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COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,                              8 iunie 1998 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                                584/XVIII/6 
    ECOLOGIC 

R  A  P  O  R  T 
 

asupra proiectului de Lege privind dezvoltarea regională în România 
   

În urma examinării proiectului de Lege privind dezvoltarea regională în România, în şedinţele din  27, 28 mai, 1, 2, 3 şi 4 iunie 1998,  
comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor, ca proiectul de lege sus-menţionat , care în raport cu obiectul şi conţinutul său  se încadrează 
în  categoria legilor ordinare, să fie supus spre dezbatere şi adoptare, cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
( Autorul) 

Text adoptat de Comisie 

Motivarea 

1. 
 

 Art.1 - Prin prezenta lege se stabilesc 
cadrul instituţional, principiile, obiectivele, 
competenţele şi instrumentele specifice politicii 
de dezvoltare regională în România .  
 

 Art.1 - Prin prezenta lege se stabilesc 
cadrul instituţional, obiectivele, competenţele şi 
instrumentele specifice politicii de dezvoltare 
regională în România . 

În conţinutul proiectului de 
lege nu sunt cuprinse  şi 
principiile care stau la baza 
acestui  act normativ. 

2.   Art.2 - Obiectivele de bază ale politicii de 
dezvoltare regională în România sunt 
următoarele: 
 a) diminuarea dezechilibrelor regionale 
existente, în special prin recuperarea accelerată a 
întârzierilor în dezvoltarea zonelor defavorizate 
ca urmare a unor condiţii istorice, geografice, 
economice, sociale, politice şi preîntâmpinarea 
producerii de noi dezechilibre; 
  
 b) pregătirea cadrului instituţional pentru a 
răspunde criteriilor de integrare în structurile 
Uniunii Europene şi de eligibilitate în vederea 
accesului la Fondurile Structurale şi la Fondul de 
Coeziune ale Uniunii Europene; 

 Art.2 - Obiectivele de bază ale politicii 
de dezvoltare regională în România sunt 
următoarele: 
 a) diminuarea dezechilibrelor regionale 
existente, prin stimularea dezvoltării 
echilibrate, prin recuperarea accelerată a 
întârzierilor în dezvoltarea zonelor defavorizate 
ca urmare a unor condiţii istorice, geografice, 
economice, sociale, politice şi preîntâmpinarea 
producerii de noi dezechilibre; 
 b) pregătirea cadrului instituţional pentru 
a răspunde criteriilor de integrare în structurile 
Uniunii Europene şi de acces la Fondurile 
Structurale şi la Fondul de Coeziune ale Uniunii 
Europene. 

. 
 
 
 Reformularea este 
necesară pentru definirea 
corectă a acestui obiectiv al 
politicii de dezvoltare 
regională. 
 
 
 Reformularea este 
necesară pentru definirea 
corectă a acestui obiectiv al 
politicii de dezvoltare 
regională. 
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 c)  integrarea politicilor şi activităţilor 
sectoriale guvernamentale în cadrul regiunilor, 
prin stimularea iniţiativelor şi valorificarea 
resurselor locale şi regionale, în scopul dezvoltării 
economico-sociale durabile şi culturale a acestora;
 d) stimularea cooperării inter-regionale, 
interne şi internaţionale, a celei transfrontaliere, 
inclusiv în cadrul euroregiunilor, precum şi 
participarea regiunilor de dezvoltare la structurile 
şi organizaţiile europene care promovează 
dezvoltarea economică şi instituţională a acestora, 
în scopul realizării unor proiecte de interes comun 
şi în conformitate cu acordurile internaţionale la 
care România este parte. 
 

 c) corelarea politicilor şi activităţilor 
sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor, 
prin stimularea iniţiativelor şi valorificarea 
resurselor locale şi regionale, în scopul 
dezvoltării economico-sociale durabile şi 
culturale a acestora; 
 d) stimularea cooperării inter-regionale, 
interne şi internaţionale, a celei transfrontaliere, 
inclusiv în cadrul euroregiunilor, precum şi 
participarea regiunilor de dezvoltare la structurile 
şi organizaţiile europene care promovează 
dezvoltarea economică şi instituţională a 
acestora, în scopul realizării unor proiecte de 
interes comun în conformitate cu acordurile 
internaţionale la care România este parte. 
 

 Reformularea este 
necesară pentru definirea 
corectă a acestui obiectiv al 
politicii de dezvoltare 
regională. 
 
Îmbunătăţire redacţională. 

3.  Art. 3 - Finanţarea obiectivelor prevăzute 
la art. 2  se asigură prin Fondul Naţional pentru 
Dezvoltare Regională, care se constituie potrivit 
prevederilor prezentei legi. 

 Art. 3 - Finanţarea programelor pentru 
realizarea obiectivelor prevăzute la art. 2  se 
asigură prin Fondul Naţional pentru Dezvoltare 
Regională, care se constituie potrivit prevederilor 
prezentei legi. 
 

Îmbunătăţire redacţională. 
 

