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Interviu : Despre necesitatea reorganizării teritoriale a României.  

 
Întrebare. ToŃi cei care au vorbit despre necesitatea reorganizării teritoriale a României prin 

renunŃarea la judeŃe fac trimitere la perioada comunistă şi consideră, că ele, judeŃele, sînt înfiinŃate de 
Ceauşescu şi că trebuie să dispară.  

De altfel, un europarlamentarul PDL a Ńinut un discurs în plenul Parlamentului European în care a 
vorbit despre necesitatea reorganizării teritoriale a României ca factor decisiv în construirea unui stat 
European.  

Acest europarlamentar a precizat că această reorganizare ne va rupe de trecutul comunist şi va 
conduce spre o regionalizare de tip european. „Din punct de vedere al dezvoltării strategice, în următorii ani 
acest proces va conduce la o rupere ireversibilă de conceptul de stat comunist. Va însemna trecerea la un stat 
construit pe baza conceptului european, care pune accentul pe dezvoltarea regională”. 
 Ce părere aveŃi despre aceste afirmaŃii? 
 

Răspuns. Păi, dacă mergem în instorie constatăm următoarele : 
a) Organizarea administrativă în Ńinuturi (Moldova) şi judeŃe (Ńara Românească) are o îndelungată 

tradiŃie, datînd din primele decenii ulterioare întemeierii celor două voievodate româneşti extracarpatice.                 
Prima menŃiune a judeŃului în Ńara Românească datează din 3 octombrie 1385, iar Ńinutul este atestat 

în Moldova pentru prima dată în 1399.  
Primele judeŃe amintite au fost Jaleş (1385), Vîlcea (1392), Gorj/Jiul de Sus (1406), Motru (1415), 

etc., toate la vest de Olt, iar primul Ńinut menŃionat în Moldova este Bacăul, la 1399 (Ioan Silviu Nistor, 
Comuna şi judeŃul. EvoluŃia istorică, p. 73). 

JudeŃul a primit acest nume de la latinescul judicum, evidenŃiind existenŃa scaunelor de judecată (sens 
din care derivă şi Ńinutul, ca loc unde se Ńine judecata). 

Îndoita alegere a colonelului Alexandru Ioan Cuza ca domn în Moldova (5 ianuarie 1859) şi în Ńara 
Românească (24 ianuarie 1859) a însemnat începutul unor reforme, inclusiv în planul organizării 
administrative, prin Decretul domnesc nr. 495 din 20 iulie 1862 şi Legea pentru înfiinŃarea consiliilor 
judeŃene nr. 396 din 2 aprilie 1864. 

Concepută după modelul legii similare franceze, aceasta a generalizat judeŃul ca unitate 
administrativă de bază a statului unit, numit, din ianuarie 1862, România. 

Conform acestui act legislativ, judeŃele (conduse de prefecŃi, numiŃi de Guvern) erau împărŃite în 
plăşi (conduse de subprefecŃi, iar după 1918 – de pretori), în cadrul cărora se regăseau comunele, urbane 
(oraşele) şi rurale (conduse de primari aleşi). 

Actele de Unire din 1918 au dus la o organizare administrativă mozaicată a României Mari în primii 
ani interbelici, în care, ca diviziuni recunoscute, au funcŃionat judeŃele Vechiului Regat, cele basarabene, 
moştenite de fosta gubernie Ńaristă, districtele austriece ale Bucovinei, de foarte mici dimensiuni şi fostele 
comitate austro-ungare la vest de CarpaŃi. 

În acest context, în cadrul eforturilor pentru unificarea legislativă, economică şi administrativă, la 14 
iunie 1925 a fost promulgată Legea pentru unificarea administrativă nr. 85. Cele 71 de judeŃe, ale căror 
limite respectau, în general, diviziunile celor 10 provincii istorice ale Ńării (Transilvania, Banat, Crişana, 
Maramureş, Bucovina, Basarabia, Moldova, Dobrogea, Muntenia şi Oltenia) aveau ca subdiviziuni plăşile, 
alcătuite din oraşe (între care, cele mai importante erau organizate ca municipii) şi comune. 

Pe linia distanŃării regimului comunist de la Bucureşti de orientarea Moscovei se înscrie şi reforma 
administrativă adoptată în anul 1968. 

Prin Legea nr. 2 din 16 februarie se revenea la organizarea administrativă românească tradiŃională, 
avînd la bază judeŃul şi comuna. Pe lîngă dispariŃia „corpurilor străine” în plan administrativ – regiunea şi 
raionul – era desfiinŃată şi orice formă de autonomie administrativă pe criterii etnice.  

b) Venirea la putere, cu largul concurs sovietic, a unui guvern comunist a favorizat instaurarea unui 
regim totalitar în România, în anii 1945-1948. După abdicarea Regelui Mihai I şi instaurarea Republicii 
Populare Române (30 decembrie 1947) precum şi în urma înlăturării complete a opoziŃiei democratice, 
regimul a trecut, şi în domeniul administrativ, la reforme, vizînd adoptarea decupajului sovietic, în regiuni şi 
raioane. 

