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Parlamentul României    
Camera Deputaţilor  

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 

PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  

 

 

Bucureşti, 30.10.2018 
Nr. 4c-7/391 

 
 
 

  Către, 

    BIROUL PERMANENT AL 

    CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi şi a Legii administraţiei 

publice locale nr.215/2001, trimisă Comisiei pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului pentru examinare în fond, cu adresa nr. Plx 387/2018 din 17 

septembrie 2018. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

FLORIN - CLAUDIU ROMAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
Telefon: 021.414.1125, 021.414.1126; Fax: 021.314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro
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Parlamentul României    
Camera Deputaţilor  

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  

 

 
Bucureşti, 30.10.2018 

Nr. 4c-7/391 
 

R A P O R T     
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 
 
 

 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. Plx 387/2018 din 17 

septembrie 2018, cu dezbaterea în fond, a propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, 

înregistrată la Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului cu nr.4c-7/391/17.09.2018. 

 Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.884/10.09.2018) 

- avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr.3682/03.07.2018) 

- Guvernul susține adoptarea cu observații și propuneri de amendamente (nr.1829/DPSG/25.09.2018) 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare includerea localităților de rangul II, respectiv a m unicipiilor de 

importanță interjudețană, județeană sau cu rol de echilibru în rețeaua de localități, în categoria unităților administrativ-teritoriale de 

bază care pot crea, împreună cu localitățile urbane și rurale învecinate, parteneriate voluntare, în s copul înființării de zone 

metropolitane. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a examinat propunerea legislativă în 

şedinţa din 30 octombrie 2018. La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 23 membri ai comisiei. 

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

republicat, domnul Ciprian Lucian Roșca  - secretar de stat și domnul Liviu Băileșteanu - director în cadrul Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice. 

 În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei, s-a hotărât cu majoritate de 

voturi (1 abținere) , adoptarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 cu 

amendamente admise prezentate în Anexa la prezentul raport. 

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

 
PREŞEDINTE, SECRETAR, 

 
FLORIN - CLAUDIU ROMAN 

 
SIMONA - BUCURA OPRESCU 

                     
Șef serviciu, Sofia Chelaru   

Consilier parlamentar, Roxana Feraru 
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Anexă 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

  
Text Legea nr. 351/2001 și 

Legea nr. 215/2001 
 

Text propunere legislativă Amendamente propuse 
(Autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor  

propuse 
0 1 2 3 4 
1.   LEGE 

pentru modificarea Legii 
nr.351/2001 privind aprobarea 

Planului de amenajare a 
teritoriului naţional Secţiunea a 
IV-a - Reţeaua de localităţi şi a 
Legii administraţiei publice 

locale nr.215/2001 

LEGE 
pentru modificarea Legii 

nr.351/2001 privind aprobarea 
Planului de amenajare a 

teritoriului naţional Secţiunea a 
IV-a - Reţeaua de localităţi  

 
(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului) 

 

2.    Art.I. - Legea nr.351/2001 
privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului naţional 
Secţiunea a IV-a - Reţeaua de 
localităţi, publicată în Monitorul 
Oficial al României partea I, 
nr.408 din 24 iulie 2001, cu 
modificările și completările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 

 Art.I. - Legea nr.351/2001 
privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului naţional 
Secţiunea a IV-a - Reţeaua de 
localităţi, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.408 din 24 iulie 2001, cu 
modificările și completările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
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(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului) 

3.  Art. 7  
 
 
 (1) În vederea dezvoltării 
echilibrate a teritoriului din zona 
Capitalei României şi a 
municipiilor de rangul I sau a 
municipiilor reşedinţă de judeţ, 
unităţile administrativ-teritoriale 
de bază din aceste zone se pot 
asocia într-un parteneriat voluntar 
în scopul înfiinţării de zone 
metropolitane aferente spaţiului 
urban. Asocierea contribuie la 
întărirea complementarităţilor între 
aceste unităţi şi factorii de decizie 
interesaţi în dezvoltarea 
teritoriului. 
 

 1. La articolul 7 alineatul 
(1) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 ”(1) În vederea dezvoltării 
echilibrate a teritoriului din zona 
Capitalei României şi a 
municipiilor de rangul I și II sau 
a municipiilor reşedinţă de 
judeţ, unităţile administrativ-
teritoriale de bază din aceste zone 
se pot asocia într-un parteneriat 
voluntar în scopul înfiinţării de 
zone metropolitane aferente 
spaţiului urban. Asocierea 
contribuie la întărirea 
complementarităţilor între aceste 
unităţi şi factorii de decizie 
interesaţi în dezvoltarea 
teritoriului. 

 1. La articolul 7 alineatul 
(1) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 (1)   În vederea dezvoltării 
echilibrate a teritoriului din zona 
capitalei României și a 
municipiilor de rangul I și II cu 
cel puțin 40.000 de locuitori,  
unitățile administrativ-teritoriale 
de bază din aceste zone se pot 
asocia într-un parteneriat voluntar 
în scopul înființării de zone 
metropolitane aferente spațiului 
urban. Asocierea contribuie la 
întărirea complementarităților 
între aceste unități și factorii de 
decizie interesați în dezvoltarea 
teritoriului. 
 