4. CAPITOLUL II 
- Regiunile de Dezvoltare 

 
 Art.4 - (1) Consiliile judeţene, precum şi 
Consiliul General al municipiului Bucureşti, pot 
hotărî, după consultarea consiliilor locale, ca 
zona ce cuprinde teritoriile judeţelor în cauză să 
fie declarată Regiune de dezvoltare. 
 (2) Regiunile de dezvoltare nu au 
personalitate juridică. 

 

CAPITOLUL II 
- Regiunile de Dezvoltare 

 
 Art.4 - (1) Consiliile judeţene, precum şi 
Consiliul General al municipiului Bucureşti, pot 
hotărî, cu acordul consiliilor locale interesate, 
ca zona ce cuprinde teritoriile localităţilor în 
cauză, să constituie  Regiune de dezvoltare. 
  
 (2) Regiunile de dezvoltare nu sunt 
unităţi administrativ - teritoriale  şi  nu  au 
personalitate juridică. 

 
 
 
 Modificarea este  
necesară pentru punerea în  
acord cu prevederile 
constituţionale  privind 
principiul autonomiei locale.  
 
 Completarea este 
necesară pentru o mai corectă 
definire a noţiunii  de 
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 Regiune de dezvoltare. 
 
5. 

 
 Art.5 - Constituirea Regiunii de 
dezvoltare se face printr-o convenţie semnată de 
reprezentanţii consiliilor judeţene şi respectiv, ai 
Consiliului General al municipiului Bucureşti, cu 
avizul Guvernului şi constituie cadrul de 
implementare şi evaluare a politicii de 
dezvoltare regională. 

 
 Art.5 - Constituirea Regiunii de 
dezvoltare se face printr-o convenţie semnată de 
reprezentanţii consiliilor judeţene şi respectiv, ai 
Consiliului General al municipiului Bucureşti.  
 Regiunile de dezvoltare astfel 
constituite vor deveni cu avizul Guvernului 
cadrul de implementare şi evaluare a politicii 
de dezvoltare regională. 
 

 
 Prin reformularea 
acestui articol se asigură atât  
respectarea prevederile art. 
121 din Constituţia României 
cât şi precizarea necesară 
privind cadrul instituţional al 
Regiunii de dezvoltare. 

6. CAPITOLUL III 
- Structuri teritoriale pentru dezvoltarea 

regională - 
 

 Art.6 - (1) Pentru coordonarea activităţilor 
de promovare a obiectivelor ce decurg din 
politicile de dezvoltare regională, la nivelul 
fiecărei Regiuni de dezvoltare, în termen de 60 de 
zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, se 
înfiinţează, ca organ deliberativ, Consiliul pentru 
Dezvoltare Regională.   
 (2) Consiliul pentru Dezvoltare Regională 
are următoarele atribuţii principale: 
 a) analizează şi hotărăşte cu privire la 
strategia şi programele de dezvoltare regională; 
 b) aprobă proiectele de dezvoltare 
regională; 
 c) prezintă Consiliului Naţional pentru 
Dezvoltare Regională propuneri privind 
constituirea Fondului pentru Dezvoltare 
Regională; 
 d) aprobă criteriile, priorităţile, alocarea şi 
destinaţiile resurselor Fondului pentru Dezvoltare 

CAPITOLUL III 
- Structuri teritoriale pentru dezvoltarea 

regională - 
 

 Art.6 - (1) Pentru coordonarea 
activităţilor de promovare a obiectivelor ce 
decurg din politicile de dezvoltare regională, la 
nivelul fiecărei Regiuni de dezvoltare, în termen 
de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei 
legi, se înfiinţează, ca organ deliberativ, 
Consiliul pentru Dezvoltare Regională.   
 (2) Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională are următoarele atribuţii principale: 
 a) analizează şi hotărăşte strategia şi 
programele de dezvoltare regională; 
 b) aprobă proiectele de dezvoltare 
regională; 
 c) prezintă Consiliului Naţional pentru 
Dezvoltare Regională propuneri privind 
constituirea Fondului pentru Dezvoltare 
Regională; 
 d) aprobă criteriile, priorităţile, alocarea 
şi destinaţiile resurselor Fond ului pentru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Îmbunătăţire redacţională. 
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Regională; 
 e) urmăreşte utilizarea fondurilor alocate 
Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională din 
Fondul Naţional pentru Dezvoltarea Regională; 
 f) urmăreşte respectarea obiectivelor 
regionale. 
 (3) Consiliul pentru Dezvoltare Regională 
este alcătuit din preşedinţii consiliilor judeţene şi 
câte un reprezentant al consiliilor locale 
municipale desemnat de către acestea pe durata 
mandatului. In cazul municipiului Bucureşti, în 
Consiliul pentru Dezvoltare Regională va fi 
desemnat un reprezentant al Consiliului General 
al municipiului Bucureşti şi câte un reprezentant 
al consiliilor locale de sector. 
 (4) Membrii Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională aleg din rândurile lor un 
preşedinte şi un vicepreşedinte. La lucrările 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională 
participă, fără drept de vot, prefecţii judeţelor.  
De asemenea, pot fi invitaţi şi reprezentanţi ai 
consiliilor locale, orăşeneşti şi comunale, precum 
şi ai instituţiilor şi organizaţiilor cu atribuţii în 
domeniul dezvoltării regionale, în funcţie de 
problematica supusă dezbaterii. 
 (5) Funcţionarea Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională se stabileşte printr-un 
regulament-cadru, aprobat prin hotărâre a 
Guvernului. 
 
