate cu competenţe de politici pu-
blice diverse, astfel: 1. cu rol de organizare spaţială (aranjament şi dezvoltare teritorială, utilizarea fon-
durilor europene, dezvoltare economică); 2. organizarea teritorială a serviciilor publice; 3. îndeplinirea 
atribuţiilor publice (Horváth 2004). Dacă regiunea este înfiinţată cu o atribuţie bine definită (în general 
cea de planificare şi dezvoltare economică), este vorba de regionalism funcţional; în cazul în care cadrul 
teritorial-politic înfiinţat uneşte mai multe atribuţii, este vorba de regionalism multifuncţional (EUI 2008 
25). Regiunile pot dispune de competenţe administrative sau legislative, deşi diferenţa dintre cele două 
categorii nu poate fi definită clar; estomparea distincţiei apare mai ales referitor la competenţele de legis-
laţie secundară, care facilitează decizia proprie a unor regiuni cu privire la detaliile unor reguli din cadrul 
unor legi naţionale. Regiunile pot dispune de un corp decizional propriu, ales direct, şi de organ execu-
tiv aferent. Dacă regiunile multifuncţionale dispun de un asemenea corp ales, evoluţia structurii statului 
înclină spre federaţie (în prezent sistemul legislativ al Italiei exemplifică cel mai bine această evoluţie).

În centrul definiţiei statului regional stă deci o regiune politică şi administrativă multifuncţională, 
care dispune şi de voinţă politică bazată pe autoguvernare în privinţa exercitării funcţiilor specifice re-
giunii şi stabilite de stat.

În distribuţia teritorială administrativă a statului unitar, nivelul determinant al administraţiei publice, 
în contrast cu statul, este nivelul administraţiilor locale. În statele cu structură unitară nu se exclude exis-
tenţa unui nivel mediu al administraţiei publice, respectiv a regiunilor, însă acestea nu sunt elemente 
determinante ale diviziunii spaţiale (teritoriale) a puterii politice. De menţionat că modelul napoleonian 
mai sus amintit este numai unul dintre modelele dezvoltării administrativ-structurale ale statelor unita-
re, a cărui esenţă constă în faptul că în unităţile teritoriale ale administraţiei publice unitare şi centrali-
zate, instaurate prin guvernare directă, se creează şi se dezvoltă treptat şi autoguvernarea, care creează 
comunităţi teritoriale şi politice. Există însă şi o altă modalitate de instaurare a guvernării directe, care a 
fost caracteristică mai ales ţărilor scandinave. Aici, autoguvernarea la nivelul localităţilor s-a consolidat 
repede, iar uniformizarea guvernământului a însemnat în mare parte, că forma şi instrumentele unitare 
ale procedurilor administrative, promovate de centrul statal se suprapun tradiţiilor existente ale auto-
guvernării. 

O problematică specială a nivelului mezo al diviziunii teritorial-politice şi administrative este că în 
unele state aceasta înseamnă de fapt două niveluri. Denumirile acestor niveluri depind de tradiţiile şi 
particularităţile statelor. În vederea unei terminologii unitare studiul EUI propune termenul împerecheat 
regiune–provincie (EUI 2008: 27). În statele federative, corespondentul regiunilor sunt unităţile federati-
ve, Landurile (Germania, Austria) sau regiunile (Belgia). În statele regionale, corespondentul acestui nivel 
sunt regiunile, regiunile autonome, provinciile etc. Provincia, care este unitatea teritorială de sub nivelul 
regiunilor, poate însemna teritorii cu statute diferite în diferite state; acestea prezintă o mare diversitate 
provenind din tradiţiile locale, chiar denumirea lor reflectând această diversitate. Astfel: judeţ (Ungaria, 
România), Kreis (Germania), county (Anglia), provincie (Italia), département (Franţa) etc. În ţările având la 
bază tradiţia napoleoniană a guvernării directe, provincia reprezintă nivelul intermediar (mezo) admi-
nistrativ anterior, care s-a format ca circumscripţie administrativă a organelor deconcentrate ale puterii 
statale (aceste teritorii şi-au dobândit componenta de autoguvernare mai târziu), şi nu au schimbat 
fundamental structura unitară a statului.

Multitudinea definiţiilor unităţilor de diviziune teritorial-politică, semnalată mai sus, este legată de 
faptul că în numeroase tipuri de diviziune spaţială, care se şi întrepătrund, sunt amalgamate compo-
nentele autoguvernării (ale comunităţii politice regionale) şi cele care ţin de voinţa puterii centrale. La 
nivelul regiunilor, întrepătrunderea acestor elemente înseamnă de fapt combinaţia elementelor de gu-
vernare directă şi indirectă în condiţiile organizării moderne a statului. Dacă funcţiunea regiunii este 
definită unilateral de către centrul statal şi, de asemenea, o decizie centrală dispune în privinţa elemen-
telor de configuraţie teritorială a diviziunii politice, atunci – în ciuda existenţei anumitor elemente ale 
descentralizării – este vorba despre un nou instrument al guvernării directe. Însă, dacă regiunea, ca o 
comunitate autoguvernantă, cu identitate proprie, este capabilă de a contrapune voinţa sa politică con-
cepţiilor de regionalizare ale guvernării centrale, şi astfel iniţiază o relaţie de dialog cu organul central al 
statului asupra propriului său statut (chiar şi asupra extinderii teritoriale), atunci formarea unei aseme-
nea regiuni evocă deja modelul guvernării indirecte. Imboldurile regionalismului european, consolidat 
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în a doua parte a secolului al XX-lea şi la începutul secolului al XXI-lea, au fost întocmai acele comunităţi 
etno-regionale care, datorită caracterului lor lingvistic/cultural/istoric aparte, dispuneau de condiţiile 
pre-politice de loialitate pentru a deveni o comunitate teritorială şi politică (Keating 2004), şi astfel au 
putut stabili o relaţie de dialog. Tocmai prin aceasta au devenit stimulentele cele mai puternice ale solu-
ţiilor asimetrice apărute la nivel mezo.

ii. structuri asimetrice de administraţie publică

 ii.1. asimetrii în sistemul teritorial şi administrativ  
al statelor membre ale uniunii europene

Examinând structura statală, sistemul teritorial-administrativ al celor 27 state membre ale Uniunii 
Europene, într-o treime dintre aceste state putem identifica soluţii asimetrice. Tabelul următor, ale cărui 
date provin din studiul Study on the Division of Powers between the European Union, the Member States, 
and Regional and Local Authorities (EUI 2008), prezintă aceste elemente, cu completările autorului: 

ţara structură 
statală elemente asimetrice observaţii

Austria federală --
9 regiuni (Landuri + Viena), statute identice, 
federalism cooperativ, statutul juridic al Land-
urilor conf. secţ. 95-107., Viena sect. 108-114

Belgia federală Comunitate germană 3 regiuni (Flandra, Valonia, Bruxelles)
3 comunităţi (flamandă, franceză, germană)

Bulgaria unitară --
6 regiuni strategice – fără autorităţi alese
28 provincii (oblasti) – competenţe 
administrative, pentru organe deconcentrate

Cehia unitară --

Nivel regional: 13 kraj-uri – cu consilii alese 
direct
Nivel provincie: 73 okres (districte) – districte 
administrative 

Cipru unitară --
Nu există nivel regional
6 provincii (districte) fără organe alese (organe 
deconcentrate)

Danemarca
unitară 
(cu 2 regiuni 
autonome)

Insulele Feroe
Groenlanda

5 regiuni – cu consilii regionale alese
Insulele Feroe – parlament provincial propriu: 
Løgting
Parlamentul Groenlandei: Landsting
În 2007 s-a desfiinţat nivelul provinciei

Estonia unitară --
Nu există nivel regional
La nivel provincial: 15 judeţe (maakond) – 
district administrativ

Finlanda
unitară
(cu 1 regiune 
autonomă)

Insulele Åland
Nivel regional: 19 regiuni strategice (corpuri 
de conducere alese indirect)
6 provincii administrative (lääni)

Franţa

unitară
(cu 5 unităţi 
administrative 
speciale)

Corsica (statut 
special), 4 regiuni de 
peste mări: Guyana 
Franceză, Réunion, 
Guadelupa, Martinica

Nivel regional: 24 regiuni, 1 cu statut special, 4 
regiuni de peste mări – administraţii alese
Nivel provincial: 100 département-uri – din 
care 4 département-uri de peste mări, identice 
cu cele 4 regiuni – cu administraţie locală 
aleasă direct
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ţara structură 
statală elemente asimetrice observaţii

Germania federală --

16 regiuni federale (Land), dintre care 3 
Stadtstaaten: Berlin, Brema, Hamburg – cu 
parlamente regionale alese direct
Provincii: 323 Landkreise + 116 Stadtkreise – 
în total 439 judeţe (Kreise) – cu administraţii 
alese direct

Grecia unitară --

Nivel regional: 13 regiuni (peripheria), 
fără administraţie locală aleasă, organele 
deconcentrate ale guvernului central
54 + 3 administraţii de prefectură cu corpuri alese 