 (Autor: dep. Bogdan Rodeanu - 

USR) 

  

4.   
 
 Art. 10 - În vederea 
protejării elementelor cadrului 

 2. Articolul 10 se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
 Art.10 - În vederea 
protejării elementelor cadrului 

2. Nemodificat  
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natural, a prevenirii extinderii 
necontrolate a localităț ilor urbane 
şi a asigurării de spatii de 
agrement şi recreare, în planurile 
urbanistice elaborate şi aprobate 
potrivit legii se va prevedea 
înfiinţarea de centuri sau zone 
verzi în jurul Capitalei României 
şi al municipiilor de rangul I. 

natural, a prevenirii extinderii 
necontrolate a localităților urbane 
şi a asigurării de spații de 
agrement şi recreare, în planurile 
urbanistice elaborate şi aprobate 
potrivit legii se va prevedea 
înfiinţarea de centuri sau zone 
verzi în jurul Capitalei României 
şi al municipiilor de rangul I și II. 

5.  ANEXA I 
DEFINIREA principalilor termeni 
utilizați 
 11. Zonă metropolitană - 
zona constituită prin asociere, pe 
bază de parteneriat voluntar, între 
marile centre urbane (Capitala 
României şi municipiile de rangul 
I) şi localităţile urbane şi rurale 
aflate în zona imediata, la distante 
de până la 30 km, între care s-au 
dezvoltat relatii de cooperare pe 
multiple planuri. 
 
 
 
 
 
 

 3. La Anexa I, punctele 11 
și 12 se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
 ”11. Zonă metropolitană - 
zona constituită prin asociere, pe 
bază de parteneriat voluntar, 
între centrele urbane (Capitala 
României şi municipiile de 
rangul I și II) şi localităţile 
urbane şi rurale aflate în zona 
imediată, la distanțe de  până la 
30 km, între care s-au dezvoltat 
relații de cooperare pe multiple 
planuri. 
 
 
 
 
 

 3. La Anexa I, punctele 11 
și 12 se modifică și vor  avea 
următorul cuprins: 
 11. Delimitarea zonei 
metropolitane - zona 
metropolitană constituită 
conform prevederilor Legii 
nr.215/2001 a administrației 
publice locale cuprinde 
teritoriul administrativ al 
orașului centru polarizator și al 
unităților administrativ- 
teritoriale cuprinse în zona de 
navetism a acestuia, la distanțe 
de până la 30 km, care respectă 
condiția de contiguitate spațială și 
în cadrul căruia s-au dezvoltat 
relații de cooperare pe multiple 
planuri. 

 



 

 
7/8 

 
 
 
 12. Centura verde - zona 
delimitata în jurul Capitalei 
României şi al municipiilor de 
rangul I, în vederea protejarii 
elementelor cadrului natural, a 
prevenirii extinderii necontrolate a 
acestor municipii şi a asigurarii 
spatiilor suplimentare de agrement 
şi recreere. 

 
 
 
 12. Centura verde - zona 
delimitată în jurul Capitalei 
României şi al municipiilor de 
rangul I și II, în vederea protejării 
elementelor cadrului natural, a 
prevenirii extinderii necontrolate 
a acestor municipii şi a asigurării 
spațiilor suplimentare de 
agrement şi recreere. 
 

(Autor: dep. Bogdan Rodeanu - 
USR) 

 
Nemodificat 

6.  Art. 1 
 
 
 
 
 
 (2) În sensul prezentei legi, 
termenii şi expresiile de mai jos au 
următoarele semnificaţii: 

……..............................…. 
 j) zonă metropolitană - 
asociaţia de dezvoltare 
intercomunitară constituită pe bază 
de parteneriat între capitala 
României sau municipiile de 

 Art.II - La articolul 1 
alineatul (2) din Legea 
administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată în 
Monitorul Oficial al României 
partea I, nr.123 din 20 februarie 
2007, cu modificările și 
completările ulterioare, litera j) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 j) Zona metropolitană - 
asociaţia de dezvoltare 
intercomunitară constituită pe 
bază de parteneriat între capitala 
României sau municipiile de 

Art.II Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j) Se elimină. 
 

(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului) 
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rangul I ori municipiile reşedinţă 
de judeţ şi unităţile administrativ-
teritoriale aflate în zona imediată. 