 
 

Dezvoltare Regională; 
 e) urmăreşte utilizarea fondurilor alocate 
Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională din 
Fondul Naţional pentru Dezvoltarea Regională; 
 f) urmăreşte respectarea obiectivelor 
regionale. 
 (3) Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională este alcătuit din preşedinţii consiliilor 
judeţene şi câte un reprezentant al consiliilor 
locale municipale, orăşeneşti şi comunale 
desemnaţi din fiecare judeţ, pe durata 
mandatului. In cazul municipiului Bucureşti, în 
Consiliul pentru Dezvoltare Regională va fi 
desemnat un reprezentant al Consiliului General 
al municipiului Bucureşti şi câte un reprezentant 
al consiliilor locale de sector. 
 (4) Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională va avea un preşedinte şi un 
vicepreşedinte. Aceste funcţii vor fi îndeplinite 
prin rotaţie pentru câte un mandat de un an, 
de către reprezentanţii judeţelor, desemnaţi 
de acestea. La lucrările Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională participă, fără drept de vot, 
prefecţii judeţelor.  
  
 
 (5) De asemenea, pot fi invitaţi şi 
reprezentanţi ai consiliilor locale, orăşeneşti şi 
comunale, precum şi ai instituţiilor şi 
organizaţiilor cu atribuţii în domeniul dezvoltării 
regionale, în funcţie de problematica supusă 
dezbaterii. 
 (6) Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională adoptă propriul regulament de 

 
 
 
 
 
 
 Completarea este 
necesară pentru lărgirea 
cadrului de reprezentare a 
autoritaţilor administraţiei 
publice locale pentru toate 
categoriile de unităţi 
administrativ- teritoriale. 
 
 
 
 Modificarea este 
necesară pentru a asigura 
reprezentarea egală a fiecărui 
judeţ component al  Regiunii 
de dezvoltare.  
 
 
 
 
 
 Prin crearea acestui 
nou alineat se evidenţiază 
diferenţa între reprezentanţii 
unităţilor administrativ-
tertoriale pentru care prezenţa 
la lucrările Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională este 
obligatorie şi ceilalţi 
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funcţionare, pe baza regulamentului - cadru 
elaborat de Guvern. 
 

participanţi. 
 Modificarea adusă 
ultimului alineat asigură o 
mai mare  autonomie a 
fiecărui Consiliu pentru 
Dezvoltare Regională. 

7.  Art.7 (1) In cadrul fiecărei Regiuni de 
dezvoltare, în termen de 30 de zile de la 
înfiinţarea Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională, se constituie o Agenţie pentru 
Dezvoltare Regională,,  coordonată de acesta. 
 (2) Agenţiile pentru Dezvoltare Regională 
sunt organisme, neguvernamentale, non-profit, de 
utilitate publică, cu persoanlitate juridică şi care 
acţionează în domeniul specific dezvoltării 
regionale. Acestea se organizează şi funcţionează 
în condiţiile prezentei legi şi ale Statutului de 
organizare şi funcţionare, aprobat de Consiliile 
pentru Dezvoltare Regională pe baza unui 
regulamanet-cadru, adoptat prin Hotărâre a 
Guvernului. 
 (3) Directorul Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională este numit şi eliberat din funcţie de 
către Consiliul pentru Dezvoltare Regională. 
  
 (4) Finanţarea cheltuielilor de organizare 
şi funcţionare a Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională se asigură din Fondul pentru 
Dezvoltare Regională, nivelul acestora fiind 
aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regională. 
 
 

 Art.7 (1) In cadrul fiecărei Regiuni de 
dezvoltare, în termen de 30 de zile de la 
înfiinţarea Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională, se constituie o Agenţie pentru 
Dezvoltare Regională, coordonată de acesta. 
 (2) Agenţiile pentru dezvoltare Regională 
sunt organisme, neguvernamentale, non-profit, 
de utilitate publică, cu persoanlitate juridică şi 
care acţionează în domeniul specific dezvoltării 
regionale. Acestea se organizează şi funcţionează 
în condiţiile prezentei legi şi ale Statutului de 
organizare şi funcţionare, aprobat de Consiliile 
pentru Dezvoltare Regională . 
  
  
 (3) Directorul Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională este numit pe bază de concurs şi 
eliberat din funcţie de către Consiliul pentru 
Dezvoltare Regională. 
 (4) Finanţarea cheltuielilor de organizare 
şi funcţionare a Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională se asigură din Fondul pentru 
Dezvoltare Regională, nivelul acestora fiind 
aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională. 
 (5) Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională aprobă organigrama astfel, ca 
fiecare judeţ să fie reprezentat  în mod egal. 

 
 
 
 
 
 
 Modificarea adusă 
asigură autonomia necesară 
atât fiecărui Consiliu pentru 
Dezvoltare Regională cât şi 
Agenţiilor pentru dezvoltare 
Regională. 
 
 
 
 
 Prin completarea 
adusă se asigură competenţa 
necesară conducerii activităţii 
acestui organism. 
 