Irlanda unitară --

Nivel regional: 8 autorităţi regionale (corp 
delegat din partea consiliilor judeţene şi a 
oraşelor); 2 adunări regionale (cu corpuri 
delegate – NUTS 2 niveluri strategice)
Nivel provincial: 29 comitate şi 5 oraşe 
(administraţie locală aleasă)

Italia unitară, 
regionalizată

Trentino-Tirolul de Sud
Sardinia
Sicilia
Friuli-Veneţia Giulia
Valea Aostei

20 regiuni constituţionale (din care 5 au statut 
special) – cu administraţii alese, competenţe 
legislative şi administrative
Nivel provincial: 107 provincii, consiliu 
administrativ ales direct

Letonia unitară --

Nivel regional: nu există
Nivel provincial: 26 districte (rajoni)
Corp desemnat indirect (delegarea 
preşedinţilor administraţiilor locale)

Lituania unitară --
Nivel regional: nu există
Nivel provincial: 10 judeţe (apskritis), care sunt 
organele deconcentrate ale guvernului central

Luxemburg unitară --

Nivel regional: nu există, constă din 3 districte, 
acestea din 12 cantoane (cantoanele fiind 
mai degrabă unităţi statistice). Districtele sunt 
organele deconcentrate ale guvernului central

Malta unitară -- Nivel mijlociu: 3 regiuni administrative, 68 
administraţii locale (alese direct)

Marea 
Britanie

unitară, 
parţial 
regionalizată

Scoţia,
Ţara Galilor,
Irlanda de Nord

Nivel regional: 3 „naţiuni” (Scotia, Ţara Galilor, 
Irlanda de Nord), 9 regiuni engleze, administraţia 
uneia (Londra Mare) este aleasă direct

Olanda unitară

Aruba,
Curaçao,
Sint Maarten,
(provincii autonome)
Bonaire, Sint Eustatius, 
Saba (statut special)

Nu există nivel regional; 12 provincii cu 
administraţii locale alese direct

Polonia unitară, 
regionalizată --

Nivel regional: 16 voievodate, cu parlament 
regional ales direct (sejmik)
Nivel provincial: 373 judeţe (powiaty) – 
consiliu judeţean ales direct

Portugalia
unitară 
(cu 2 regiuni 
autonome)

Madeira,
Insulele Azore
(statut special)

Nivel regional: 5 regiuni (compuse din 30 
subregiuni), insulele cu statut special au 
legislaţie proprie
Nivel provincial: 18 districte (distrito), cu 
consilii aleşi indirect



11

Bakk Miklós    •    Regionalism asimetRic şi administRaţie publică

ţara structură 
statală elemente asimetrice observaţii

România unitară --

Nivel regional: 8 regiuni de dezvoltare fără 
administraţii alese 
Nivel provincial: 41 judeţe + Bucureşti, cu 
consilii judeţene alese direct

Slovacia unitară, 
regionalizată --

Nivel regional: 8 districte (kraj), cu consilii 
regionale şi preşedinte regional ales direct 
Nivel provincial: 50 raioane (okres)

Slovenia unitară -- Stat regional: 12 regiuni cu administraţii 
locale; nivelul provinciei a fost desfiinţat 

Spania regionalizată

Ceuta, Melilla
(oraşe autonome),
Comunităţi autonome 
(regiuni)

Nivel regional: 17 comunităţi autonome cu 
parlament provincial ales direct
Nivel provincial: 50 provincii, cu deputaţi aleşi 
indirect, dintre membrii consiliilor municipale 

Suedia unitară Västra Götaland, 
Skåne

Nivel regional: nu are instituţii 
Nivel provincial: 21 judeţe şi regiuni; dintre 
care 2 regiuni (Västra Götaland, Skåne)

Ungaria unitară --

Nivel regional: 7 regiuni strategice-statistice 
(NUTS2)
Nivel provincial: 19 judeţe (cu administraţii 
alese) şi Budapesta

(Sursă: EUI 2008, 47-321, redactat de către autor, luând în considerare Szamel – Balázs– Gajduschek – Koi 2011. Tabelul reflectă 

situaţia de dinaintea aderării Croaţiei la UE)

Dacă examinăm aceste unităţi administrative asimetrice, se pot constata următoarele tipuri şi parti-
cularităţi:

–  Multe dintre acestea sunt insule; teritoriul insulelor, ca unităţi teritorial-administrative, sunt de-
finite pe cale „naturală”, astfel acestea nu au devenit subiectul disputelor de delimitare, de di-
vizare a teritoriului (cu excepţia stabilirii apartenenţei la un stat anume, într-un moment istoric 
anume), în acelaşi timp administraţia lor a păstrat mai multe elemente de drept cutumiar, aces-
te insule situându-se, de regulă, la mari distanţe de centrele puterii (statutul special al Sardiniei, 
Siciliei, Corsicăi, Madeirei etc. poate fi explicat şi prin aceasta, pe lângă antecedentele istorice).

–  Statutul special al mai multor insule mici, teritorii externe, respectiv exclave este urmarea unor 
cuceriri teritoriale anterioare, a raporturilor tipice dintr-un imperiu apus (Ceuta, Melilla), respec-
tiv unele colonii au devenit provincia externă a unui stat anume (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, 
Bonaire, Guadelupe, Réunion, Guyana Franceză etc.).

–  Regiunile Västra Götaland şi Skåne trebuie considerate cazuri de excepţie, ele primind statut 
de regiune în Suedia cu caracter experimental; acesta este un exemplu al experimentelor ad-
ministrative scandinave – un experiment similar a fost efectuat, de exemplu, în Danemarca cu 
ocazia reformei din 2007: pe insula Bornholm s-a examinat eficienţa comasării şi restructurării 
la nivelul administraţiei locale (Szamel 2011: 612).

–  În sfârşit, în majoritatea cazurilor este vorba de teritorii europene, care au dobândit autonomie 
regională, respectiv statut special datorită specificului lor etno-regional; de obicei acest statut 
are bază constituţională (regiunile italiene cu statut special şi regiunile constituţionale spaniole 
– Tirolul de Sud, Catalonia, Ţara Bascilor etc. –, „naţiunile” formate ca rezultatul devoluţiei brita-
nice, Insulele Åland etc.). 

ii.2. statut special – garanţii constituţionale şi administrative

Constituţiile statelor membre ale Uniunii Europene asigură garanţii de diferite niveluri unităţilor ad-
ministrative şi teritoriale. Statutul juridic al administraţiilor locale este asigurat, de regulă, de constitu-
ţia fiecărui stat, însă constituţia mai multor state se opreşte la acest nivel, cum sunt: Estonia, Finlanda, 
Grecia, Ungaria, Luxemburg, Polonia, România. De exemplu, Constituţia Poloniei consacră un capitol 
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numai administraţiilor locale (Capitolul 7, Articolele 163-172). Conform acestuia, autoguvernarea pri-
meşte protecţie constituţională şi judiciară. În schimb, nivelul regional (voievodate) este reglementat 
numai prin lege (deşi – ca o curiozitate legislativă – funcţia voievodului apare în Articolul 152 al Consti-
tuţiei în legătură cu guvernarea). Capitolul IV din Constituţia Slovaciei (Articolele 64-71) este consacrat 
administraţiilor locale, dar se menţionează şi autoguvernările teritoriale. Kraj-urile slovace sunt bazate 
pe acestea, însă îşi primesc fundamentarea reală prin lege.

În cazul statelor, în care particularitatea, independenţa unei regiuni sau teritorii este garantată şi prin 
constituţie, asimetria are două forme tipice: a) însăşi constituţia specifică aceste teritorii ca având statut 
juridic special, statut care diferă de regimul atribuţiilor stabilit pentru sistemul teritorial-administrativ 
al ţării respective; b) constituţia admite un anumit grad de autonomie politică, pe baza căreia aceste 
unităţi teritoriale îşi pot stabili propriile atribuţii şi competenţe în cadrul unei proceduri reglementate 
de negociere, atribuţii şi competenţe care vor fi cuprinse şi în statutul lor; în acest caz asimetria este 
rezultatul unui proces, care apare în statute şi legi organice. Desigur, este posibilă şi combinaţia celor 
două forme.

Primul caz poate fi exemplificat cu Franţa sau Portugalia, dar soluţiile constituţionale adoptate în 
Olanda, Danemarca sau Finlanda aparţin tot acestei categorii, deşi în ultimele două state au fost deter-
minante condiţii istorice cu totul diferite. O caracteristică dominantă a acestei soluţii este că sistemul 
teritorial administrativ al statului – care de fapt are o structură unitară – „admite” autonomia naturală a 
teritoriilor îndepărtate, a insulelor, şi consemnează această independenţă şi la nivelul constituţiei.