La 6 septembrie 1950 a fost promulgată Legea organizării teritoriale nr. 5, prin care cele 59 de judeŃe 
ale României postbelice (compuse din 424 plăşi) erau înlocuite de 26 regiuni, cuprinzînd 148 de oraşe şi 177 
raioane.  
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După doar doi ani, numărul regiunilor a fost redus la 18, prin Decretul nr. 331 din 27 septembrie 

1952, adoptat în urma votării unei noi ConstituŃii de către Marea Adunare NaŃională. În schimb, creştea 
numărul raioanelor, ajuns la 183. „Depersonalizarea” regiunilor a dus la adoptarea, cu o singură excepŃie – 
Regiunea Autonomă Maghiară (cu reşedinŃa la Tîrgul Mureş) – a numelui reşedinŃelor regionale pentru toate 
celelalte unităŃi administrative de acest nivel. Singurul oraş de subordonare republicană rămînea Capitala. 

Procesul de reducere, pe de-o parte, a numărului de regiuni a continuat în 1956 (au dispărut regiunile 
Arad, împărŃită între regiunile Oradea şi Timişoara şi Bîrlad – al cărui teritoriu a fost împărŃit între regiunile 
Bacău, GalaŃi şi Iaşi). Pe de altă parte, a crescut numărul raioanelor, la 192. S-au produs şi alte cîteva 
modificări în ceea ce priveşte limitele celorlalte regiuni menŃinute. Aceste modificări au fost consfinŃite prin 
decretele 12, 257, 548 şi 652 din 1956. 

Prezentarea evoluŃiei numerice a diviziunilor administrative în perioada 1950-1968 este realizată de 
Corneliu IaŃu înMaillages géographiques de la Roumanie, 1998, p.39-41, inclusiv notele infrapaginale 58-65. 

c) Referitor la înfăŃişarea viitoare a Europei în lucrarea sa istoricul german Rudolf von Thadden 
(„Uni Ńi în diversitate?”) relevă: 

Toată lumea vorbeşte despre ireversibilitatea procesului de unificare europeană, dar încă nu s-a decis 
în ce direcŃie se va îndrepta. 

În situaŃia dată- afirmă domnia sa- : 
 1) germani sînt tributari unor idei federaliste. 
  „FederaŃie” = Uniune a mai multor state autonome (care-şi păstrează independenŃa în 

anumite limite), în cadrul unui stat unitar cu un guvern central. 
 2) englezi afirmă exact contrariu şi se tem de federalizare. 
 3) francezi mizează pe o Europă a Patriilor, respectiv a NaŃiunilor, pentru că fără a avea 

spatele asigurat de tradiŃiile naŃionale, se simt lipsiŃi de apărarea în înfruntarea cu vîrtejul globalizări. 
  „NaŃiune” = Comunitate stabilă de oameni, istoriceşte constituită, apărată pe baza 

unităŃii de limbă, de teritoriu, de viaŃă economică şi de factură psihică, care se manifestă în particularităŃile 
specifice ale culturii. 

 4) italieni , spanioli (dar care sînt vii şi în Germania) doresc o Europă a regiunilor. 
  „Regiune” = Întindere mare de pămînt, dintr-o łară sau de pe Glob, care prezintă 

caractere comune. 
 5) de diferiŃi oameni, cetăŃeni care doresc o Europă a cetăŃenilor. 
  „CetăŃean” = Locuitor al unui stat, care se bucură de drepturi civile şi politice. 
Dar VERSIUNE CONSOLIDATĂ A TRATATULUI PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ din RO 

30.3.2010, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/13 a statuat în TITLUL I, DISPOZIȚII COMUNE, 
Articolul 4  alin. (1) În conformitate cu articolul 5, orice competență care nu este atribuită Uniunii prin 
tratate aparține statelor membre. şi alin. (2) Uniunea respectă egalitatea statelor membre în raport cu 
tratatele, precum și identitatea lor națională, inerentă structurilor lor fundamentale politice și constituționale, 
inclusiv în ceea ce privește autonomia locală și regională. Aceasta respectă funcțiile esențiale ale statului și, 
în special, pe cele care au ca obiect asigurarea integrității sale teritoriale, menținerea ordinii publice și 
apărarea securității naționale. În special, securitatea națională rămâne responsabilitatea exclusivă a fiecărui 
stat membru. 
 Aşadar, nimic din cele afirmate nu concordă cu adevărul, dimpotrivă. 
 

Întrebare. De asemenea europarlamentarul a mai declarat că regionalizarea ne ajută în absorbŃia 
fondurilor europene care vor deveni mult mai accesibile. „Tema reorganizării administrative este una de 
actualitate mai ales pentru noile state membre. Din perspectiva Parlamentului European este importantă 
pentru că are două efecte majore: creşterea gradului de absorbŃie a fondurilor europene şi îmbunătăŃirea 
relaŃiilor comunităŃilor locale cu autorităŃile statului. Totodată înseamnă descentralizare”, a mai spus 
europarlamentarul.  

Prim ministrul Emil Boc susŃine că dacă nu se va face reorganizare teritorială, atunci Romania nu va 
putea utiliza fondurile comunitare.  

„Dacă nu facem asta, nu avem bani europeni după 2013, dacă ne încăpăŃînăm să stăm încremeniŃi în 
proiect, nu vom avea bani europeni. Sînt formule din 2003 care se tot analizează, nimeni nu are curajul să 
pună degetul pe rană”, a declarat Emil Boc. 