 
 
 
 
 
 Completarea este 
necesară pentru a asigura o  
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 reprezentare egală a judeţelor. 
8.  Art.8 Agenţia pentru Dezvoltare 

Regională are următoarele atribuţii principale: 
 a) elaborează şi propune Consiliului 
pentru Dezvoltare Regională, spre aprobare, 
strategia de dezvoltare regională, programele de 
dezvoltare regională şi planurile de gestionare a 
fondurilor; 
 b) pune în aplicare programele de 
dezvoltare regională şi planurile de gestionare a 
fondurilor, în conformitate cu hotărârile adoptate 
de Consiliul pentru Dezvoltare Regională, cu 
respectarea legislaţiei în vigoare şi răspunde în 
faţa Consiliului de realizarea acestora; 
 c) împreună cu consiliile locale sau 
judeţene, după caz, identifică zonele 
defavorizate din cadrul Regiunii de dezvoltare şi 
înaintează documentaţiile necesare, aprobate în 
prealabil de Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională, Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare 
Regională şi Consiliului Naţional pentru 
Dezvoltare Regională; 
 d) împreună cu consiliile locale sau 
judeţene, după caz, asigură asistenţă tehnică 
de specialitate pentru persoane fizice sau 
juridice cu capital de stat sau privat, care 
investesc în zonele defavorizate; 
 e) înaintează Agenţiei Naţionale pentru 
Dezvoltare Regională propuneri de finanţare, din 
Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională, a 
proiectelor de dezvoltare aprobate; 
 f) acţionează pentru atragerea de surse 
financiare, la Fondul pentru Dezvoltare 
Regională; 

 Art.8 Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională are următoarele atribuţii principale: 
 a) elaborează şi propune Consiliului 
pentru Dezvoltare Regională, spre aprobare, 
strategia de dezvoltare regională, programele de 
dezvoltare regională şi planurile de gestionare a 
fondurilor; 
 b) pune în aplicare programele de 
dezvoltare regională şi planurile de gestionare a 
fondurilor, în conformitate cu hotărârile adoptate 
de Consiliul pentru Dezvoltare Regională, cu 
respectarea legislaţiei în vigoare şi răspunde în 
faţa Consiliului de realizarea acestora; 
 c) identifică,  zonele defavorizate din 
cadrul Regiunii de dezvoltare împreună cu 
consiliile locale sau judeţene, după caz, şi 
înaintează documentaţiile necesare, aprobate în 
prealabil de Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională, Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare 
Regională şi Consiliului Naţional pentru 
Dezvoltare Regională; 
 d) asigură asistenţă tehnică de 
specialitate împreună cu consiliile locale sau 
judeţene, după caz, persoanelor fizice sau 
juridice cu capital de stat sau privat, care 
investesc în zonele defavorizate; 
 e) înaintează Agenţiei Naţionale pentru 
Dezvoltare Regională propuneri de finanţare, din 
Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională, a 
proiectelor de dezvoltare aprobate; 
 f) acţionează pentru atragerea de surse 
financiare, la Fondul pentru Dezvoltare 
Regională; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Îmbunătăţire redacţională. 
 
 
 
 
 
 
 
Îmbunătăţire redacţională. 
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 g) gestionează Fondul pentru Dezvoltare 
Regională, în scopul realizării obiectivelor 
prevăzute în programele de dezvoltare regională;
 h) răspunde în faţa Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională, precum şi a organelor 
abilitate prin lege, de corecta gestionare a 
fondurilor alocate. 
 

 g) gestionează Fondul pentru Dezvoltare 
Regională, în scopul realizării obiectivelor 
prevăzute în programele de dezvoltare regională;
 h) răspunde în faţa Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională, precum şi a organelor 
abilitate prin lege, de corecta gestionare a 
fondurilor alocate. 
 

9. CAPITOLUL IV 
- Structuri naţionale pentru dezvoltare 

regională - 
 

 Art.10 (1) In termen de 90 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi, se înfiinţează 
Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regională, 
în vederea promovării obiectivelor politicii de 
dezvoltare regională prevăzute la art.2. 
 (2) Consiliul Naţional pentru Dezvoltare 
Regională are în componenţa sa preşedinţii şi 
vicepreşedinţii Consiliilor pentru Dezvoltare 
Regională şi, la paritate cu numărul acestora, 
reprezentanţi, la nivel de ministru, secretar de 
stat sau subsecretar de stat, ai organismelor 
guvernamentale cu responsabilităţi în politica 
de dezvoltare regională. 
 (3) Preşedintele Consiliului Naţional 
pentru dezvoltare Regională este Primul Ministru. 
 (4) Secretariatul Consiliului Naţional 
pentru Dezvoltare Regională este asigurat din 
reprezentanţi ai Consiliului pentru Reformă, 
Ministerului Finanţelor, Ministerului 
Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului 
şi ai Departamentului pentru Administraţie 
Publică Locală. 

CAPITOLUL IV 
- Structuri naţionale pentru dezvoltare 

regională - 
 

 Art.10 (1) In termen de 90 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi, se înfiinţează 
Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regională, 
în vederea promovării obiectivelor politicii de 
dezvoltare regională prevăzute la art.2. 
 (2) Consiliul Naţional pentru Dezvoltare 
Regională are în componenţa sa preşedinţii şi 
vicepreşedinţii Consiliilor pentru Dezvoltare 
Regională şi, la paritate cu numărul acestora, 
reprezentanţi ai Guvernului, desemnaţi prin 
Hotărâre de Guvern. 
  