Portugalia se autodefineşte ca stat unitar (Articolul 6 al Constituţiei), însă în această structură unita-
ră, începând din 1976, Insulele Azore şi Insulele Madeira formează câte o regiune autonomă conform 
Alineatului 2 al Articolului 6 din Constituţie. Asimetria administraţiei teritoriale provine din faptul că pe 
teritoriul Portugaliei continentale există 18 regiuni ale administraţiei de stat (regiões administrativas), 
unde nu s-au înfiinţat administraţii regionale autoguvernate (Temesi 2011b: 450). A şaptea rectificare a 
constituţiei din 2005 a aprofundat această autonomie a insulelor, însă nu a schimbat fundamental rolul 
şi atribuţiile regiunilor administraţiei de stat (regiuni ale organelor deconcentrate). Autonomia Insu-
lelor Azore şi Madeira este reglementată de zece articole (225-234) din Capitolul VII al noii Constituţii. 
Conform acestor articole, statutul care defineşte autonomia insulelor este elaborat de adunările legis-
lative regionale care înaintează statutul legislativului naţional, acesta din urmă având posibilitatea de 
a-l modifica numai după aprobarea propunerii de modificare de către corpul regional. Printre atribuţiile 
asigurate legislativului regional apare dreptul de înfiinţare, transformare şi supraveghere ale unităţilor 
administraţiilor publice locale, în condiţiile legii. Puterea executivă este exercitată de către guvernul 
regional subordonat legislativului regional. Supravegherea constituţională asupra acestor două corpuri 
este exercitată de un reprezentant al republicii. Autonomia celor două regiuni este garantată şi de Arti-
colul 287 al Constituţiei, o „clauză de eternitate” a Constituţiei portugheze, care include articolul referitor 
la statutul acestor regiuni între articolele neamendabile.

O relaţie similară s-a instalat între insulele aparţinând fostelor Antile Olandeze şi Olanda, însă într-o 
structură juridică cu totul diferită. Statul olandez este un stat unitar descentralizat, în care relaţiile juri-
dice sunt administrate în comun de către Constituţie şi Statutul Regatului (Statuut voor het Koninkrijk 
der Nederlanden, 1954), deci Regatul Ţărilor de Jos dispune practic de o constituţie având două părţi. 
Statutul Regatului a fost modificat începând cu 15 decembrie 2008 din cauza desfiinţării Antilelor Olan-
deze, ca unitate administrativ-teritorială, iar conform Articolului 1 componentele Regatului Ţărilor de 
Jos sunt: Olanda, Aruba, Curaçao şi Sint Maarten. Pe lângă acestea, Insulele Bonaire, Sint Eustatius şi 
Saba au primit statut special ca şi părţi ale Olandei (Chronowski – Drinóczi 2007). Aşadar, conform sta-
tutului, Regatul este alcătuit din patru părţi, însă dintre acestea Olanda a preluat sarcina elaborării bazei 
legislative a administraţiei publice. De exemplu, autonomia Arubei este garantată de constituţia sa pro-
prie (statutul), iar atribuţiile sale se extind asupra domeniilor imigrare, transport, comunicaţii, vamă etc., 
suveranitatea exclusivă a Olandei cuprinzând domeniile militar şi al relaţiilor externe, însă prin numirea 
guvernatorului Arubei se controlează şi administraţia locală. Corpul legislativ regional îl reprezintă par-
lamentul regional ales pe 4 ani cu 21 de membri.

În deceniile care au urmat Revoluţiei, Franţa a fost modelul statului unitar şi al guvernării directe. 
Conform Articolului 72 al Constituţiei Republicii a V-a, modificată ultima oară în 2008, „comunităţile te-
ritoriale ale Republicii sunt comunele, judeţele, regiunile, teritoriile cu statut juridic special, respectiv 
teritoriile de peste mări reglementate prin Articolul 74.” Regiunile au fost înfiinţate în urma reformei de 
descentralizare din 1982, acestea devenind administraţii teritoriale cu atribuţii administrative (din 1986 
dispun de corp de reprezentanţi aleşi). Se poate deduce şi din Articolul 72 al Constituţiei că unităţile 
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asimetrice ale diviziunii teritoriale politice franceze sunt „teritoriile cu statut juridic special” şi „teritoriile 
de peste mări”, care sunt specificate şi în Constituţie.

Există cinci departamente şi regiuni „de peste mări”: Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, La Réu-
nion şi Mayotte. Comasarea statutului de judeţ şi regiune în cazul acestor cinci teritorii înseamnă că aces-
te comunităţi teritoriale exercită împreună atribuţiile de autoguvernare departamentală şi regională a 
Franţei continentale, însă articolele 73 şi 74 ale Constituţiei stabilesc şi o complementare specifică de 
atribuţii pentru acestea. În departamentele şi regiunile de peste mări sunt în vigoare legile franceze, însă 
comunităţile „pot adapta la situaţia şi caracteristicile lor particulare aplicarea normelor legale” (Articolul 
73, Alineatul 1). Această împuternicire este efectuată prin intermediul unei legi organice, legea putând 
chiar să autorizeze elaborarea de norme legale proprii într-un număr restrâns de domenii, în vederea păs-
trării tradiţiilor proprii, aceste norme fiind valabile numai pe teritoriul lor (Alineatul 3). Acest lucru, desi-
gur, nu se referă la prevederile fundamentale ale legislaţiei franceze, la cetăţenie, la drepturile cetăţenilor, 
la garanţiile de libertăţi individuale, la dreptul penal, la organismul justiţiei, la politica de apărare şi cea 
externă, la ordinea publică, la dreptul de vot etc. (Alineatul 4). Dintre departamentele şi regiunile de peste 
mări enumerate, La Réunion nu dispune de această împuternicire legislativă, iar insula Mayotte a devenit 
al cincilea departament şi regiune de peste mări a Franţei abia în 2011 (vezi Lőrincz 2011: 257-258).

Desigur, Franţei îi rămân ataşate şi alte teritorii de peste mări, însă acestea nu s-au integrat atât de 
profund în sistemul francez al administraţiei publice (insulele Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-
Pierre-et-Miquelon, Colectivitatea Insulelor Wallis şi Futuna, Polinezia Franceză, Noua Caledonie, Insula 
Clipperton), acestea fiind numite „comunităţi” (4), state constituente ale republicii (2) sau pur şi simplu 
„dependinţe” (8) (Lőrincz 2011: 257). Printre aceste teritorii se află teritorii nelocuite (Clipperton), teritorii 
a căror detaşare e o chestiune care ţine de referendum (statutul provizoriu al Noii Caledonii este regle-
mentat de Articolul XIII la Constituţiei franceze).

Deşi Corsica este o insulă, ea se clasează printre cele 22 de regiuni continentale ale Franţei. Autono-
mia culturală şi lingvistică a Corsicăi (aproximativ 60% din cei 281.000 locuitori ai insulei sunt corsicani) 
a stat la baza multor mişcări de independenţă, cărora guvernământul centralist francez s-a opus riguros. 
Insula-regiune creată în 1982 îşi dobândeşte un statut juridic special prin Statutul Corsica din 1991 (aşa-
numitul Statut Joxe). Conform documentului, Corsica este „comunitate teritorială”, reprezentată de către 
Adunarea Corsicană cu 51 membri aleşi direct pentru şase ani. Adunarea nu are atribuţii legislative, deci-
de numai asupra aplicării legilor, şi are drept decizional administrativ în următoarele domenii: educaţie 
– inclusiv predarea limbii corsicane în cadrul sistemului educaţional francez –, formare, cultură, ches-
tiuni de protecţia mediului, dezvoltare regională, agricultură, turism, transport (Daftary 2001: 26-27). 

În 1999-2000, în timpul guvernului Jospin, a fost trecută pe ordinea de zi continuarea devoluţiei 
competenţelor legislative. Compromisul dintre guvernul central şi reprezentanţii comunităţii teritoriale 
a fost inclus în „Planul Matignon”, care a fost aprobat şi de Adunarea Corsicană. În cele ce au urmat, legea 
din 2002 referitoare la Corsica a extins şi mai mult atribuţiile Comunităţii Teritoriale Corsicane, atribu-
indu-i competenţe mai ample. Corsica a primit competenţă deplină pentru întreţinerea şi finanţarea 
culturii, turismului, universităţilor şi altele. I s-a mărit patrimoniul public (de exemplu prin transferul 
aeroporturilor şi universităţilor), iar Adunarea Corsicană are dreptul de a propune în continuare guver-
nului modificarea legilor şi decretelor referitoare la Corsica, guvernul fiind obligat să consulte Adunarea 
Corsicană cu privire la proiectele de lege sau decrete care conţin reglementări referitoare la Corsica. 
Puterea executivă este exercitată de Consiliul Executiv subordonat Adunării Corsicane în toate domeni-
ile de competenţă ale comunităţii teritoriale. Descentralizarea însă s-a oprit la o chestiune importantă: 
prin referendumul din 2003 s-a refuzat eliminarea nivelului departamental al administraţiei, prin care 
administraţia publică a insulei s-ar fi debarasat de un element tradiţional al centralismului francez (mai 
înainte Corsica a fost împărţită artificial în două judeţe) (Demény 2009: 133-135). 

Procesul de devoluţie din Corsica întâlneşte mai multe obstacole. Printre cele legate de dreptul pu-
blic francez, cel mai important este că în 1991 Consiliul Constituţional francez (curtea constituţională) a 
respins fundamentul politic al acestei devoluţii, adică definiţia „poporul corsican, ca parte integrantă a 
poporului francez”, astfel, prin aceasta, problema a fost restrânsă la domeniul descentralizării adminis-
trative (Faragó 1992).