CredeŃi că afirmaŃiile lor sînt îndreptăŃite? 
 



3 

 
 

Răspuns. Nu. 
Oficialii de la Bruxelles precizează „Nu este obligatoriu ca un stat membru să fie organizat teritorial 

în regiuni pentru a primi fonduri europene prin intermediul Programului de Dezvoltare derulat în perioda 
2013-2014”.  

Facem precizarea că în perioada 2013-2014, România ar putea beneficia de 10 miliarde de euro prin 
Programul de Dezvoltare al Comisiei Europene. Banii reprezintă plata viitoarelor lucrări de infrastructură, a 
reŃelelor de canalizare şi a drumurilor judeŃene. 

Aşadar, nimic din cele afirmate nu concordă cu adevărul, dimpotrivă. 
 

Întrebare. Insist, totuşi. Ne-a încurcat sau ne încurcă organizarea administrativ-teritorială în 
accesarea fondurilor?  

  
Răspuns. În nici un caz. Nu organizarea teritorial-administrativă e problema, problema e felul în care 

derulăm accesarea. Pentru că nu Comisia Europeană ne bagă nouă pe gît felul în care avem acces la o anume 
categorie sau alta de program operaŃional, noi sîntem cei care ne punem piedici…   
 

Întrebare. Dar ce este cu ameninŃarea aceea: 2013 sau după 2013? Oricum, pînă atunci ar mai fi, dar 
se tot invocă 2013… 

 
Răspuns. Pînă în 2013 avem o alocare, pentru că sîntem în exerciŃiul bugetar european 2007-2013. 

Cum se ştie, stăm foarte prost cu accesarea, cu utilizarea celor peste 30 de miliarde de euro, scăzînd 
agricultura din ei, pe care România îi are buget. După 2013 urmează un nou buget, care e în discuŃie acum şi 
care ar putea să fie mai mic decît bugetul actual. Chiar pe ansambu, bugetul Uniunii ar putea să fie mai mic, 
întrucît toate Ńările, inclusiv Germania, au trecut prin recesiune. Aşa că nu e nimic cu 2013, ci aceeaşi 
minciună, pentru că şi preşedintele şi cei care-l susŃin încearcă să ameŃească românul că aşa ne cere Uniunea 
Europeană, aşa ne cere Comisia… Comisia nu cere, să fie limpede. Comisia adaptează programele ei şi 
finanŃările ei la felul în care este organizat fiecare stat membru. E ca şi cum ai spune că-i cere Comisia 
Germaniei să organizeze altfel landurile ori Poloniei să-şi organizeze altfel structurile teritoriale… 
Organizarea teritorială, aşadar, nu are nici o legătură cu accesarea fondurilor europene. 

  
Întrebare. Dar de ce România a stabilit 8 regiuni de dezvoltare? 
 
Răspuns. Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene au aprobat, la 26 mai 2003, 

Regulamentul (CE) Nr. 1059/2003 privind instituirea unui nomenclator al unităŃilor teritoriale de statistică 
(NUTS), iar Regulamentul (UE) Nr.31/2011 al Comisiei din 17 ianuarie 2011 modifică anexele din vechiul 
Regulament.   

Regulamentul a fost adoptat pentru a dispune de date statistice comparabile pe ansamblul Uniunii 
Europene.   

El prevede „cel puŃin trei niveluri ierarhice de detaliere”, bazate pe componenŃa teritorială actuală a 
regiunilor de nivel NUTS 3.    

Articolul 2 al Regulamentului precizează: „NUTS este un nomenclator ierarhic” cu 3 nivele de unităŃi 
teritoriale şi anume – NUTS 1, NUTS 2 şi NUTS 3 (articolul 2 alin.2 prevede : „NUTS este un nomenclator 
ierarhic. El împarte fiecare stat membru în unități teritoriale de nivel NUTS 1, fiecare dintre acestea fiind 
subdivizată în unități teritoriale de nivel NUTS 2, care sînt la rîndul lor subdivizate în unități teritoriale de 
nivel NUTS 3”.) 

Definirea acestor unităŃi teritoriale „se bazează în principal pe unităŃile administrative existente în 
statele membre” (articolul 3 din Regulament). 

Cele 3 niveluri NUTS sînt determinate de „pragurile demografice” (minimum şi maximum) anume: 
NUTS 1                           de la 3 la 7 milioane locuitori 
NUTS 2                           800.000 pînă la 3 milioane 
NUTS 3                           150.000 pînă la 800.000 
 

Regulamentul adoptat de Parlamentul şi Consiliul Europei confirmă şi întăreşte realitatea unităŃilor 
teritoriale de bază (NUTS 3) din statele membre, prin înscrierea lor nominală în „Jurnalul Oficial” al Uniunii 
Europene din 21 iunie 2003, după cum urmează:  
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Nr. 
crt. 