 
 (3) Preşedintele Consiliului Naţional 
pentru dezvoltare Regională este Primul 
Ministru. 
 (4) - Se elimină  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se întăreşte răspunderea 
Guvernului în stabilirea 
componenţei grupului de 
reprezentanţi  stabiliţi de 
acesta. 
 
 
 
 
 
 
 Nu este cazul să se 
precizeze prin lege 
componenţa Secretariatului 
Consiliului Naţional  pentru 
Dezvoltare Regională. 
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10.  Art.11 Consiliul Naţional pentru 

Dezvoltare Regională are următoarele atribuţii: 
 a) aprobă Strategia Naţională pentru 
Dezvoltare Regională şi Programul Naţional 
pentru Dezvoltare Regională; 
 b) prezintă Guvernului propuneri privind 
constituirea Fondului Naţional pentru Dezvoltare 
Regională; 
 c) aprobă criteriile, priorităţile şi modul de 
alocare a resurselor Fondului Naţional pentru 
Dezvoltare Regională; 
 d) urmăreşte utilizarea fondurilor alocate 
Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională din 
Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională; 
 e) aprobă utilizarea fondurilor de tip 
structural, alocate României de către Comisia 
Europeană în perioada de preaderare, precum şi a 
Fondurilor Structurale după aderarea la Uniunea 
Europeană; 
 f) urmăreşte respectarea obiectivelor 
dezvoltării regionale, inclusiv în cadrul 
activităţilor de cooperare externă a regiunilor de 
dezvoltare, de tip transfrontalier, inter-regional, la 
nivelul euroregiunilor. 
 

 Art.11 Consiliul Naţional pentru 
Dezvoltare Regională are următoarele atribuţii: 
 a) aprobă Strategia Naţională pentru 
Dezvoltare Regională şi Programul Naţional 
pentru Dezvoltare Regională; 
 b) prezintă Guvernului propuneri privind 
constituirea Fondului Naţional pentru Dezvoltare 
Regională; 
 c) aprobă criteriile, priorităţile şi modul 
de alocare a resurselor Fondului Naţional pentru 
Dezvoltare Regională; 
 d) urmăreşte utilizarea fondurilor alocate 
Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională din 
Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională; 
 e) aprobă utilizarea fondurilor de tip 
structural, alocate României de către Comisia 
Europeană în perioada de preaderare, precum şi a 
Fondurilor Structurale după aderarea la Uniunea 
Europeană; 
 f) urmăreşte realizarea obiectivelor 
dezvoltării regionale, inclusiv în cadrul 
activităţilor de cooperare externă a regiunilor de 
dezvoltare, de tip transfrontalier, inter-regional, 
la nivelul euroregiunilor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Îmbunătăţire redacţională. 

11. 
 

 Art.12 Consiliul Naţional pentru 
dezvoltare Regională funcţionează pe baza unui 
Regulament de organizare şi funcţionare, ce se 
aprobă prin Hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Consiliului pentru Reformă, în 
termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 
 

 Art.12 Consiliul Naţional pentru 
dezvoltare Regională funcţionează pe baza unui 
Regulament propriu de organizare şi 
funcţionare în termen de 90 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi. 
 

Asigură o corectă  autonomie 
acestui organism. 
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12.  Art.14 Agenţia Naţională pentru 
Dezvoltare Regională are următoarele atribuţii 
principale: 
 a) elaborează Strategia Naţională pentru 
Dezvoltare Regională şi Programul Naţional 
pentru Dezvoltare Regională; 
 b) elaborează principiile, criteriile, 
priorităţile şi modul de alocare a resurselor 
Fondului Naţionale pentru Dezvoltare Regională; 
 c) prezintă Consiliului Naţional pentru 
dezvoltare Regională propuneri privind 
constituirea Fondului Naţional pentru 
Dezvoltare Regională; 
 d) asigură managementul financiar şi 
tehnic al Fondului Naţional pentru Dezvoltare 
Regională; 
 e) promovează diferitele forme de 
cooperare între judeţe, municipii, oraşe, comune; 
 f) asigură asistenţă de specialitate 
Consiliilor pentru Dezvoltare Regională, în 
procesul de construcţie instituţională; 
 g) propune Consiliului Naţional pentru 
Dezvoltare Regională nominalizarea unor zone 
drept “Zone defavorizate”, pentru a fi susţinute 
economic şi financiar prin instrumentele specifice 
politicii de dezvoltare regională; 
 h) îndeplineşte funcţia de negociator 
naţional în relaţiile cu Direcţia de Politică 
Regională şi Coeziune, din cadrul Comisiei 
Europene, pentru Fondul European de Dezvoltare 
Regională şi Fondul de Coeziune; 
 i) gestionează fondurile alocate României 
din Fondul European de Dezvoltare Regională; 
 j) gestionează fondurile alocate României 