Există caracteristici comune în administraţia statelor scandinave, dar pe lângă acestea sunt şi dife-
renţe. Danemarca este mai aproape de modelul britanic, însă administraţia finlandeză conţine atât par-
ticularităţi germane, cât şi franceze (Szamel – Balázs – Gajduschek – Koi, 2011:35). Deşi diferenţele dintre 
statutul administrativ special al insulelor daneze şi cel al Insulelor Åland aparţinând Finlandei provin din 
circumstanţe istorice complet diferite, putem găsi unele explicaţii la aceste diferenţe şi în tradiţiile ad-
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ministraţiei publice. În urma reformelor administraţiei publice din 2007, Danemarca este compusă din 
5 regiuni, conduse de consilii regionale alese direct şi având 41 membri, cu atribuţii de autoguvernare 
destul de extinse. Această reformă însă nu s-a atins de autonomia istorică a celor două insule ale Dane-
marcei – Groenlanda şi Insulele Feroe. 

În Evul Mediu, Insulele Feroe (aprox. 49.000 locuitori) s-au aflat sub suveranitatea dublei monarhii 
Danemarca-Norvegia, apoi au devenit componente ale Regatului Danemarcei. În 1948, Danemarca a 
acordat insulelor autonomie (acest lucru fiind decis printr-un referendum în 1946), care este exercitată 
de parlamentul regional cu un trecut de mai multe secole, numit Løgting, prin atribuţiile sale legislative 
speciale. Printre competenţe se află cele legate de „chestiuni proprii” (industrie, economie, comerţ, edu-
caţie, zăcăminte subterane), pentru care legislaţia şi execuţia îi revin autorităţii regionale, şi „chestiuni 
comune” (de exemplu sănătate publică, asigurări sociale), care la nivelul execuţiei sunt de competenţa 
guvernului danez central, guvernarea insulelor având însă posibilitatea de a prelua şi mai multe dintre 
aceste sarcini (cu excepţia competenţelor mai fundamentale: modificarea constituţiei, politica externă, 
politica monetară, politica internă şi securitatea internă). Legile comune sunt adoptate de parlamentul 
danez, însă Løgting-ul trebuie să le ratifice pentru a putea fi executate.

Groenlanda (aprox. 57.000 de locuitori) este o regiune autonomă din 1979, şi are parlament şi guvern 
propriu. În 2009, parlamentul danez a extins autonomia insulei: a recunoscut populaţia Groenlandei ca 
popor distinct, care are dreptul de a se folosi de zăcămintele subterane, iar limba lui a devenit limba 
oficială, insula fiind subordonată guvernului danez numai în privinţa politicii externe şi de apărare.

Autonomia ambelor insule a fost extinsă într-o manieră care evocă devoluţia britanică. Constituţia Re-
gatului Danemarcei nu conţine reglementări asupra celor două insule ca teritorii cu statut juridic special, 
acest statut cu caracter „home rule” fiind inclus în legi distincte. Constituţia conţine însă câteva prevederi 
referitoare la reprezentarea parlamentară a insulelor, la câteva particularităţi locale ale alegerilor şi refe-
rendumului, respectiv la particularităţi ale administraţiilor locale ale insulelor, acestea fiind reminiscenţe-
le epocilor trecute, când încă nu existau legile actuale privitoare la statutul legal al acestor insule. Consti-
tuţia daneză alcătuită din 11 capitole consacră două articole din Capitolul 9 Insulelor Feroe, Groenlandei 
şi relaţiilor cu Islanda, însă acestea prevăd numai faptul că în legătură cu limita de vârstă a alegătorilor 
aceste insule au posibilitatea de a se abate de la regula generală. (Referitor la relaţiile cu Islanda constitu-
ţia stipulează de fapt numai statutul egal al cetăţenilor islandezi cu cei din Danemarca, statut dobândit de 
cetăţenii Islandei în perioada 1918-44, când Islanda a fost în uniune personală cu Danemarca).

Autonomia Insulelor Åland (aprox. 27.000 locuitori) – spre deosebire de teritoriile descrise mai sus – 
s-a născut în baza acordurilor şi garanţiilor internaţionale formulate în disputa dintre Finlanda, un stat 
independent format la sfârşitul primului Război Mondial şi Suedia. În 1921, Liga Naţiunilor a decis ca 
Insulele Åland să aparţină Finlandei, însă cu condiţia asigurării, de către Helsinki, a autonomiei teritoriale 
extinse. Prima lege în acest sens a fost ratificată de parlamentul regional din Åland în 1922, legea fiind 
modificată în 1951, apoi în 1993. Autonomia Insulelor Åland are trei aspecte fundamentale: 1) insulele 
constituie zonă demilitarizată; 2) singura limbă oficială este suedeza, însăşi limba educaţiei este cea su-
edeză; 3) „cetăţenia ålandeză” (care constituie condiţie de bază pentru dreptul la vot, achiziţii imobiliare 
şi înfiinţare de întreprinderi) (vezi Kovács 1994). Cetăţenia provincială instituţionalizată este menţionată 
deja în legea din 1922, însă a intrat în vigoare abia în 1951, iar la modificarea din 1993 a fost complemen-
tată cu precizarea că pentru dobândirea acestei „cetăţenii” este necesară şi cunoaşterea limbii suedeze.

Atribuţiile autonomiei sunt exercitate de către Adunarea Legislativă din Åland şi guvernul subordo-
nat adunării. Interesele statului finlandez sunt reprezentate pe insulă de guvernator, negocierile dintre 
Helsinki şi guvernul insulelor sunt purtate de Delegaţia Åland, care este compusă în procent egal din 
reprezentanţii executivului central şi din reprezentanţii insulelor.

Autoguvernarea din Åland este garantată prin Articolul 120 al Constituţiei Finlandei, dar pe lângă aceas-
ta, o garanţie esenţială este oferită şi de faptul că legea autonomiei – deşi formal nu este o „lege constituţi-
onală” – se plasează deasupra celorlalte legi din ierarhia actelor legale, deoarece Articolul 75 al Constituţiei 
prevede un procedeu reglementat distinct referitor la aprobarea şi modificarea acestei legi. Conform acestei 
prevederi, autonomia poate fi modificată numai prin decizia convergentă a Parlamentului Finlandei şi a 
Adunării Legislative din Åland: pentru decizia Parlamentului Finlandei este nevoie de majoritatea simplă a 
voturilor, iar în Adunarea Legislativă din Åland este nevoie de o majoritate de două treimi.

Teritoriile cu statut special prezentate mai sus sunt, în marea lor majoritate, insule. Statutul consti-
tuţional special al regiunilor europene având suprafeţe mai mari, greutate politică şi economică mai 
semnificativă s-a format în mod diferit de acestea. În cazul acestora din urmă, evoluţia întregii structuri 
administrative a statelor respective reprezintă un factor decisiv.
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ii.3. Regiuni constituţionale – statut şi evoluţie constituţională 

În statele membre UE cu regiuni constituţionale, constituţia în sine statuează o autonomie politică 
pe baza căreia unităţile teritoriale îşi pot defini atribuţiile şi competenţele legale în cadrul unei proce-
duri reglementate de negociere, aceste atribuţii şi competenţe fiind incluse, în final, în legi speciale – 
statute care se află la un nivel ierarhic identic cu legile constituţionale sau organice. 

În cele ce urmează vom prezenta acele regiuni constituţionale din trei state membre UE regionaliza-
te, în cazul cărora constituţia reglementează nu numai statutul regiunilor, dar şi evoluţia lor constituţio-
nală şi administrativă. Prezentarea noastră nu se referă şi la statele federale (Germania, Austria, Belgia), 
deşi posibilităţile evoluţiei oferite de soluţiile asimetrice ar putea fi analizate şi în cazul acestor state; 
în acest sens este demnă de interes chestiunea statutului comunităţii germane din Belgia (vezi Bangó 
2007; Balázs 2011).

Particularitatea devoluţiei britanice îşi are originea în constituţia istorică britanică, aceasta fiind de 
fapt o colecţie de interpretări ale normelor juridice, o colecţie de „codice”, deci nu este numai produsul 
legislaţiei, ci şi opera acelor jurişti constituţionali, care consideră normele legale alese ca părţi ale con-
stituţiei (Trócsányi – Badó 2005: 263). Juriştii britanici interpretatori ai constituţiei iau, de obicei, în con-
siderare următoarele surse constituţionale: Magna Charta Libertatum (1215), Petition of Rights (1628), 
Habeas Corpus (1679), Bill of Rights (1689), Act of Settlement (Legea Succesiunii la Tron, 1701), Statutul 
de la Westminster (legea adoptată de Commonwealth-ul Britanic în 1931), Human Rights Act (1998). Tot 
aici aparţine şi documentul Scotland Act (1998), care a făcut posibil devoluţia Scoţiei, documentul Go-
vernment of Wales Act (1998) care a statuat autoguvernarea din Ţara Galilor, respectiv legile referitoare la 
soluţionarea situaţiei din Irlanda de Nord.