łară NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 Mai mici decît 
NUTS 1, 2 şi 3 

1 
Belgia 

Gewesten/ 
Région 

Provincies/ 
Provinces 

Arrondissementen/ 
Arrondissements 

Gemeenten/ 
Communes 

2 
Germania 

Länder Regierungsbezirke Kreise/ 
kreisfreie Städte 

 Gemeinden 

 
 
3 Portugalia 

Continent, 
Região dos 
Açores și 
Região da 
Madeira 

 

 Freguesias  

4 Danemarca  Regioner   Kommuner  

5 
Grecia 

 Periferies 
Nomoi   

 ∆ήµοι/Kοινότητες 
(Dimoi/Koinotites) 

 
6 Spania  

 Comunidades y 
Ciudades 

autónomas 

Provincias,  
Consejos insulares,  

Cabildos  
Municipios 

7 FranŃa  Régions Départements Communes 

8 Italia  Regioni Provincie Comuni 

9 Lituania   Apskritis Seniūnija 

10 Ungaria    Megyék Települések 

11 
România 

  
Județe  

Municipii, Oraşe, 
Comune 

12 Slovacia   Kraje Obce 

13 Finlanda   Maakunnat/landskap Kunnat/Kommuner 

14 Suedia   Län Kommuner  

15 
Bulgaria 

  
Области (Oblasti) 

Общини 
(Obshtini) 

16 Cehia   Kraje  Obce 

17 Austria  Länder   Gemeinden 

18 Polonia  Wojewodztwa   Gminy, miasta 

19 Olanda  Provincies   Gemeenten 

 
 
20 

Anglia 

Scotland, 
Wales and 
Northern 
Ireland  și 

Government 
Office Regions 

of England 

 

 Wards 

21 Estonia    Vald, Linn 

22 Irlanda    Counties or cities 

23 
Cipru 

  
 

∆ήµοι/Kοινότητες 
(Dimoi/Koinotites) 

24 
Letonia 

  
 

Pilsētas, novadi, 
pagasti 

25 Luxembourg    Communes 

26 Malta    Localities 

27 Slovenia    Občina 
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Pentru a nu fi nici un dubiu, anexa II a Regulamentului este redat mai jos, înscrie şi denumirile 
unităŃilor administrative existente (NUTS 3) în principalele Ńări cuprinse în Regulament, aşa cum sînt arătate 
în tabelul de sus. (Am redat şi anexa III a Regulamentului).  

ANEXA II(din Regulament) 
Unități administrative existente 

 
La nivelul NUTS 1, pentru Belgia „Gewesten/Régions”, pentru Germania „Länder”, pentru 

Portugalia „Continente”, Região dos Açores și Região da Madeira, și pentru Regatul Unit Scotland, Wales, 
Northern Ireland și Government Office Regions of England. 

La nivelul NUTS 2, pentru Belgia „Provincies/Provinces”, pentru Danemarca „Regioner”, pentru 
Germania „Regierungsbezirke”, pentru Grecia „periferies”, pentru Spania „comunidades y ciudades 
autónomas”, pentru Franța „régions”, pentru Italia „regioni”, pentru Țările de Jos „provincies”, pentru 
Austria „Länder” și pentru Polonia „Województwa”.  

La nivelul NUTS 3, pentru Belgia „arrondissementen/arrondissements”, pentru Bulgaria „Области 
(Oblasti)”, pentru Republica Cehă „Kraje”, pentru Germania „Kreise/kreisfreie Städte”, for Greece „nomoi”, 
pentru Spania „provincias, consejos insulares, cabildos”, pentru Franța „départements”, 
pentru Italia „provincie”, pentru Lituania „Apskritis”, pentru Ungaria „Megyék”, pentru România „Județe”, 
pentru Republica Slovacă „Kraje”, pentru Finlanda „maakunnat/landskap” și pentru Suedia „län”. 
 

ANEXA III(din Regulament)  
Unități administrative de dimensiune mai mică 

 
Pentru Belgia „Gemeenten/Communes”, pentru Bulgaria „Общини (Obshtini)”, pentru Republica 

Cehă „Obce”, pentru Danemarca „Kommuner”, pentru Germania „Gemeinden”, pentru Estonia „Vald, 
Linn”, pentru Grecia „∆ήµοι/Kοινότητες (Dimoi/Koinotites)”, pentru Spania „Municipios”, 
pentru Franța „Communes”, pentru Irlanda „counties or cities”, pentru Italia „Comuni”, pentru Cipru 
„∆ήµοι/Kοινότητες (Dimoi/Koinotites)”, pentru Letonia „Pilsētas, novadi, pagasti”, pentru Lituania 
„Seniūnija”, pentru Luxemburg „Communes”, pentru Ungaria „Települések”, pentru Malta „Localities”, 
pentru Țările de Jos „Gemeenten”, pentru Austria „Gemeinden”, pentru Polonia „Gminy, miasta”, pentru 
Portugalia „Freguesias”, pentru România „Municipii, Oraşe, Comune”, pentru Slovenia „Občina”, pentru 
Republica Slovacă „Obce”, pentru Finlanda „Kunnat/Kommuner”, pentru Suedia „Kommuner” și pentru 
Regatul Unit „Wards”.  
 

Recapitulînd: Regulamentul 1059/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului, consemnează şi 
confirmă realitatea unităŃilor teritoriale de bază existente în statele membre, cu recomandarea: „ar trebui să 
se respecte situaŃia politică, administrativă şi instituŃională existentă” (paragraful 10, pagina 1 din 
Regulament).   