 Art.14 Agenţia Naţională pentru 
Dezvoltare Regională are următoarele atribuţii 
principale: 
 a) elaborează Strategia Naţională pentru 
Dezvoltare Regională şi Programul Naţional 
pentru Dezvoltare Regională; 
 b) elaborează principiile, criteriile, 
priorităţile şi modul de alocare a resurselor 
Fondului Naţionale pentru Dezvoltare Regională; 
 c) propune Consiliului Naţional pentru 
dezvoltare Regională constituirea Fondului 
Naţional pentru Dezvoltare Regională; 
 d) asigură managementul financiar şi 
tehnic al Fondului Naţional pentru Dezvoltare 
Regională; 
 e) promovează diferitele forme de 
cooperare între judeţe, municipii, oraşe, comune; 
 f) asigură asistenţă de specialitate 
Consiliilor pentru Dezvoltare Regională, în 
procesul de construcţie instituţională; 
 g) propune Consiliului Naţional pentru 
Dezvoltare Regională nominalizarea unor zone 
drept “Zone defavorizate”, pentru a fi susţinute 
economic şi financiar prin instrumentele 
specifice politicii de dezvoltare regională; 
 h) îndeplineşte funcţia de negociator 
naţional în relaţiile cu Direcţia de Politică 
Regională şi Coeziune, din cadrul Comisiei 
Europene, pentru Fondul European de 
Dezvoltare Regională  şi  Fondul de Coeziune; 
 i) gestionează fondurile alocate României 
din Fondul European de Dezvoltare Regională; 
 j) gestionează fondurile alocate României 
din Fondul de Coeziune; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Îmbunătăţire redacţională. 
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din Fondul de Coeziune; 
 k) coordonează aplicarea Planului 
Naţional de Dezvoltare Regională, care stă la baza 
negocierilor cu Comisia Europeană şi a 
finanţărilor pentru diferite programe comunitare 

 k) coordonează aplicarea Planului 
Naţional de Dezvoltare Regională, care stă la 
baza negocierilor cu Comisia Europeană şi a 
finanţărilor pentru diferite programe comunitare. 
 

13.  Art.16 (1) La solicitarea consiliilor locale 
sau judeţene, după caz, şi în baza documentaţiilor 
prezentate de Agenţiile pentru Dezvoltare 
Regională, Consiliile pentru dezvoltare Regională 
pot solicita Consiliului Naţional pentru 
dezvoltarea Regională să propună Guvernului 
declararea unor zone drept “zone defavorizate”, 
pentru a fi susţinute economic prin instrumentele 
specifice politicii de dezvoltare regională. 
 (2) Facilităţile fiscale de care beneficiază 
zonele defavorizate, criteriile şi condiţiile în baza 
cărora acestea pot fi acordate, se stabilesc prin 
lege specială. 
 (3) Pe baza criteriilor prevăzute la alin.(2), 
Guvenul, la propunerea Consiliului Naţional 
pentru Dezvoltare Regională, stabileşte facilităţile 
fiscale concrete de care va beneficia fiecare zonă 
în parte. 

 Art.16 (1) La solicitarea consiliilor locale 
sau judeţene, după caz, şi în baza 
documentaţiilor prezentate de Agenţiile pentru 
Dezvoltare Regională, Consiliile pentru 
dezvoltare Regională pot solicita Consiliului 
Naţional pentru dezvoltarea Regională să 
propună Guvernului declararea unor zone drept 
“zone defavorizate”, pentru a fi susţinute 
economic prin instrumentele specifice politicii 
de dezvoltare regională. 
 (2) Facilităţile de care beneficiază zonele 
defavorizate, criteriile şi condiţiile în baza cărora 
acestea pot fi acordate, se stabilesc prin lege 
specială. 
 (3) Pe baza criteriilor prevăzute la 
alin.(2), Guvenul, la propunerea Consiliului 
Naţional pentru Dezvoltare Regională, stabileşte 
facilităţile fiscale concrete de care va beneficia 
fiecare zonă în parte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Îmbunătăţire redacţională. 

14. CAPITOLUL V  
- Dispoziţii finale şi tranzitorii - 

 
 Art.17 Comisia Naţională pentru 
Statistică poate colecta din Regiunile de 
dezvoltare constituite potrivit prezentei legi, 
datele statistice specifice necesare fundamentării 
şi monitorizării politicilor de dezvoltare 
regională. 
 

CAPITOLUL V  
- Dispoziţii finale şi tranzitorii - 

 
 Art.17 Comisia Naţională pentru 
Statistică colectează din Regiunile de dezvoltare 
constituite potrivit prezentei legi, datele statistice 
specifice necesare fundamentării şi monitorizării 
politicilor de dezvoltare regională. 
 

 
 
 
O mai bună definire a acestei 
atribuţii a Comisiei Naţionale 
pentru Statistică. 
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15.  Art.20 In termen de 30 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul, la 
propunerea Consiliului pentru Reformă şi a 
Departamentului pentru Administraţie Publică 
Locală, va aproba, prin hotărâre, normele 
metodologice de aplicare a acesteia precum şi 
regulamentele-cadru prevăzute la art.6 alin.5 
şi art.7 alin.2. 
 