Scoţia (5,1 milioane locuitori) dispune de autonomia cea mai extinsă (decisă în septembrie 1997, 
prin referendum), al cărei organ legislativ este Parlamentul Scoţian (Holyrood) având 129 membri şi se-
diul în Edinburgh, fostul sediu al regilor Scoţiei. Spre deosebire de parlamentul britanic, cel scoţian nu 
este ales în sistem electoral majoritar (prin circumscripţii electorale uninominale), ci în sistem mixt: 73 
deputaţi sunt aleşi în circumscripţii uninominale, iar 56 pe baza voturilor pe liste de partid. Parlamentul 
poate fi dizolvat prin votul a două treimi a deputaţilor, însă şi parlamentul din Londra are autoritatea de 
a recurge la acest lucru (Imre – Kristó 2011: 126).

Conducătorul guvernului scoţian este desemnat de partidele care au obţinut mandate în parlamen-
tul scoţian, iar denumirea lui este „prim-ministru” (First Minister), indicând că nu dispune de atribuţii la 
fel de semnificative ca premierul britanic (Prime Minister). Parlamentul şi guvernul britanic au reţinut 
următoarele domenii legislative (documentul Scotland Act le enumeră de fapt doar pe acestea, toate 
celelalte domenii revin automat sub competenţele Scoţiei): politica externă şi de apărare, imigrare, asi-
gurări sociale, finanţe, protecţia consumatorilor, energetică nucleară, exploatarea minelor de cărbuni, 
exploatarea petrolieră şi a gazelor naturale, energie electrică, protecţia datelor, politica de ocuparea for-
ţei de muncă şi reglementarea sectorului de afaceri, reglementarea mass-mediei, protecţia constituţiei 
nescrise. Parlamentul din Edinburgh decide asupra sistemului sănătăţii, educaţiei şi a administraţiilor 
locale ale Scoţiei, asupra priorităţilor dezvoltării economice, asupra chestiunilor de protecţia mediului, 
dar competenţele sale sunt definite în primul rând prin stabilirea limitelor (Imre – Kristó, ibidem).

Autonomia Ţării Galilor (decisă tot prin referendum de către populaţia provinciei în 1997) a fost insti-
tuţionalizată prin formarea Adunării Naţionale a Ţării Galilor (Senedd) cu atribuţii mult mai puţine decât 
Parlamentul Scoţiei. Parlamentul Ţării Galilor având 60 de membri are atribuţii de reglementare – de 
legislaţie secundară – în primul rând în domeniul construcţiilor, al sănătăţii publice şi al problemelor 
sociale, şi răspunde şi de probleme economice, educaţionale, de protecţia mediului, turistice şi de trans-
port. Guvernul din Ţara Galilor îndeplineşte patru funcţii fundamentale: a) definirea obiectivelor politice; 
b) formularea şi executarea deciziilor referitoare la problemele zilnice ale cetăţenilor; c) legislaţie secun-
dară; d) elaborarea proiectelor de lege înaintate Adunării Naţionale. Guvernul este condus la fel de un 
„prim-ministru” (First Minister), care colaborează cu cel mult 12 miniştri şi miniştri-adjuncţi, respectiv cu 
un Counsel General („consilier general”) (Imre – Kristó 2011: 128-129).

Autonomia Irlandei de Nord se bazează pe acordul de pace încheiat în Irlanda de Nord în aprilie 1998 
(Acordul de la Belfast sau Acordul din Vinerea Mare, forma sa legislativă fiind actul Northern Ireland Act). 
Adunarea Legislativă Naţională a Irlandei de Nord a fost stabilită pe baza acestui acord, cei 108 membri 
fiind aleşi în sistem electoral proporţional (în 18 circumscripţii electorale, se aleg câte 6 deputaţi în fiecare).

Cabinetul Irlandei de Nord este constituit în mod special: numai partidele care renunţă la violenţă 
pot delega membri în parlament, şi se asigură ca atât comunitatea protestantă, cât şi cea catolică să pri-
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mească portofolii din guvern. Partidele primesc portofolii în proporţia rezultatelor obţinute, iar alocarea 
portofoliilor se face printr-o procedură elaborată în baza metodei d’Hondt.

Parlamentul şi guvernul londonez au reţinut mai multe atribuţii decât în cazul Scoţiei, acestea sunt 
chestiunile „exceptate” (excepted), respectiv „rezervate” (reserved). Chestiunile „exceptate” sunt de inte-
res naţional, ele rămân întotdeauna sub jurisdicţia Londrei: politica externă şi de apărare, securitatea 
naţională, imigrarea. Chestiunile „rezervate” sunt acelea care în prezent sunt administrate din Westmin-
ster, însă într-un viitor nedefinit vor putea fi transferate Adunării Legislative Naţionale ale Irlandei de 
Nord; este vorba de poşta, justiţia penală, administrarea judecătoriilor, comerţul extern etc. Domeniile 
neclasate în aceste două categorii trebuie considerate domenii „transferate”, în care guvernarea Irlan-
dei de Nord are autoritate deplină. Astfel, legile referitoare la Irlanda de Nord sunt adoptate după trei 
modalităţi: a) legi adoptate de Parlamentul Britanic; b) legi adoptate de Adunarea Legislativă Naţională 
a Irlandei de Nord; c) în sfârşit, proiecte de lege înaintate Adunării Legislative Naţionale a Irlandei de 
Nord, dar aprobate, în prealabil, de către ministrul de stat al guvernului din Londra, responsabil pentru 
problemele Irlandei de Nord (Imre – Kristó 2011: 128).

Ca urmare a conflictului dintre Anglia şi Irlanda, activitatea executivului din Irlanda de Nord este 
pregătită, respectiv ajutată de munca de coordonare a următoarelor instituţii:

–  Consiliul Ministerial Nord-Sud (North/South Ministerial Council), care răspunde de consultarea, 
colaborarea şi co-acţiunea dintre guvernele din Irlanda şi Irlanda de Nord, al cărui scop este 
coordonarea acţiunilor şi deciziilor privitoare la întreaga insulă irlandeză;

–  Consiliul Britanico-Irlandez (British-Irish Council, Consiliul Insulelor): în această instituţie, pe lân-
gă Dublin şi Belfast, sunt reprezentate şi Londra, Parlamentul Scoţiei şi Adunarea Naţională din 
Ţara Galilor. Scopul lui este schimbarea de informaţii, dezbaterea şi analiza anumitor teme lega-
te de problemele comune, în vederea de noi acorduri, cu participarea reprezentanţilor guver-
nului britanic şi irlandez (la care participă şi reprezentanţii executivului scoţian, galez şi, desi-
gur, cel din Irlanda de Nord, înfiinţaţi prin devoluţie);

–  Conferinţa Interguvernamentală Britanico-Irlandeză (British Irish Inter-Governmental Conferen-
ce), la care se reunesc deputaţii cei mai importanţi ai guvernelor din Londra şi Dublin, în vede-
rea facilitării relaţiilor bilaterale interguvernamentale.

Particularităţile devoluţiei britanice îşi au originile în particularităţile constituţiei nescrise, a admi-
nistraţiei publice britanice şi în conceptul britanic al statului de drept. Principiile acestora se rezumă în 
următoarele:

–  Sistemul politic este monarhie constituţională, care funcţionează ghidat de interpretarea tradi-
ţiilor şi surselor constituţionale.

–  Compunerea teritorială a Regatului Unit este una complexă, însă acesta nu este un stat fede-
ral, ci devolutiv. Devoluţia înseamnă transferarea competenţelor legislative şi/sau executive, iar 
măsura, extensia acestei transferări depinde întotdeauna de comunitatea teritorială respectivă, 
de necesităţile sale formulate politic.

–  Dat fiind că la baza puterii publice stă nu absolutizarea suveranităţii poporului, ci preeminenţa 
suveranităţii parlamentare, guvernul central al statului este mult mai dispus a recunoaşte di-
mensiunea politică a comunităţilor lingvistice şi culturale, aflate pe teritoriul statului (substate 
nations), şi nu încearcă să o degradeze la nivelul unei chestiuni de administraţie publică, ci o 
tratează ca o chestiune ce ţine de împărţirea puterii legislative.

–  Principiul supremaţiei legii (rule of law), care nu este complet identic cu principiul statului de 
drept al sistemelor juridice continentale, supune fiecare individ şi instituţie principiilor de bază 
juridice generale, care includ şi valori morale. Acest principiu a favorizat, pe de o parte, forma-
rea dreptului judecătoresc, pe de altă parte, faptul ca sistemul judiciar să-şi păstreze, şi mai 
mult, prin devoluţie, să-şi consolideze diviziunea sa pe provinciile existente (vezi Imre – Kristó 
2011: 104-105).

Statele regionalizate ale zonei mediteraneene – Italia şi Spania – au preluat modelul francez al admi-
nistraţiei publice în secolul al XIX-lea, însă s-au abătut de el în mai multe aspecte esenţiale (Halász 2011: 
341-342; Temesi 2011: 390).

