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Bucureşti, 14.06.2016 

Nr. 4c-6/991 
 
 

Către 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în 

România, cu modificările şi completările ulterioare, trimis comisiei pentru 

examinare pe fond, cu adresa nr. PL.x 38 din 23 februarie 2010. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR - PAUL DOBRE 
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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  
Bucureşti, 14.06.2016 

Nr. 4c-6/991 
 
 

R A P O R T       
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea  

regională în România, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată, prin adresa nr.   

PL.x 38 din 23 februarie 2010, cu dezbaterea pe fond, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat cu 

nr.26/991/24.02.2010. 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.790/9.07.2009) 

 avizul negativ al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare (nr.21/51/11.05.2010) 

 avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități (nr.31/97/10.03.2010) 

 avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci (nr.22/76/5.05.2010) 

 punctele de vedere negative ale Guvernului (nr.2231/01.09.2009, nr.5/6691/08.10.2012 și nr.3374/DRP/29.03.2016) 



  

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituția 

României, republicată.  

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare constituirea pe teritoriul României a 16 regiuni și 5 macroregiuni 

de dezvoltare, în prezent fiind constituite 8 regiuni de dezvoltare. Macroregiunile sunt definite ca fiind zone ce cuprind 

teritoriile mai multor regiuni de dezvoltare, constituite din regruparea strict statistică a acestora. Macroregiunile constituie 

cadrul general pentru elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare regionale, permițând utilizarea eficientă a 

resurselor financiare și umane. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a examinat proiectul de lege în 

şedinţa din 14 iunie 2016. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 21 membri ai comisiei. 

La dezbaterile care au avut loc au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, doamna Sirma Caraman - secretar de stat, domnul Cezar Soare - secretar de stat și doamna 

Mihaela Vrabete - consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

 În urma examinării intervenţiei legislative, a documentelor anexate şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 

constatat că modificarea componenței regiunilor de dezvoltare ar putea avea un impact negativ asupra implementării 

Programului Operațional Regional 2014 - 20120 care se implementează la nivelul regiunilor și se realizează prin utilizarea 

structurilor de implementare înființate la nivelul regiunilor de dezvoltare existente. Un proiect de regionalizare presupune o 

abordare complexă în cadrul căreia trebuie urmărite și corelate cerințele de la nivel european, necesitățile și specificitățile 

teritoriale, tendințele de dezvoltare economică și socială. 
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În demersul de modificare a limitelor regiunilor trebuie avute în vedere și unele recomandări importante din 

Regulamentul CE nr.1059/2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS): 

- în cazul clasificărilor NUTS trebuie evitate pe cât posibil întreruperile în seriile de timp statistic, deoarece utilizatorii 

de statistici regionale au nevoie de stabilitate în timp; 

- modificările privind clasificarea NUTS necesită consultări strânse cu instituțiile Uniunii Europene; 

- agregarea unităților NUTS va ține cont de criteriile relevante de natură geografică, socio-economică, istorică, 

culturală sau de mediu. 

 Având în vedere cele menționate, membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă și 2 

abțineri), să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, precum și 

respingerea amendamentelor înregistrate prezentate în Anexa la prezentul raport. 

  În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 

PREŞEDINTE,                                   SECRETAR, 
 

VICTOR - PAUL DOBRE 
 

RADU BABUȘ 
    

   
 
        

  
Șef serviciu, Sofia Chelaru          
Consilier, Roxana Feraru 
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Anexă 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 
 

 
Nr. 
crt. 

 
Legea nr.315/2004 

 
Text adoptat de Senat 

Amendamente respinse 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamente-

lor propuse 

Camera 
Decizională 

1.   Art. 5 - (1) În 
aplicarea prezentei 
legi, în concordanţă cu 
obiectivele de 
coeziune economică şi 
socială ale României, 
precum şi ale Uniunii 
Europene în domeniul 
politicilor de 
dezvoltare regională, 
pe teritoriul României 
sunt constituite opt 
regiuni de 
dezvoltare. 
 (2) Regiunile de 
dezvoltare nu sunt 
unităţi administrativ-
teritoriale şi nu au 
personalitate juridică. 
 (3) Denumirile 
şi componenţa 
regiunilor de 
dezvoltare sunt 

 „Art.5.- (1) În 
aplicarea prezentei legi, în 
concordanță cu obiectivele de 
coeziune economică și socială 
ale României, precum și ale 
Uniunii Europene în domeniul 
politicilor de dezvoltare 
regională, pe teritoriul 
României sunt constitute 16 
regiuni și 5 macroregiuni 
de dezvoltare. 