Pornind de la Recomandarea nr. 1059 din 26 mai 2003, Guvernul Român a iniŃiat şi Parlamentul a 
aprobat Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România (publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I-a, nr. 577 din 29 iunie 2004).    

Politica de dezvoltare regională – precizează legiuitorul din 2004 – este pusă în aplicare „în scopul 
asigurării creşterii economice şi dezvoltării sociale echilibrate şi durabile ale unor arii geografice constituite 
în regiuni de dezvoltare” (vezi Legea din 2004, articolul 2/1). 

Legea 315/2004 a stabilit 8 regiuni de dezvoltare, cele enumerate mai jos.  
1) Nord-Est, cu judeŃele Suceava, Botoşani, NeamŃ, Iaşi, Bacău şi Vaslui cu reşedinŃa la Piatra 

NeamŃ, 
2) Sud-Est, cu judeŃele Vrancea, GalaŃi, Buzău, Brăila, Tulcea şi ConstanŃa cu reşedinŃa la Brăila, 
3) Sud-Muntenia, cu judeŃele Argeş, Prahova, DîmboviŃa, Teleorman, Giurgiu, IalomiŃa şi Călăraşi 

cu reşedinŃa la Călăraşi, 
4) Sud-Vest Oltenia, cu judeŃele MehedinŃi, Gorj, Vîlcea, Dolj şi Olt cu reşedinŃa la Craiova, 
5) Vest, cu judeŃele Timiş, Caraş Severin, Hunedoara şi Arad cu reşedinŃa la Timişoara, 
6) Nord-Vest, cu judeŃele Bihor, Sălaj, Cluj, BistriŃa-Năsăud, Maramureş şi Satu Mare cu reşedinŃa la 

Cluj Napoca, 
7) Centru, cu judeŃele Alba, Sibiu, Mureş, Harghita, Covasna şi Braşov cu reşedinŃa la Alba Iulia, 
8) Bucureşti-Ilfov, cu Municipiul Bucureşti şi judeŃul Ilfov cu reşedinŃa la Bucureşti.  
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Întrebare. Cum arată macroregiunile, regiunile de dezvoltare şi judeŃele grupate? 
 
Răspuns. Vezi tabelul de mai jos. 
 

Regulamentul (CE) nr. 176/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 L 61/5.3.2008 
 

România 
COD NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 
RO Macroregiuni (4) Regiuni de dezvlotare (8) JudeŃe (41) + Bucureşti 
RO1 MACROREGIUNEA UNU   
RO11  
RO111 Bihor 
RO112 BistriŃa-Năsăud  
RO113 Cluj 
RO114 Maramureş 
RO115 Satu-Mare 
RO116 

Nord-Vest 

Sălaj 
RO12  
RO121 Alba 
RO122 Braşov 
RO123 Covasna 
RO124 Harghita 
RO125 Mureş 
RO126 

 

Centru 

Sibiu 
RO2 MACROREGIUNEA DOI   
RO21  
RO211 Bacău 
RO212 Botoşani 
RO213 Iaşi 
RO214 NeamŃ 
RO215 Suceava 
RO216 

Nord-Est 

Vaslui 
RO22  
RO221 Brăila 
RO222 Buzău 
RO223 ConstanŃa 
RO224 GalaŃi 
RO225 Tulcea 
RO226 

 

Sud-Est 

Vrancea 
RO3 MACROREGIUNEA TREI   
RO31  
RO311 Argeş 
RO312 Călăraşi 
RO313 DîmboviŃa 
RO314 Giurgiu 
RO315 IalomiŃa 
RO316 Prahova 
RO317 

Sud-Muntenia 

Teleorman 
RO32 Bucureşti-Ilfov  
RO321 Bucureşti 
RO322 

 

 
Ilfov 

RO4 MACROREGIUNEA PATRU   
RO41  
RO411 Dolj 
RO412 Gorj 
RO413 MehedinŃi 
RO414 Olt 
RO415 

Sud-Vest Oltenia 

Vîlcea 
RO42  
RO421 Arad 
RO422 Caraş-Severin 
RO423 Hunedoara 
RO424 

 

Vest 

Timiş 
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În plus, corelarea împărŃirii administrative a României cu Nomenclatorul UnităŃilor Teritoriale pentru 

Statistică (NUTS) utilizat de Eurostat arată că:  
- nivelul naŃional corespunde cu NUTS 0,  
- NUTS 1 ar corespunde pentru 4 macro-regiuni, adică  

- Macroregiunea 1 cuprinde regiunile Nord Vest şi Centru,  
- Macroregiunea 2 – regiunile Nord-Est şi Sud-Est,  
- Macroregiunea 3 – regiunile Sud Muntenia şi Bucureşti-Ilfov, iar  
- Macroregiunea 4 – regiunile Sud-Vest Oltenia şi Vest.  

Acest nivel este utilizat doar la nivelul Uniunii Europene,  
- NUTS 2 are drept echivalent românesc regiunile de dezvoltare,  
- NUTS 3 – judeŃele,  
- municipiile, oraşele şi comunele fiind nivelul NUTS 5  
- (nivelul NUTS 4 ce ar cuprinde asociaŃiile de comune nu există în România).  