Italia unificată s-a format în 1861 prin unificarea mai multor principate, şi a devenit un stat puternic 
centralizat. La sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial, prin Constituţia adoptată în 1947, din monar-
hia centralizată a fost înfiinţat practic primul stat european, care menţionează în constituţia sa regiunile, 
chiar dacă instituţionalizarea acestora a fost începută abia în anii 1970. De fapt, în 1947, s-a creat un 
compromis între conceptul statului unitar şi cel federal (Halász 2011: 361), iar acest compromis a trecut 
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ulterior printr-o evoluţie, a cărei stimulente au fost de o parte rolul schimbat al regiunilor, de altă parte 
„provocarea” reprezentată de către elementele de diviziune teritorială asimetrică.

Articolul 116 al Constituţiei enumeră acele cinci regiuni cu statut juridic special, care dispun de „statute 
fundamentate de o lege constituţională” (Sicilia, Sardinia, Valea Aostei, Trentino-Tirolul de Sud, Friuli-Ve-
neţia Giulia). Prima dată s-a acordat autonomie regiunilor Sicilia şi Valea Aostei în 1945 şi în 1946 pentru a 
evita pericolul unui război civil. În 1946, regiunea Trentino-Tirolul de Sud a primit autonomie pe baza acor-
dului dintre Italia şi Austria (Acordul De Gasperi–Gruber) în vederea protejării minorităţii germane locale 
(însă forma instituţională a acestei autonomii acceptată de ambele părţi s-a creat abia peste cinci decenii), 
urmat de Sardinia. În final, în 1963, după soluţionarea problemei frontierelor dintre Iugoslavia şi Italia, regi-
unea Friuli-Veneţia Giulia a primit statut juridic special, ca urmare a acceptării statutului ei.

Statutul juridic al regiunilor este reglementat de Capitolul V al Constituţiei (Articolele 114-133). Arti-
colul 114(1) oferă o definiţie a republicii, ca o comunitate politică: „Republica este formată din comune, 
provincii, oraşe metropolitane, regiuni şi stat.” Această prevedere este, de fapt, formularea faptului că în 
republică, ierarhia dintre diferitele niveluri de guvernare teritorială este înlocuită de principiul egalităţii. 
Conform Alineatului 1 al Articolului 117, puterea legislativă este exercitată de stat şi de regiuni. Puterea 
legislativă atribuită regiunilor este cea care conferă un caracter federal structurii statale italiene.

Statul are competenţe absolute (Articolul 117) – printre altele – în următoarele domenii: politica ex-
ternă şi de apărare, raportul statului cu UE, dreptul la azil al cetăţenilor care nu sunt cetăţeni ai Uniunii 
Europene, legăturile dintre republică şi confesiunile religioase, controlul financiar şi mijloacele monetare, 
impozite, legile referitoare la alegerile generale şi la referendumuri, cetăţenia, dreptul civil şi penal, cadrul 
normativ general al educaţiei, vămi, protecţia frontierelor naţionale etc. Aşa-numitele atribuţii comple-
mentare sau concurente sunt subordonate legilor naţionale, de aceste competenţe dispunând toate regi-
unile. Aici sunt incluse: determinarea hotarelor comunelor, bunăstarea publică, sistemul sanitar, formarea 
profesională, educaţia publică şi profesională, reţeaua de drumuri şi canale regionale, agricultura, silvi-
cultura, cercetarea ştiinţifică etc. În general, este de competenţa legislativă a regiunii tot ce nu aparţine 
în atribuţiile exclusive ale statului. În final, atribuţia de aplicare în cazul regiunilor cu statut special este 
reglementată de statutul acestora, iar în cazul regiunilor cu statut ordinar prin constituţie – astfel, regiu-
nile cu statut special îşi pot elabora prevederile necesare executării legilor generale (Halász 2011: 363).

Organul legislativ al regiunilor este consiliul regional (cu 30-80 membri aleşi pe 5 ani), iar organul 
executiv este comisia regională. Regiunea este reprezentată de preşedintele regiunii care este şi con-
ducătorul executivului, şi tot el proclamă legile regionale şi statutul. Alegerea consiliului regional şi a 
preşedintelui regiunii este reglementată printr-o lege regională (deci aprobată de consiliul regional), 
care însă trebuie să fie în concordanţă cu principiile legale generale ale statului şi cu prevederile referi-
toare la mandatele demnitarilor aleşi. Consiliul regional şi preşedintele regiunii sunt desemnaţi în urma 
alegerilor universale şi directe, însă statutul poate dispune ca preşedintele regiunii să fie ales printr-o 
altă metodă (Articolul 122 al Constituţiei).

Regiunile stipulează statutul lor într-o lege regională, iar preşedintele republicii are dreptul de a cere 
controlul constituţional al acestei legi de la curtea constituţională. Regiunile cu statut special au o auto-
nomie mai mare în privinţa elaborării propriei structuri a puterii publice, a sistemului instituţional, decât 
regiunile cu statut ordinar. Dat fiind că statutul lor este specificat de o lege constituţională, în anumite 
domenii aceste regiuni au dreptul de a nu lua în considerare – conform statutului – legile naţionale în 
vigoare. Activitatea legislativă a regiunilor este supravegheată de un delegat guvernamental în regiune 
(atribuţiile sale corespund celor de care dispune prefectul în modelul francez al administraţiei publice).

Dintre regiunile cu statut juridic special, Tirolul de Sud (Trentino-Alto Adige) şi Valea Aostei sunt ace-
lea, care au caracter etno-regional diferit de cel italian, şi care sunt regiuni frontaliere. În privinţa diferen-
ţei dintre statutele lor este esenţial că pe când statutul Tirolului de Sud s-a născut în cadrul unei dispute 
conflictuale prelungite între Italia şi Austria, în privinţa Văii Aostei nu s-a încheiat un acord internaţional 
asupra protecţiei comunităţii franceze locale.

Primul statut din 1948 al Tirolului de Sud nu a rezolvat problema minorităţii germane, pentru că de 
majoritatea atribuţiilor dispuneau organele regiunii Trentino-Tirolul de Sud având o populaţie italiană 
majoritară, iar drepturile provinciei Bozen/Bolzano (Tirolul de Sud), având populaţie majoritară germa-
nă, nu puteau contrabalansa influenţa centrului cu tendinţe de naţionalizare (italienizare). Noul statut 
din 1972 (care a asigurat mai multe competenţe provinciei Bolzano şi a recunoscut şi statutul oficial al 
limbii germane) a schimbat această situaţie. Reforma constituţională din 2001 a produs şi garanţii con-
stituţionale, căci a acordat autonomie nu numai regiunii, ci şi celor două provincii constituente, Trento 
şi Bolzano/Bozen (Articolul 116, Alineatul 2, Articolul 117).
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La baza statutului Văii Aostei şi a drepturilor locuitorilor la folosirea limbii franceze a stat faptul că în tim-
pul celui de-al Doilea Război Mondial, locuitorii regiunii au devenit duşmanii îndârjiţi ai regimului fascist al 
lui Mussolini, şi în 1945 noua putere italiană – care încă nu deţinea control deplin asupra zonei frontaliere 
dintre Italia şi Franţa – a încercat să atragă mişcările separatiste din teritoriul cu statut încă neelucidat prin 
promisiuni constituţionale. Astfel, Valea Aostei a primit statut special provizoriu chiar înaintea aprobării 
noii constituţii, statut recunoscut mai târziu în constituţia din 1947, şi re-codificat în ianuarie 1948 de către 
Adunarea Naţională Constituantă (Vizi 2011: 366). Spre deosebire de cel din Tirolul de Sud, statutul din 
1948 nu a fost modificat semnificativ în ultimele decenii, prevederile mai importante fiind: egalitatea limbii 
franceze şi italiene (documentele emise de autorităţile publice sunt valabile în ambele limbi, cu excepţia 
justiţiei, unde actele trebuie întocmite în italiană), definirea reprezentării regiunii (regiunea dispune de 
mandate atât în Camera Deputaţilor, cât şi în Senat), definirea denumirilor geografice. Educaţia nu se ţine 
în şcoli separate pe baza limbilor, ci limba franceză şi cea italiană sunt predate într-un număr de ore egale 
(însă din cauza prestigiului său mai înalt, limba italiană este în poziţie dominantă) (Vizi 2011: 370).

Transformarea „federală” a Italiei a fost oprită la începutul anilor 2000. Reforma constituţională din 
2001 a consolidat regiunile, a extins atribuţiile lor. Acest lucru a diminuat importanţa provinciilor, adică 
a nivelul intermediar-inferior al administraţiei publice (Italia este constituită din 20 regiuni şi 103 provin-
cii), dar acestea încă nu şi-au pierdut prerogativele lor de auto-guvernare.

Cu privire la asimetrie, consecinţa cea mai importantă este că s-a apropiat statutul legal al regiuni-
lor cu statut ordinar şi a celor cu statut special, căci în 2001 regiunile au primit dreptul de a elabora şi 
aproba statutul lor (Articolul 123) – înainte de reformă acest lucru era decis de parlamentul din Roma în 
cadrul unei legi comune.

În Spania unitară (creată în 1469 prin unificarea Regatului Castiliei cu Regatul Aragonului) adminis-
traţia absolutistă a fost urmată de la începutul secolului al XIX-lea de introducerea modelului napoleo-
nian al administraţiei publice. Constituţia din Cadiz a stabilit sistemul provinciilor (provincias) urmând 
modelul centralizării franceze. Însă după dictatura franchistă (1939-1975) s-a instaurat o nouă organiza-
re statală, a cărei problemă majoră a fost autonomia naţional-regională (Temesi 2011: 386-387).