rangul I și II ori municipiile 
reşedinţă de judeţ şi unităţile 
administrativ-teritoriale aflate în 
zona imediată. 
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	Motivarea amendamentelor 
	Nr. crt.
	Text Legea nr. 351/2001 și
	Amendamente propuse
	Text propunere legislativă
	Legea nr. 215/2001
	(Autorul amendamentelor)
	propuse
	4
	3
	2
	1
	0
	LEGE
	LEGE
	pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi 
	pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001
	(Autor: Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului)
	Art.I. - Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.408 din 24 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
	Art.I. - Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României partea I, nr.408 din 24 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
	(Autor: Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului)
	1. La articolul 7 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
	1. La articolul 7 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
	Art. 7 
	(1)   În vederea dezvoltării echilibrate a teritoriului din zona capitalei României și a municipiilor de rangul I și II cu cel puțin 40.000 de locuitori, unitățile administrativ-teritoriale de bază din aceste zone se pot asocia într-un parteneriat voluntar în scopul înființării de zone metropolitane aferente spațiului urban. Asocierea contribuie la întărirea complementarităților între aceste unități și factorii de decizie interesați în dezvoltarea teritoriului.
	”(1) În vederea dezvoltării echilibrate a teritoriului din zona Capitalei României şi a municipiilor de rangul I și II sau a municipiilor reşedinţă de judeţ, unităţile administrativ-teritoriale de bază din aceste zone se pot asocia într-un parteneriat voluntar în scopul înfiinţării de zone metropolitane aferente spaţiului urban. Asocierea contribuie la întărirea complementarităţilor între aceste unităţi şi factorii de decizie interesaţi în dezvoltarea teritoriului.
	(1) În vederea dezvoltării echilibrate a teritoriului din zona Capitalei României şi a municipiilor de rangul I sau a municipiilor reşedinţă de judeţ, unităţile administrativ-teritoriale de bază din aceste zone se pot asocia într-un parteneriat voluntar în scopul înfiinţării de zone metropolitane aferente spaţiului urban. Asocierea contribuie la întărirea complementarităţilor între aceste unităţi şi factorii de decizie interesaţi în dezvoltarea teritoriului.
	 (Autor: dep. Bogdan Rodeanu - USR)
	2. Nemodificat
	2. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:
	Art.10 - În vederea protejării elementelor cadrului natural, a prevenirii extinderii necontrolate a localităților urbane şi a asigurării de spații de agrement şi recreare, în planurile urbanistice elaborate şi aprobate potrivit legii se va prevedea înfiinţarea de centuri sau zone verzi în jurul Capitalei României şi al municipiilor de rangul I și II.
	Art. 10 - În vederea protejării elementelor cadrului natural, a prevenirii extinderii necontrolate a localităților urbane şi a asigurării de spatii de agrement şi recreare, în planurile urbanistice elaborate şi aprobate potrivit legii se va prevedea înfiinţarea de centuri sau zone verzi în jurul Capitalei României şi al municipiilor de rangul I.
	3. La Anexa I, punctele 11 și 12 se modifică și vor avea următorul cuprins:
	3. La Anexa I, punctele 11 și 12 se modifică și vor avea următorul cuprins:
	ANEXA I
	DEFINIREA principalilor termeni utilizați
	11. Delimitarea zonei metropolitane - zona metropolitană constituită conform prevederilor Legii nr.215/2001 a administrației publice locale cuprinde teritoriul administrativ al orașului centru polarizator și al unităților administrativ- teritoriale cuprinse în zona de navetism a acestuia, la distanțe de până la 30 km, care respectă condiția de contiguitate spațială și în cadrul căruia s-au dezvoltat relații de cooperare pe multiple planuri.
	”11. Zonă metropolitană - zona constituită prin asociere, pe bază de parteneriat voluntar, între centrele urbane (Capitala României şi municipiile de rangul I și II) şi localităţile urbane şi rurale aflate în zona imediată, la distanțe de până la 30 km, între care s-au dezvoltat relații de cooperare pe multiple planuri.
	11. Zonă metropolitană - zona constituită prin asociere, pe bază de parteneriat voluntar, între marile centre urbane (Capitala României şi municipiile de rangul I) şi localităţile urbane şi rurale aflate în zona imediata, la distante de până la 30 km, între care s-au dezvoltat relatii de cooperare pe multiple planuri.
	(Autor: dep. Bogdan Rodeanu - USR)
	Nemodificat
	12. Centura verde - zona delimitată în jurul Capitalei României şi al municipiilor de rangul I și II, în vederea protejării elementelor cadrului natural, a prevenirii extinderii necontrolate a acestor municipii şi a asigurării spațiilor suplimentare de agrement şi recreere.
	12. Centura verde - zona delimitata în jurul Capitalei României şi al municipiilor de rangul I, în vederea protejarii elementelor cadrului natural, a prevenirii extinderii necontrolate a acestor municipii şi a asigurarii spatiilor suplimentare de agrement şi recreere.
	Art.II Se elimină
	Art.II - La articolul 1 alineatul (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României partea I, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:
	Art. 1
	(2) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
	……..............................….
	j) Se elimină.
	j) Zona metropolitană - asociaţia de dezvoltare intercomunitară constituită pe bază de parteneriat între capitala României sau municipiile de rangul I și II ori municipiile reşedinţă de judeţ şi unităţile administrativ-teritoriale aflate în zona imediată.
	j) zonă metropolitană - asociaţia de dezvoltare intercomunitară constituită pe bază de parteneriat între capitala României sau municipiile de rangul I ori municipiile reşedinţă de judeţ şi unităţile administrativ-teritoriale aflate în zona imediată.
	(Autor: Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului)

		2018-10-31T16:32:42+0200
	Toma Nicoleta