  
Întrebare. Totuşi, chiar preşedintele Ńări a spus: 
„łara, aşa cum este organizată, nu poate stimula dezvoltarea. Avem decizii pe suprafeŃe mult prea 

mici, mă refer la judeŃe, şi avem decizii extrem de greu de negociat. Interesul unui judeŃ ca un drum să fie de 
la sud la nord, iar judeŃul următor vrea unul de la est, la vest, că pe acolo, pe Valea Trotusului, sînt primarii 
lui. Va trebui să reorganizăm administrativ Ńara pentru a permite investiŃiilor să se deruleze”. 

 
Răspuns. Nu. łin să vă reamintesc că:  
Oficialii de la Bruxelles precizează „Nu este obligatoriu ca un stat membru să fie organizat teritorial 

în regiuni pentru a primi fonduri europene prin intermediul Programului de Dezvoltare derulat în perioda 
2013-2014”.  

Facem precizarea că în perioada 2013-2014, România ar putea beneficia de 10 miliarde de euro prin 
Programul de Dezvoltare al Comisiei Europene. Banii reprezintă plata viitoarelor lucrări de infrastructură, a 
reŃelelor de canalizare şi a drumurilor judeŃene. 

Aşadar, nimic din cele afirmate nu concordă cu adevărul, dimpotrivă. 
 
Întrebare. Dar ce părere aveŃi de iniŃiativa legislativă a parlamentarilor UDMR prin care se propune 

înfiinŃarea a 16 regiuni de dezvoltare, printre care una în care sînt grupate judeŃele Covasna - Harghita - 
Mureş, precum şi organizarea a cinci macroregiuni de dezvoltare, care a trecut tacit de Senat.  
  

Răspuns. Propunerea legislativă, iniŃiată de toŃi parlamentarii UDMR, vizînd modificarea şi 
completarea Legii 315/2004 privind dezvoltarea regionala în Romania avea termen de adoptare tacită data de 
10 februarie 2011, potrivit site-ului Senatului. Acum, ea trebuie să mergă în Camera DeputaŃilor, unde sper 
că nu va avea sorŃi de izbîndă. 

În plus, ideea de a grupa judeŃele Covasna - Harghita - Mureş ne duce cu gîndul la Regiunea 
Autonomă Maghiară din perioada 1950-1968, care era de sorginte sovietică.  

Dar, problema cea mai gravă este propaganda închipuită a reprezentanŃilor maghiarilor că în aceste 
judeŃe s-ar duce o campanie de asimilare a maghiarilor de români. 

Problema este tocmai pe dos, ei de-a lungul timpului, aşa cum voi arăta în tabelele de mai jos, au dus 
drastic la diminuarea populaŃiei române în aceste judeŃe prin diverse mijloace cum ar fi : omorîre, izgonire 
de pe aceste teritorii, asimilare, prin schimbare de nume în limba maghiară, obligarea de a vorbi şi învăŃa 
limba maghiară. 

Voi da mai jos, aşa cum am zis mai sus, următoarele tabele, unde vă veŃi cutremura cum a fost 
diminuată populaŃia de-a lungul timpului.  
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Diminuare drastică a populaŃiei românească din jud.Covasna 
 
 
 

 ComunităŃile care în sec.XVIII-lea aveau o populaŃie românească numeroasă, iar astăzi drastic 
diminuată sau chiar dispărută sînt: 
 
 Localitatea  Anul 1760  Anul 1992 
 Ghelnita:  600 români  60 români  
 Sînzăieni:  200 români  4 români  
 Valea Crişului: 180 români   7 români  
 Boroşneul Mic: 180 români   5 români  
 Moacşa:  171 români   11 români  
 Dalnic:   155 români   17 români  
 Bodoc:   130 români   54 români  
 Măgheruş:  124 români   0 români  
 Brateş:   115 români   6 români  
 Chilieni:  113 români   26 români  
 Zălan:   105 români   2 români  
 Dobolii de Sus: 100 români   3 români  
 
 În continuare, aceleaşi triste exemple pentru comunităŃile româneşti din judeŃul Covasna dispărute în 
sec.XX: 
  
 Localitatea   Anul 1900 !  Anul 1992 
 Micfalău:  851 români   23 români  
 Bixad:   674 români   37 români  
 Dobolii de Jos: 926 români   192 români  
 Belin:   685 români   170 români  
 Comandău:  418 români   79 români  
 Chichiş:  433 români   154 români  
 Lisnău:  484 români   23 români  
 Aita Seacă:  316 români   44 români  
 Cernat:   235 români   44 români  
 BăŃanii Mari  207 români   77 români  
 Lemnia:  185 români   11 români   
 Valea Zălanului: 172 români   7 români  
 Bicfalău:  164 români   19 români  
 Sîntionlunca:  159 români   20 români  
 Turia:   145 români   19 români  
 Ilieni:   131 români   11 români  
 Reci:   128 români   26 români  
 Poian:   111 români   1 român  
 ş.a.m.d. 
 
