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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 
AMENAJAREA TERITORIULUI  

 
Bucureşti, 22.03.2017 

Nr. 4c-6/67 
 
 

Către 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea 

regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, retrimis 

comisiei sesizate în fond, în vederea unei noi examinări şi depunerii unui nou 

raport, cu adresa nr. PLx 38/2010 din 13 februarie 2017. 

 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

CRISTIAN BUICAN 
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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  
AMENAJAREA TERITORIULUI  

Bucureşti, 22.03.2017 
Nr. 4c-6/67 

 
R A P O R T      S U P L I M E N T A R 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România,  

cu modificările şi completările ulterioare 
 
  În şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din ziua de luni, 13 februarie 

2017, în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, s-a 

hotărât retrimiterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

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

completările ulterioare (Plx 38/2010), Comisiei pentru administraţie publică 

și amenajarea teritoriului în vederea unei noi examinări şi depunerii unui nou 

raport. 

  Pentru această inițiativă legislativă s-a întocmit raportul nr.4c-6/991 din 

14 iunie 2016 prin care s-a propus respingerea proiectului de lege, precum și 

respingerea amendamentelor înregistrate. 

La întocmirea prezentului raport suplimentar 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, nr.3374/DRP/29.03.2016 și nr.940/MRP/ 

28.02.2017) 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în condițiile articolului 75 

alineatul (2) teza a III-a din Constituția României, republicată.  
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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 și raportul inițial în şedinţa din 

21 martie 2017. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi, din totalul de 25 

membri ai comisiei. 

La dezbaterile care au avut loc a participat, în conformitate cu 

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna 

Sirma Caraman - secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor Europene. 

 În urma examinării intervenţiei legislative, a raportului inițial, a 

documentelor anexate şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor menținerea 

raportului de respingere a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

  În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
 

CRISTIAN BUICAN 
 

ANGELICA FĂDOR 
      
 
 
Șef serviciu, Sofia Chelaru          
Consilier, Roxana Feraru 
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