 
 
 

       (2) Regiunile și 
macroregiunile de 
dezvoltare nu sunt unitați 
administrativ-teritoriale și nu 
au personalitate juridică. 
       (3) Componența 
regiunilor de dezvoltare este 
prevazută în anexa nr. 1. 
 

 Art.5. - În aplicarea 
prezentei legi, în concordanţă 
cu obiectivele de coeziune 
economică şi socială ale 
României, precum şi ale 
Uniunii Europene în domeniul 
politicilor de dezvoltare 
regională, pe teritoriul 
României sunt constituite 16 
regiuni de dezvoltare. 
 
 
 
 
Se elimină. 
 
 
 
 
Se elimină. 
 
 
 

La art.5 alin.(1) 
propun 
eliminarea 
sintagmei ”5 
macroregiuni”.  
România are 
nevoie de 
redefinirea 
regiunilor de 
dezvoltare pentru 
a elimina 
ineficiența 
absorbirii 
fondurilor 
europene de 
coeziune, iar 
macroregiunile ar 
îngreuna această 
procedură. Astfel, 
organizarea 
administrativ-
teritorială a 
României s-ar 

Camera 
Deputaților 
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prevăzute în anexa 
care face parte 
integrantă din 
prezenta lege. 
 

        (4) Componența 
macroregiunilor de 
dezvoltare este prevazută 
în anexa nr.2. 
 

Se elimină. 
 
 

(Autor: dep. Cseke Atilla - 
UDMR) 

apropia cât mai 
mult, ca principii 
şi orientări, de 
cea a ţărilor 
membre ale 
Uniunii Europene. 
 

2.   
 
 
 

______________ 

„Art.61- (1) Macroregiunile 
sunt zone care cuprind 
teritoriile mai multor regiuni 
de dezvoltare, constitute din 
regruparea strict statistică a 
acestora și funcționează în 
baza prezentei legi. 
 (2) Macroregiunile 
constituie cadrul general 
pentru elaborarea și 
implementarea strategiilor de 
dezvoltare regionale, 
permițând utilizarea eficientă 
a resurselor financiare și 
umane, în conformitate cu 
reglementările europene 
emise de EUROSTAT pentru 
primul nivel de clasificare 
teritorială NUTS 1, existent 
in Uniunea Europeana.” 

Se elimină. 
 

(Autor: dep. Cseke Atilla - 
UDMR) 

 

Pentru corelare 
cu art.5. 

Camera 
Deputaților 

3.  Art.8 
 (2) Schimbarea 
sediului agenţiei 
pentru dezvoltare 
regională în cadrul 

 Art.8 
„(2) Schimbarea 

sediului agenției pentru 
dezvoltare regională în cadrul 
aceleiași localități în care 

 
Se elimină. 
 

(Autor: dep. Cseke Atilla - 
UDMR) 

 Camera 
Deputaților 
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aceleiaşi localităţi în 
care funcţionează se 
aprobă de consiliul 
pentru dezvoltare 
regională, la 
propunerea 
directorului agenţiei 
pentru dezvoltare 
regională; schimbarea 
sediului agenţiei 
pentru dezvoltare 
regională în altă 
localitate, precum şi 
schimbarea 
denumirii regiunilor 
şi/sau a denumirii 
agenţiei se pot face 
numai cu aprobarea 
Consiliului naţional 
pentru dezvoltare 
regională. 

functionează se aprobă de 
consiliul pentru dezvoltare 
regională, la propunerea 
directorului agenției pentru 
dezvoltare regională; 
schimbarea sediului agenției 
pentru dezvoltare regională 
în altă localitate se poate face 
numai cu aprobarea 
Consiliului național pentru 
dezvoltare regională.” 