     [vezi Flacăra lui Adrian Păunescu, nr.13 / 29.11.2001, pag.30] 
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 Diminuare drastică a populaŃiei românească din jud.Harghita  
 
 
 
 Pentru secolul al XVII-lea: 
 
 Localitatea  Anul 1750   Anul 1992  
 Bodogaia:  300 români   5 români  
 Porumbenii Mari: 200 români    10 români  
 Brădeşti:  121români    9 români  
 Caşinu Nou:  110 români    4 români 
 Ciucsîngiorgiu: 178 români   3 români  
 Ditrău:   300 români    6 români  
 Filiaş:   100 români(la anul 1733)  5 români  
 Joseni:   286 români    71români  
 Mărtiniş:  105 români    5 români  
 Plăieşii de Sus: 325 români(la anul 1733) 64 români  
 Satu Nou:  300 români    1 român  
 Sîndominic:  258 români    19 români  
 Vidacut:  400 români   216 români 
 
 Pentru secolul al XIX-lea: 
 Localitatea  Anul 1850   Anul 1992  
 Tomeşti:  240 români    5 români  
 Mereşti:  431 români    1 român  
 Lăzăreşti:  259 români    4 români  
 Valea Strîmbă: 147 români    15 români  
 Eliseni:  182 români    6 români  
 Suseni:  110 români    14 români  
 Cuşmed:  115 români    0 români  
 Ciumani:  127 români    17 români  
 Crăciunel:  106 români    2 români 
 Ocland:  355 români    7 români 
 
 Pentru secolul al XX-lea: 
 Localitatea  Anul 1930   Anul 1992  
 Frumoasa:  588 români(la anul 1900)  13 români 
  Mihăileni:  493 români   4 români  
 Armăseni:  101 români    0 români 
 Cristuru Secuiesc: 333 români    110 români  
 Lăzarea:  286 români(la anul 1910) 37 români  
 VlăhiŃa:  644 români    62 români  
 ş.a.m.d. 
 
 
     [vezi Flacăra lui Adrian Păunescu, nr.13 / 29.11.2001, pag.30] 
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Români şi unguri  

 
Conform calculelor lui Zoltan David, în 1787, în Ungaria existau [ vezi Getica nr.1-2 din 1992, Ed.Gândirea, 

pag.85, parag.3.43.19 sau lucrarea lui Pierre CHAUNU, CivilizaŃia Europei în secolul luminilor, Bucureşti, 
Ed.Meridiane, 1986, vol.I, 470 pagini ] conform tabelului de mai jos:  

 

 
          În raportul inedit al Comandantului militar al Ardealului între 1771 - 1784, Feldmarchallieutenant Johann Franz 
Baron înaintat spre documentare, împăratului Iosif al II-lea, înaintea începerii călătoriei sale, din anul 1773, în 
Transilvania, privitor la populaŃia Transilvaniei se dau următoarele cifre [ vezi Getica nr.1-2 din1992, Ed.Gândirea, 
pag.85, parag.3.43.20 ] conform tabelului de mai jos :  
 

             

 
În Getica nr.1-2 din 1992, Ed.Gândirea, pag.85 şi 86, parag.3.43.21, vezi următoarele :  
Dacă din cei 1.550.000 români (cifră subevaluată), declarată la recesămîntul maghiar din 1787, se scad cei 

677.308 români recenzaŃi în Transilvania şi Banat, rezultă că pe teritorul Ungariei de astăzi, la finele secolului XVIII, se 
găseau încă 872.692 români, care nu-s alŃii decît vlahii pe care-i menŃionează, în primul mileniu al erei noastre, 
Cronica pictată de la Viena şi numeroase documente maghiare, vezi parag.3.43.15.f din Getica nr.1-2 din 1992, 
Ed.Gândirea, pag.82.    

Coform statisticilor maghiare la sfîrşitul sec. al XVIII-lea românii reprezentau, pe actualul teritoriu al Ungariei, 
încă 25% din totalul populaŃiei. Tot coform statisticilor maghiare populaŃia românească din Transilvania a ajuns, în 
1910, la 2.821.720 suflete, înregistrînd în 138 ani, o creştere de (adică 2.821.720 : 677.308 = 4,166 subnormală 
pentru secolul trecut). 

Dacă aplicăm un coeficient  de creştere mai mic, de 3,7, populaŃiei româneşti din Ungaria, se ajunge, în 1910, 
la o populaŃie românească în teritoriul actual al Ungariei de 3.228.960 persoane (adică 872.692 x 3,7 ≈ 3.228.960 
persoane). 

Împreună cu populaŃia românească din Ardeal, pe teritoriul întregii Ungarii locuiau, în 1910, 6.050.680 români, 
(2.821.720 + 3.228.960 = 6.050.680) adică 28,97% din populaŃia Ungariei, care era de 20.886.000 locuitori. 
Din cei 3.228.960 români, se recunosc după recesămîntul din 1910 numai 126.446 (!). Ce s-a întîmplat cu cei 
3.102.494 români de pe teritoriul actual al Ungarie i? ( adică 3.228.960 – 126.446 = 3.102.494 au dispărut ?!). 