 Art.20 In termen de 30 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul, la 
propunerea Consiliului pentru Reformă şi a 
Departamentului pentru Administraţie Publică 
Locală, va aproba, prin hotărâre, normele 
metodologice de aplicare a acesteia precum şi 
regulamentul-cadru  prevăzut la art.6 alin.5. 
 

 Punerea de acord cu 
modificările aduse la art.6 şi 
art 7. 
 
 
 
 
 

   
  În cadrul dezbaterilor în comisie următoarele amendamente nu au fost acceptate:  
    
 
Nr. 
crt. 

 
Articolul 

(textul iniţial) 

   
Amendamentul propus şi autorul acestuia  
 

 
 Motivarea 
 

1. Lege 
privind dezvoltarea regională în România 

 Domnii deputaţi Marin Cristea ,Vasile 
Miclăuş , Liviu Bara şi Cornel  Protopopescu  
propun modificarea titlului legii după cum 
urmează:  

Lege 
privind dezvoltarea zonală  în România. 

  
 Domnul deputat Dumitru Bălăeţ propune 
ca titlu: 

Lege privind dezvoltarea Zonală  sau 
Lege prvind dezvoltarea Zonelor defavorizate 

 

 S-a considerat că 
termenul “zonală” sau 
“zonelor defavorizate” nu 
reflectă specificul problemei 
legat de existenţa unei 
“regiuni”, atât în concepţia 
românească, cât şi în cea 
europeană. 

2.  Art.1 - Prin prezenta lege se stabilesc 
cadrul instituţional, principiile, obiectivele, 
competenţele şi instrumentele specifice politicii 
de dezvoltare regională în România .  
 

 Domnii deputaţi Marin Cristea , Vasile 
Miclăuş, Liviu Bara  şi Cornel Protopopescu 
propun reformularea articolului astfel:  
 Art.1 - Prin prezenta lege se stabilesc 
cadrul instituţional, obiectivele, competenţele şi 
instrumentele specifice politicii de dezvoltare 
zonală în România. 

 Eliminarea menţionării 
“principiilor” s-a acceptat, 
deoarece acestea nu sunt 
tratate în cadrul legii. În ceea 
ce priveşte termenul de 
“zonală” se menţin 
argumentele privind 
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 Domnul deputat Dumitru Bălăeţ propune 
ca din cuprinsul acestui aricol să fie eliminat 
cuvântul “regională”. 
 

amendarea titlului. 

3.  Art.2 - Obiectivele de bază ale politicii 
de dezvoltare regională în România sunt 
următoarele: 
 a) diminuarea dezechilibrelor regionale 
existente, în special prin recuperarea accelerată a 
întârzierilor în dezvoltarea zonelor defavorizate 
ca urmare a unor condiţii istorice, geografice, 
economice, sociale, politice şi preîntâmpinarea 
producerii de noi dezechilibre; 
  
   
 
 d) stimularea cooperării inter-regionale, 
interne şi internaţionale, a celei 
transfrontaliere, inclusiv în cadrul 
euroregiunilor, precum şi participarea regiunilor 
de dezvoltare la structurile şi organizaţiile 
europene care promovează dezvoltarea 
economică şi instituţională a acestora, în scopul 
realizării unor proiecte de interes comun şi în 
conformitate cu acordurile internaţionale la care 
România este parte. 
 

 Domnul deputat Marin Cristea  propune 
reformularea acestui articol astfel: 
 Art.2 - Obiectivele de bază ale politicii 
de dezvoltare zonală în România sunt 
următoarele: 
 a) diminuarea dezechilibrelor zonale 
existente, prin stimularea dezvoltării echilibrate, 
prin recuperarea accelerată a întârzierilor în 
dezvoltarea zonelor defavorizate ca urmare a 
unor condiţii istorice, geografice, economice, 
sociale, politice şi preîntâmpinarea producerii de 
noi dezechilibre; 
 d) stimularea cooperării inter-regionale, 
interne şi internaţionale,  precum şi participarea 
zonelor de dezvoltare la structurile şi 
organizaţiile europene care promovează 
dezvoltarea economică şi instituţională a 
acestora, în scopul realizării unor proiecte de 
interes comun şi în conformitate cu acordurile 
internaţionale la care România este parte. 
  
 Domnul deputat Dunitru Bălăeţ  propune 
eliminarea cuvântului “regională “ din cuprinsul 
articolului, rândul  1,  lit.a)  şi c). 
 De asemenea propune o altă formulare 
pentru penultimul  rând al lit. c).astfel: 
“dezvoltării economico-sociale durabile şi 
culturale”  precum şi eliminarea lit. d).  
 

Eliminarea termenului “în 
special” a fost acceptată, 
considerându-se că în acest 
mod se formulează mai bine 
obiectul de bază al legii. 
 In ceea ce priveşte 
termenul de “zonală” se 
menţin argumentele privind 
amendarea titlului. 
 
 
 
 Menţinerea cooperării 
transfrontaliere şi în cadrul 
euroregiunilor este necesară , 
fiind o componentă importantă 
a politicii de dezvoltare. 
 In ceea ce priveşte 
termenul “zonelor” se menţin 
argumentele privind 
amendarea  titlului. 
 