 

 

4.   Art. 13 - (1) 
Ministerul Integrării 
Europene, organ de 
specialitate al 
administraţiei publice 
centrale, aflat în 
subordinea 
Guvernului, este 
instituţia care 
exercită, la nivel 
naţional, atribuţiile şi 

 „Art.13. - (1) 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Locuinței, organ 
de specialitate al 
administrației publice 
centrale, aflat în 
subordinea Guvernului, 
este instituția care 
exercită, la nivel național, 
atribuțiile și 
responsabilitatea 

„Art.13. - (1) 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și 
Administrației Publice, 
organ de specialitate al 
administrației publice 
centrale, aflat în subordinea 
Guvernului, este instituția 
care exercită, la nivel 
național, atribuțiile și 
responsabilitatea elaborării, 

 Camera 
Deputaților 
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responsabilitatea 
elaborării, promovării, 
coordonării, 
gestionării, 
implementării şi 
monitorizării politicilor 
şi strategiilor de 
dezvoltare regională 
din România, precum 
şi a programelor de 
coeziune economică şi 
socială. 
 (2) Ministerul 
Integrării Europene 
asigură secretariatul 
Consiliului naţional 
pentru dezvoltare 
regională. 

elaborării, promovării, 
coordonării, gestionarii, 
implementării și 
monitorizării politicilor și 
strategiilor de dezvoltare 
regională din România, 
precum și a programelor 
de coeziune economica și 
socială. 

 
 
 
(2) Ministerul 

Dezvoltării Regionale și 
Locuinței asigură 
secretariatul Consiliului 
național pentru dezvoltare 
regională.” 

promovării, coordonării, 
gestionarii, implementării și 
monitorizării politicilor și 
strategiilor de dezvoltare 
regională din România, 
precum și a programelor de 
coeziune economica și 
socială. 

 
 
 
 

 (2) Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, 
asigură secretariatul 
Consiliului național pentru 
dezvoltare regională.” 
 

(Autor: dep. Cseke Atilla - 
UDMR) 

5.  Art. 14 
 (2) Fondul 
naţional pentru 
dezvoltare regională, 
administrat de 
Ministerul Integrării 
Europene, este 
gestionat prin conturi 
distincte, deschise la 
Trezoreria Statului. 

Art. 14 
 „(2) Fondul național 
pentru dezvoltare regională, 
administrat de Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Locuinței, este gestionat 
prin conturi distincte, 
deschise la Trezoreria 
Statului. 

Art. 14 
 „(2) Fondul național 
pentru dezvoltare regională, 
administrat de Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, 
este gestionat prin conturi 
distincte, deschise la 
Trezoreria Statului. 

(Autor: dep. Cseke Atilla - 
UDMR) 
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6.  ANEXĂ: 
 DENUMIREA ŞI 
COMPONENŢA 

REGIUNILOR DE 
DEZVOLTARE ÎN 

ROMÂNIA 
 

 1. Regiunea de 
Dezvoltare Nord-Est - care 
grupează judeţele Bacău, 
Botoşani, Iaşi, Neamţ, 
Suceava şi Vaslui. 
 2. Regiunea de 
Dezvoltare Sud-Est - care 
grupează judeţele Brăila, 
Buzău, Constanţa, Galaţi, 
Vrancea şi Tulcea. 
 3. Regiunea de 
Dezvoltare Sud-Muntenia - 
care grupează judeţele 
Argeş, Călăraşi, 
Dâmboviţa, Giurgiu, 
Ialomiţa, Prahova şi 
Teleorman. 
 4. Regiunea de 
Dezvoltare Sud-Vest 
Oltenia - care grupează 
judeţele Dolj, Gorj, 
Mehedinţi, Olt şi Vâlcea. 
 5. Regiunea de 
Dezvoltare Vest - care 
grupează judeţele Arad, 
Caraş-Severin, Hunedoara 
şi Timiş. 
 6. Regiunea de 
Dezvoltare Nord-Vest - 
care grupează judeţele 
Bihor, Bistriţa-Năsăud, 

 6. Anexa nr.1 va avea 
urmatorul cuprins: 
 

Anexa 1 
 

Clasificarea NUTS 2 - 
Regiuni de dezvoltare 

 
 NUTS 2 

01 Botoșani - Suceava 

02 Bacău - Iași - Neamț - Vaslui 

03 Brăila - Buzău - Galați - Vrancea 

04 Constanța - Tulcea 

05 București 

06 Călărași - Ialomița - Ilfov 

07 Giurgiu - Teleorman 

08 Dolj - Mehedinți - Olt 

09 Gorj - Vâlcea 

10 Argeș - Dâmbovița - Prahova 

11 Arad - Caraș-Severin - Timișoara 

12 Alba - Hunedoara 

13 Sibiu - Brașov 

14 Covasna - Harghita - Mureș 

15 Bistrița-Năsăud - Cluj - 
Maramureș 

16 Bihor - Sălaj - Satu-Mare 
  

Se elimină. 
 