Dacă, prin absurd, s-ar admite că, în timp ce populaŃia românească din Ardeal s-a înmulŃit de 4,166 ori, 
aceeaşi populaŃie românească de pe teritoriul actual al Ungariei nu ar fi avut nici o creştere, rămînînd la reproducerea 
simplă, tot ar fi trebuit să se găsească, la recesămîntul din 1910, în actuala Ungarie, 8.726.692 români, măcar cei 
recenzaŃi la recesămîntul din 1787. Or, statistica maghiară declară numai 126.466 români, la 1910, în actuala Ungarie 
[dar în Transilvania tot statistici maghiare erau 2.821.720 români + 126.466 (!) români din Ungaria = 2.948.186(!) ar 
trebui ≈ în 1910 să fie 6.050.680 români] cea ce arată limpede că, direct sau numai scriptic, prin falsificarea realităŃii, 
numai în aceşti 123 ani cel puŃin 746.226 (872.692 – 126.466 = 746.226), dar cel mai probabil 3.102.494, români au 
fost deznaŃionalizaŃi. 

Din Getica nr.1-2 din 1992, Ed.Gândirea, pag.87, parag.3.43.22, vezi următoarele : 
La recesămîntul din 1930, în România s-au înregistrat 1.357.276 secui şi maghiari, iar după 47 ani, la 

recesămîntul din 1977, s-au declarat secui şi maghiari 1.713.928 persoane, reprezentînd o creştere de 26,6%, iar în 
1988 au fost înregistraŃi ca secui şi maghiari 1.753.200 locuitori, cu 29,5 mai mulŃi ca în 1930. 

Dacă se Ńine seama de faptul că în acelaşi interval de timp, în Ungaria, creşterea populaŃiei a fost de numai 
20% (de la 8.686.519 la 10.430.000) reiese cu toată evidenŃa că în România condiŃiile de dezvoltare ale maghiarilor 
au fost net superioare celor din Ungaria. 

În plus din România s-au stabilit în Ungaria cîteva mii de persoane care au diminuat efectele depresiunii 
demografice, constantă în Ungaria în ultimii aproximativ 30 de ani.  

Pentru acest comportament, legal, corect, etic, România avea dreptul să aştepte recunoştinŃa oficialităŃilor 
maghiare. Cu toate acestea, ignorînd dreptul şi obligaŃia la civilitate şi raporturile de drept internaŃional, Ungaria se 
plînge tuturor curŃilor străine şi forurilor internaŃionale că România ar deznaŃionaliza minoritatea maghiară, ceea ce 
este în întregime fals.  

ToŃi cei care au locuit sau locuiesc în România, indiferent de naŃionalitate sau religie, ştiu foarte bine că 
românii nu au avut niciodată astfel de preocupări, că un dicton specific românesc spune „lasă-l în legea lui“, să se 
închine, să vorbească cum vrea fiecare.  

Unguri  Români  Sloveni Germani Ruteni Sîrbi CroaŃi Evrei łigani 
Alte 
naŃii Total ObservaŃii 

3.500.000 1.550.000 1.250.000 1.050.000 340.000 300.000 120.000 ? ? 280.000 8.300.000 Dar evrei şi Ńigani 

41,70% 18,50% 14,90% 12,50% 4% 3,60% 1,40% ? 3,30% 100% nu sînt? 

3.000.000 1.550.000 1.250.000 1.050.000 340.000 300.000 120.000 500.000 190.000 8.300.000 „Stat naŃional 

35,70% 18,50% 14,90% 12,50% 4% 3,60% 1,40% 6,00% 3,40% 100% 
unitar“(!?) ≈35% 

unguri 

Unguri+ Români                Saşi Total   

secui                       

257.825 677308               130.884 1.066.017   

24,18% 63,54%               12,28% 100%   
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Întrebare. Ce părere aveŃi că toŃi vorbesc de reorganizarea teritorială a României prin renunŃarea la 

judeŃe, dar uită un amănut, trebuie să ceară acceptul poporului.  
 
 Răspuns. AveŃi dreptate Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului 

(publicată în Monitorul Oficial nr. 84 din 24 februarie 2000), CAPITOLUL III, Referendumul local,  
Art. 13. 
(1) Problemele de interes deosebit din unităŃile administrativ-teritoriale şi subdiviziunile 

administrativ-teritoriale ale municipiilor pot fi supuse, în condiŃiile prezentei legi, aprobării locuitorilor, prin 
referendum local. 

(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele şi localităŃile componente ale comunei sau 
oraşului ori numai în unele dintre acestea. În cazul referendumului la nivel judeŃean, acesta se poate 
desfăşura în toate comunele şi oraşele din judeŃ ori numai în unele dintre acestea, care sînt direct interesate. 

(3) Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale  ale 
comunelor, oraşelor şi judeŃelor se înaintează Parlamentului spre adoptare numai după consultarea 
prealabilă a cetăŃenilor din unităŃile administrativ-teritoriale respective, prin referendum. În acest caz 
organizarea referendumului este obligatorie. 

Art. 14.   
  (1) Problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliile locale sau judeŃene, după caz, la 
propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeŃean. 

(2) CetăŃenii sînt chemaŃi să se pronunŃe prin "DA" sau "NU" asupra problemei supuse 
referendumului, decizînd cu majoritatea voturilor valabil exprimate la nivelul unităŃii administrativ-
teritoriale respective.  

Şi în plus ConstituŃia spune clar în art.3 alin.(3) Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în 
comune, oraşe şi judeŃe.  

Aşadar, mai întîi, pentru a desfiinŃa judeŃele trebuie modificată ConstituŃia. 
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