Conform Articolului 2 al Constituţiei din 1978 „Constituţia se fundamentează pe unitatea indisolubi-
lă a naţiunii spaniole, patria comună şi indivizibilă a tuturor spaniolilor, recunoaşte şi garantează dreptul 
la autonomie a naţionalităţilor şi regiunilor care o compun şi solidaritatea dintre acestea.” În cele ce 
urmează Constituţia nu clarifică diferenţa dintre naţionalitate şi regiune (Sipos 2005: 180), termenul de 
naţionalitate nici nu mai apare în documente, deci funcţia lui este acela de a justifica existenţa auto-
nomiilor etno-regionale. Termenul cheie, expresia cea mai des folosită în Constituţie este „comunitate 
autonomă” (comunidad autónoma), care este înfiinţată prin obţinerea statutului de autonomie.

Spre deosebire de constituţia italiană, cea spaniolă nu numeşte regiunile, şi nu specifică regiuni cu 
statut juridic special. La nivelul Constituţiei, organizarea statală spaniolă este una simetrică, regiunile 
spaniole sunt egale şi au un caracter general. În practică însă, acest lucru nu înseamnă uniformitate, căci 
prin statutele lor acestea pot exercita oricare dintre atribuţiile pentru care statul nu îşi rezervă exclusiv 
dreptul (Temesi 2011: 403).

Conform Articolului 137 al Constituţiei „Statul este organizat, din punct de vedere teritorial, în co-
mune, provincii şi comunităţi autonome”, dintre care toate dispun de administraţii locale. Nivelul cel 
mai înalt de autoguvernare îl deţin comunităţile autonome, care se organizează independent conform 
legislaţiei regionale. Constituţia prevede ca statutele să conţină în mod obligatoriu denumirea comuni-
tăţii, delimitarea teritorială, denumirea şi organizarea instituţiilor proprii. Instituţia decizională a regiunii 
(a comunităţii autonome) este Adunarea Legislativă, iar organul executiv este Consiliul de Guvernare, 
care este condus de un preşedinte ales dintre membrii Adunării Legislative şi numit de rege (Articolul 
152 al Constituţiei).

Adunarea Legislativă funcţionează asemenea unui parlament regional (îşi poate adopta o denumire 
tradiţională conform propriei decizii), competenţele sale legislative fiind determinate de statutul său, şi 
incluse într-o lege organică.

Deşi regiunile spaniole sunt generale şi în principiu egale, în privinţa statutelor lor şi dobândirii auto-
nomiei ele pot fi clasate în două grupuri: a) teritorii cu autonomie limitată, aici intră mai ales regiunile; b) 
comunităţi autonome dispunând de autonomie deplină, care pot fi asociate mai ales cu noţiunea de na-
ţionalitate (Sipos 2005: 181). Deci, simetria existentă la nivelul constituţiei este transformată în regiona-
lism asimetric de către diferenţele semnificative dintre competenţele consemnate în statutele diferite.

Diferenţa dintre cele două grupuri poate fi înţeleasă, de fapt, prin modalitatea şi rapiditatea dobândirii 
autonomiei. Dobândirea autonomiei „limitate” decurge conform Articolului 143(2) al Constituţiei. În acest 
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caz, procesul dobândirii autonomiei este iniţiat de consiliul provinciilor respective şi de două treimi ale co-
munelor; statutul elaborat este înaintat Parlamentului Spaniei (Cortes), care îl aprobă, fără termen în luarea 
deciziei, în forma unei legi organice (Articolul 146). Statutele trebuie să specifice competenţele asumate 
de către comunitatea autonomă respectivă, conform Articolului 148(1). Autonomia determinată de către 
statut poate fi extinsă cel mai devreme după cinci ani de la aprobarea statutului. În cazul în care conform 
Articolului 143(2) iniţiativa nu şi-a găsit finalitatea, procedeul poate fi reiterat tot după cinci ani.

Prin acest procedeu au fost înfiinţate, respectiv şi-au dobândit autonomia 11 comunităţi autonome: 
Asturia, Cantabria – 30 decembrie 1981; La Rioja, Murcia – 9 iunie 1982; Valencia – 1 iulie 1982; Aragon, 
Castilia-La Mancha, Insulele Canare – 10 august 1982; Extremadura, Insulele Baleare, Castilia-Leon – 25 
februarie 1983 (Sipos 2005: 182).

Procedeul mai „rapid” este reglementat prin Articolul 151. Conform articolului, autonomia poate fi 
dobândită în mod direct, dacă în afara consiliilor provinciilor vizate, trei pătrimi ale comunelor decid în 
favoarea iniţierii procesului de autonomie, şi iniţiativa este ratificată pe calea referendumului. Guvernul 
convoacă deputaţii şi senatorii regiunii în vederea elaborării statutului de autonomie, iar proiectul de 
statut, finalizat în Comisia Constituţională a Congresului, va fi supus unui nou referendum în provinciile 
respective. După aprobare, proiectul este înaintat Cortes-ului, care se pronunţă asupra textului prin vot 
de ratificare. Catalonia, Ţara Bascilor şi Galicia şi-au dobândit statutul de autonomie prin acest procedeu 
(Sipos 2005: 182).

Cele două exclave africane, Ceuta şi Melilla, specificate în a cincea dispoziţie tranzitorie a Constituţi-
ei, se pot constitui în comunităţi autonome, dacă aşa decid consiliile lor locale prin vot majoritar abso-
lut, iar Cortes-ul aprobă această decizie printr-o lege organică. După o încercare nefinalizată din 1988, 
Cortes-ul a aprobat în final în februarie 1995, legea organică asigurând statutul de autonomie specială 
pentru aceste două oraşe.

Deşi statutul constituţional al comunităţilor autonome spaniole este egal, unele regiuni au parcurs 
drumuri separate în extinderea autonomiei. Exemplul regiunilor cu iniţiative mai ample pentru lărgirea 
autonomiei (de exemplu Catalonia) a avut (şi are), după toate probabilităţile, un efect stimulator asupra 
celorlalte regiuni. Faptul că statutul de autonomie este interpretat în mod diferit de către centrul statal 
şi de către comunităţile autonome, are legătură cu acest dinamism.

Din punctul de vedere al comunităţilor autonome statutul este un fel de normă de bază instituţiona-
lă („constituţie proprie”), punctul de plecare al propriului sistem juridic. Din punctul de vedere al statu-
lui, statutul este parte integrantă a sistemului juridic ca întreg, iar aprobarea lui de către Cortes, în cazul 
în care s-a procedat conform Articolului 146 al Constituţiei (proiectul de statut este înaintat Cortes-ului 
în vederea includerii sale într-o lege organică), este o procedură statală unilaterală şi, ca atare, reprezin-
tă o normă statală. Dacă însă iniţiativa de autonomie este aprobată prin „calea mai rapidă” precizată în 
Articolul 151(2) al Constituţiei, datorită caracterului procedurii, statutul poate fi considerat un pact, deci 
rezultatul unui acord; în acest caz statutul poate fi interpretat ca un „contract” dintre stat şi comunitatea 
autonomă, chiar dacă forma legală a acestuia este tot o lege organică (Sipos 2005: 185).

Majoritatea comunităţilor autonome spaniole actuale (inclusiv Madridul) se pregătesc de o nouă 
modificare a statutului, astfel nu atât dreptul la autonomie se află în prim plan, ci problemele de armo-
nizare constituţională. S-a propus şi ideea ca comunităţile autonome să fie nominalizate în constituţie 
prin modificarea acesteia, astfel ca aceste comunităţi să devină subiecte politice constituţionale reale 
(Sipos, ibid.).

Între timp s-a schimbat şi concepţia despre guvernământ în raportul dintre Madrid şi regiuni. În 
cursul ultimelor trei decenii, guvernul central spaniol a reinterpretat rolul său: a diminuat predominanţa 
rolului de controlor, iar eforturile depuse în vederea consensului au devenit mai semnificative. Această 
tendinţă din urmă s-a manifestat în primul rând în eforturile depuse în vederea formulării de obiective 
comune legislative elementare şi elaborarea de standarde comune. Orientarea spre consens a apărut în 
maniere diferite în domeniile diferite ale politicilor; în anumite domenii s-a ajuns la instituţionalizarea 
negocierilor, în alte domenii s-au păstrat mecanismele informale de negociere (Parrado 2010: 485).

Rezumând evoluţia constituţională a celor trei state regionalizate şi evoluţia statutului regiunilor, 
se pot formula următoarele constatări: 1) motivul creării regiunilor depinde în mare parte de antece-
dente istorice, iar forma instituţională de modelul administraţiei publice al ţării respective (în modelul 
francez/mediteranean descentralizarea a fost determinantă, în modelul anglo-saxon, devoluţia); 2) la 
începutul regionalizării punctul de plecare constituţional poate fi atât simetric (Spania), cât şi asimetric 
(Italia, Regatul Unit), însă evoluţia regionalizării va produce oricum o asimetrie instituţională (la nivelul 
statutelor).
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iii. asimetrie şi stabilitate 

n Crearea regiunilor, problema asimetriei şi a devoluţiei au ridicat şi problematica stabilităţii. S-au for-
mulat numeroase răspunsuri la această întrebare.

