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AGENDĂ 

ATELIERUL DE LUCRU REGIONAL NR. 1 PENTRU REGIUNEA SUD-MUNTENIA 

03 – 05 OCTOMBRIE 2022 
 

organizat de Asociația Comunelor din România, în cadrul proiectului  
„Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  

și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”,  
Cod SIPOCA 750/ MySMIS2014+ 130587 

 
SALA GEORGE ENESCU, HOTEL RIN CENTRAL, BUCUREȘTI 

 
 

Ziua 1 – luni, 03 octombrie 2022 

15:00 – 18.00 Sosirea participanților 

18:00 – 19.00 Prezentarea aspectelor organizatorice aferente atelierului 

19.00 – 21.00 Cina 

 

Ziua 2 – marți, 04 octombrie 2022 

08.00 – 09.30 Mic dejun 

09.30 – 10.00 PRIMIREA ȘI ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR 

10.00 – 10.30 Prezentarea proiectului și a stadiului de implementare 

Procesul de consultare legislativă a structurilor asociative ale autorităților 
administrației publice locale 

 Carta europeană a autonomiei locale 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare 

 Hotărârea Guvernului nr. 635/2022 privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte normative 

10.30 – 11.30 Provocări în procesul de consultare legislativă din România 

 Modalități de îmbunătățire a procesului de consultare legislativă 

 Exemple de bună practică 

Prezentarea proiectului de analiză a situației existente la nivelul Regiunii de 
Dezvoltare Sud-Muntenia în ceea ce privește consultarea legislativă și 
comunicarea  dintre ACoR și comunele membre. 

11.30 – 11.45 Pauză de cafea 

11.45 – 13.00 Platforma de consultare legislativă PACT ACoR 
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 Utilizarea platformei de consultare legislativă  

 Cum putem îmbunătăți procesul de consultare legislativă? 

 Întrebări și răspunsuri 

13.00 – 14.00 Prânz 

14.00 – 15.00 Provocări în procesul de comunicare de la nivelul ACoR 

 Situația actuală a procesului de comunicare  

 Modalități de îmbunătățire a procesului de comunicare 

 Exemple de bună practică 

15.00 – 15.15 Pauză de cafea 

15.15 – 17.00 Sesiune de dezbateri 

19.00 – 21.00 Cină 

 

Ziua 3 – miercuri, 05 octombrie 2022 

08.00 – 09.00 Mic dejun 

09.00 – 10.30 Propuneri și modificări legislative 

 Necesitatea modificării actelor normative în vigoare cu privire la procedura 
de consultare legislativă 

 Dezbateri asupra propunerilor de modificare a legislației actuale privind 
procesul de consultare legislativă 

10.30 – 10.45 Pauză de cafea 

10.45 – 12.30 Concluzii și recomandări 

 

12.30 – 13.30 Prânz 

13.30 Plecarea participanților 

 