(Autor: dep. Cseke Atilla - 
UDMR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. Anexa 
se reintroduce 
după Art.II. 
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Cluj, Sălaj, Satu Mare şi 
Maramureş. 
 7. Regiunea de 
Dezvoltare Centru - care 
grupează judeţele Alba, 
Braşov, Covasna, Harghita, 
Mureş şi Sibiu. 
 8. Regiunea de 
Dezvoltare Bucureşti-Ilfov 
- care grupează municipiul 
Bucureşti şi judeţul Ilfov. 
 

7.   
 
 

_____________ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anexa 2 
 

Clasificarea NUTS 1 - 
Macroregiuni 

 
NUTS 

1 
 NUTS 2 

01 Botoșani - Suceava 

02 Bacău - Iași - Neamț - Vaslui 

I 

03 Brăila - Buzău - Galați - 
Vrancea 

04 Constanța - Tulcea 

05 București 

06 Călărași - Ialomița - Ilfov 

07 Giurgiu - Teleorman 

II 

08 Dolj - Mehedinți - Olt 

09 Gorj - Vâlcea III 

10 Argeș - Dâmbovița - Prahova 

11 Arad - Caraș-Severin - 
Timișoara 

IV 

12 Alba - Hunedoara 

Se elimină. 
 

(Autor: dep. Cseke Atilla - 
UDMR) 

 

Corelare cu 
prevederile art.5 

Camera 
Deputaților 
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13 Sibiu - Brașov 

14 Covasna - Harghita - Mureș 

15 Bistrita-Năsăud - Cluj - 
Maramureș 

V 

16 Bihor - Sălaj - Satu-Mare 
 

8.  _____________ „Art.221.- Anexele nr.1 și 2 
fac parte integrantă din 
prezenta lege.” 
 

Se elimină. 
 

(Autor: dep. Cseke Atilla - 
UDMR) 

 

Corelare cu 
prevederile art.5 

Camera 
Deputaților 

9.  ____________ Art.II. - (1) Guvernul 
României va face demersurile 
necesare ca solicitarea de 
modificare a clasificării NUTS 
2 și NUTS 1 să ajungă la 
Comisia Europeană înainte de 
data de 31 decembrie 
2009. 

 
 
 
(2) Noua clasificare 

NUTS 2 și NUTS 1 după 
aranjamentele necesare cu 
Comisia Europeana intră în 
vigoare începând cu data de 
1 ianuarie 2011.” 
 

 Art.II. - (1) Guvernul 
României va face demersurile 
necesare ca solicitarea de 
modificare a clasificării NUTS 
2 să ajungă la Comisia 
Europeană înainte de data de 
1 ianuarie 2018 cu 
respectarea procedurii 
prevăzute de 
Regulamentul (CE) 
nr.1059/2003. 

(2) Noua clasificare 
NUTS 2 după aranjamentele 
necesare cu Comisia 
Europeana intră în vigoare 
începând cu data de 1 
ianuarie 2021.” 

 
(Autor: dep. Cseke Atilla - 

UDMR) 

Propun 
eliminarea 
sintagmei „NUTS 
1” și modificarea 
termenelor limită, 
cu respectarea 
dispozițiilor 
Comunicării COM 
(2007)287, 
potrivit căreia 
schimbările 
nomenclatorului 
sunt limitate la o 
frecvență de 
maximum trei 
ani. 
Este important ca 
Guvernul 
României să se 
pregătească mai 
bine pentru 

Camera 
Deputaților 
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perioada 
următoare de 
programare 
financiară 2021-
2027. 
 

10.    Anexa  
 

Clasificarea NUTS 2 - 
Regiuni de dezvoltare 

 
 NUTS 2 

01 Botoșani - Suceava 

02 Bacău - Iași - Neamț - Vaslui 

03 Brăila - Buzău - Galați - 
Vrancea 

04 Constanța - Tulcea 

05 București 

06 Călărași - Ialomița - Ilfov 

07 Giurgiu - Teleorman 

08 Dolj - Mehedinți - Olt 

09 Gorj - Vâlcea 

10 Argeș - Dâmbovița - Prahova 

11 Arad - Caraș-Severin - Timiș
        

12 Alba - Hunedoara 

13 Sibiu - Brașov 

14 Covasna - Harghita - Mureș 

15 Bistrița-Năsăud - Cluj - 
Maramureș 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 

Camera 
Deputaților 
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16 Bihor - Sălaj - Satu-Mare 
 

 
(Autor: dep. Cseke Atilla - 

UDMR) 
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