O parte a acestor răspunsuri poate fi considerată o reinterpretare politologică a experienţei istorice. 
În 1999, imediat după reforma constituţională britanică, Bogdanor a formulat întrebarea dacă asimetria 
poate asigura stabilitatea. În răspunsul său (1999: 193) îl citează pe Dicey, care susţine că aranjamentul 
federal de succes are de instaurat o stare emoţională deosebită în rândul populaţiei federaţiei: trebuie 
să creeze armonie între sentimentul reconfortant al unităţii şi cel de oarecare nelinişte legat de unificare. 
În opinia lui Bogdanor, răspunsul tradiţional britanic la întrebarea cum trebuie asigurată coeziunea so-
cietăţii politice a fost că autoritatea şi răspunderea politică trebuie concentrate într-un singur parlament 
indivizibil. Legile devoluţiei au renunţat doar la această tradiţie, dar acest lucru nu a însemnat sfârşitul 
stabilităţii, căci devoluţia poate consolida societatea britanică (Bogdanor 1999: 194).

Dacă formulăm întrebarea din perspectiva ştiinţei politice comparate, constatarea care ne oferă 
punctul de plecare este că în sistemele administraţiilor teritoriale ale statelor membre ale Uniunii Eu-
ropene, numărul elementelor de diviziune teritorială politică asimetrică a crescut în deceniile de după 
cel de-al Doilea Război Mondial (Spania, Italia, Belgia, Regatul Unit). Aşadar şi perspectiva comparatistă 
sugerează că soluţiile asimetrice pot servi stabilitatea. S-au întocmit mai multe studii similare cu privire 
la federaţii. Conform constatării lui Stepan (2001: 327-328), din punct de vedere constituţional toate 
federaţiile democratice vechi şi stabile şi uninaţionale sunt simetrice, iar toate federaţiile democratice 
vechi, stabile şi multinaţionale sunt asimetrice. Pe baza acestor exemple cunoscute avem motive te-
meinice de a presupune că această teoremă se poate extinde şi asupra statelor regionale dispunând de 
regiuni constituţionale (în tabelul următor statele regionale apar cu caractere cursive):

Simetric Asimetric

Uninaţional

Austria
Germania
Statele Unite
Australia
Argentina
Brazilia

Multinaţional

India
Belgia
Canada
Spania
Regatul Unit
Italia

Sursă: Stepan (2001: 328) – prelucrat de autor

O altă posibilitate de abordare a problemei este oferită de teoria jocurilor. În opinia lui Zuber (2011), 
federaţiile asimetrice pot intra într-o instabilitate care poate fi modelată prin teoria jocurilor. Mai precis, 
deşi soluţiile asimetrice pot contribui la evitarea sau atenuarea tendinţelor separatiste, preţul acestei 
atenuări este intrarea într-un proces de negociere continuă privind egalitatea şi competenţele entităţi-
lor teritoriale asimetrice (Zuber 2011: 564-565). Zuber a exemplificat această instabilitate funciară prin-
tr-un studiu de caz asupra Federaţiei Ruse. Rămâne însă de văzut, în ce măsură cele constatate pentru 
această federaţie sunt aplicabile şi asimetriilor din democraţiile dezvoltate. Referitor la aceste democra-
ţii, mulţi autori (Kymlicka 1998; Stepan 2001) constată consolidarea stabilităţii; creşterea numărului de 
studii de caz pare să ilustreze acest lucru.
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DESPRE INSTITUTUL PENTRU STUDIEREA PROBLEMELOR MINORITĂŢILOR 
NAŢIONALE

ABOUT THE ROMANIAN INSTITUTE FOR RESEARCH ON NATIONAL MINORITIES

A NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZETRŐL

INSTITUTUL PENTRU STUDIEREA PROBLEMELOR MINORITĂŢILOR NAŢIONALE (ISPMN) funcţionează ca 
instituţie publică și ca personalitate juridică în subordinea Guvernului și în coordonarea Departametului 
pentru Relaţii Interetnice. Sediul Institutului este în municipiul Cluj-Napoca.

Scop și activităţi de bază 
Studierea și cercetarea inter- și pluridisciplinară a păstrării, dezvoltării și exprimării identităţii etnice, 
studierea aspectelor sociologice, istorice, culturale, lingvistice, religioase sau de altă natură ale 
minorităţilor naţionale și ale altor comunităţi etnice din România.

Direcţii principale de cercetare
Schimbare de abordare în România, în domeniul politicilor faţă de minorităţile naţionale: analiza 
politico-instituţională a istoriei recente;
Dinamica etno-demogra�că a minorităţilor din România;
Revitalizare etnică sau asimilare? Identităţi în tranziţie, analiza transformărilor identitare la minorităţile 
etnice din România;
Analiza rolului jucat de etnicitate în dinamica strati�cării sociale din România;
Patrimoniul cultural instituţional al minorităţilor din România;
Patternuri ale segregării etnice;
Bilingvismul: modalităţi de producere, atitudini și politici publice;
Noi imigranţi în România: modele de încorporare și integrare.

The ROMANIAN INSTITUTE FOR RESEARCH ON NATIONAL MINORITIES (RIRNM) is a legally constituted 
public entity under the authority of the Romanian Government. It is based in Cluj-Napoca.

 Aim 
The inter- and multidisciplinary study and research of the preservation, development and expression 
of ethnic identity, as well as social, historic, cultural, linguistic, religious or other aspects of national 
minorities and of other ethnic communities in Romania.

 Major research areas
Changing policies regarding national minorities in Romania: political and institutional analyses of recent 
history;
Ethno-demographic dynamics of minorities in Romania;
Identities in transition – ethnic enlivening or assimilation? (analysis of transformations in the identity of 
national minorities from Romania);
Analysis of the role of ethnicity in the social strati�cation dynamics in Romania;
The institutional cultural heritage of minorities in Romania;
Ethnic segregation patterns;
Bilingualism: ways of generating bilingualism, public attitudes and policies;
Recent immigrants to Romania: patterns of social and economic integration.

INSTITUTUL PENTRU STUDIEREA PROBLEMELOR MINORITĂȚILOR NAȚIONALE (ISPMN) funcționează ca 
instituție publică şi ca personalitate juridică în subordinea Guvernului şi sub coordonarea Departamen-
tului pentru Relații Interetnice. Sediul Institutului este în municipiul Cluj-Napoca.
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A kolozsvári székhelyű, jogi személyként működő NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET (NKI) a Román 
Kormány hatáskörébe tartozó közintézmény.

 Célok
A romániai nemzeti kisebbségek és más etnikai közösségek etnikai identitásmegőrzésének, 
-változásainak, -kifejeződésének, valamint ezek szociológiai, történelmi, kulturális, nyelvészeti, vallásos 
és más jellegű aspektusainak kutatása, tanulmányozása.

 Főbb kutatási irányvonalak 
A romániai kisebbségpolitikában történő változások elemzése: jelenkortörténetre vonatkozó 
intézmény-politikai elemzések; 
A romániai kisebbségek népességdemográ�ai jellemzői;
Átmeneti identitások – etnikai revitalizálás vagy asszimiláció? (a romániai kisebbségek identitásában 
végbemenő változások elemzése);
Az etnicitás szerepe a társadalmi rétegződésben;
A romániai nemzeti kisebbségek kulturális öröksége;
Az etnikai szegregáció modelljei;
A kétnyelvűség módozatai, az ehhez kapcsolódó attitűdök és közpolitikák; 
Új bevándorlók Romániában: társadalmi és gazdasági beilleszkedési modellek.

intézménypolitikai elemzések;
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ghiare din România. Rezultate şi probleme metodo-
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A Kárpát-medencei magyarok nemzeti iden-
titásának összehasonlító elemzése. 

n Nr. 3
Fosztó László: Bibliografie cu studiile şi reprezen-
tările despre romii din România – cu accentul pe 
perioada 1990–2007

n Nr.  4
Remus Gabriel Anghel: Migraţia şi problemele ei: 
perspectiva transnaţională ca o nouă modalitate de 
analiză a etnicităţii şi schimbării sociale în România

n Nr. 5
Székely István Gergő: Soluţii instituţionale speciale 
pentru reprezentarea parlamentară a minorităţilor 
naţionale

n Nr. 6
Toma Stefánia: Roma/Gypsies and Education in a 
Multiethnic Community in Romania
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Székely István Gergő: The representation of nation-
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n Nr. 12
Kiss Tamás – Barna Gergő – Sólyom Zsuzsa: Erdélyi 
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Tinerii maghiari din Transilvania 2008. Anchetă 
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a apărut/previous issues/Megjelent:



27

n Nr. 20
Székely István Gergő: Reprezentarea politică a 
minorităţilor naţionale în România. 
The political representation of national minorities  
in Romania 

n Nr. 21
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The Organization of Collective Memory by Romani-
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