 S-a considerat că 
formularea lit. c) din proiectul 
de lege este mai bună. 
 Eliminarea 
prevederilor de la lit. e) ar 
priva legea de un obiectiv 
important al dezvoltării. 
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4.  Art. 3 - Finanţarea obiectivelor prevăzute 
la art. 2  se asigură prin Fondul Naţional pentru 
Dezvoltare Regională, care se constituie potrivit 
prevederilor prezentei legi. 
 

 Domnul deputat Dumitru Bălăeţ  propune 
eliminarea cuvântului  “Regională” din cadrul 
art. 3. 

S-a  considerat corectă 
formularea din proiectul de 
lege. 

5.  Art.4 - (1) Consiliile judeţene, precum şi 
Consiliul General al municipiului Bucureşti, pot 
hotărî, după consultarea consiliilor locale, ca 
zona ce cuprinde teritoriile judeţelor în cauză să 
fie declarată Regiune de dezvoltare. 
 (2) Regiunile de dezvoltare nu au 
personalitate juridică. 

 Domnul deputat Marin Cristea propune  
formularea articolului astfel: 
 Art.4 - (1) Consiliile judeţene, precum şi 
Consiliul General al municipiului Bucureşti, pot 
hotărî, cu acordul consiliilor locale interesate, 
ca zona ce cuprinde teritoriile localităţilor în 
cauză, să constituie  Zonă de dezvoltare. 
  
  
 Domnul deputat Dumitru Bălăeţ propune 
să se elimine din text “ Consiliul General al 
municipiului Bucureşti”.  
 

 
 
 
  
 Cu excepţia termenului 
de “ zonă “ pentru care se 
menţin argumentele privind  
amendarea  titlului, 
reformularea alin. 1 a fost 
însuşită de comisie.  
 
 S-a considerat corectă 
formularea din alin.1 al  
articolului . 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Art.5 - Constituirea Regiunii de 
dezvoltare se face printr-o convenţie semnată de 
reprezentanţii consiliilor judeţene şi, respectiv ai 
Consiliului General al municipiului Bucureşti, cu 
avizul Guvernului şi constituie cadrul de 
implementare şi evaluare a politicii de dezvoltare 
regională. 
  
   

 Domnul deputat Marin Cristea propune 
reformularea acestui articol astfel:  
 Art.5 - Constituirea Zonei  de dezvoltare 
se face în acord cu prevederile planurilor de 
amenajare a teritoriului aprobate potrivit 
legii, printr-o convenţie semnată de 
reprezentanţii consiliilor judeţene şi, respectiv ai 
Consiliului General al municipiului Bucureşti, cu 
avizul Guvernului şi constituie cadrul de 
implementare şi evaluare a politicii de dezvoltare 
zonală. 
  
  
 Domnul deputat Dumitru Bălăeţ propune 
reformularea articolului. astfel: 

 
 
 S-a apreciat că nu este 
necesară formularea expresă 
cu privire la punerea de acord 
cu planurile de amenajarea 
teritoriului deoarece acestea au 
oricum obligativitate legală de 
aplicare . 
 În ceea ce priveşte 
termenul de “zonă”. se menţin 
argumentele privind 
amendarea titlului legii. 
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 Art.5 - Constituirea Zonei de dezvoltare 
se face printr-o convenţie semnată între 
reprezentanţii consiliilor locale şi consiliilor  
judeţene, cu avizul Guvernului şi constituie 
cadrul de implementare şi evaluare a politicii de 
dezvoltare. 
 

 Prin introducerea 
reprezentanţilor tuturor 
consiliilor locale s-ar putea 
ajunge la imposibilitatea 
constituirii Regiunii de 
Dezvoltare. 

7.  
 
 
 Art. 9 - (3) Operaţiunile financiare 
privind executarea proiectelor de investiţii sunt 
derulate de Agenţiile pentru Dezvoltare 
Regională, prin unităţile teritoriale ale 
Trezoreriei statului. 
  

 Domnul deputat Akos Birtalan propune 
reformularea articolului astfel: 
 
Art. 9 - (3) Operaţiunile financiare privind 
executarea proiectelor de investiţii sunt derulate 
de Agenţiile pentru Dezvoltare Regională, prin 
societăţi bancare înregistrate în România.   
 

 
 
 
 Menţinerea sintagmei 
“unităţile teritoriale ale 
Trezoreriei statului”, 
garantează interesele statale în 
cadrul dezvoltării regionale. 

8.  Art. 10 - (3) Preşedintele Consiliului 
Naţional pentru Dezvoltare Regională este 
Primul Ministru. 

 Domnul deputat Akos Birtalan  propune 
modificarea art. 10  alin.3  astfel: 
 Funcţia de Preşedinte al Consiliului 
Naţional pentru Dezvoltare Regională va fi 
îndeplinită prin rotaţie pe termen de un an de 
către reprezentanţii Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională. 
 

 
 
Funcţia de preşedinte al 
Consiliului Naţional pentru 
Dezvoltare Regională este 
prea importantă pentru a 
reveni altcuiva decât Primului 
Ministru. 

 
      PRESEDINTE,            

SECRETAR, 
     ION CÎRSTOIU        

SORIN IOAN MARINESCU 
 
 
Redactat:   
Experti  parlamentari 
arh.Victor Cristea  
arh. Alexandru Budişteanu 


