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AVIZ 

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 

ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările 
ulterioare, trimis cu adresa nr. PLx 38 din 23 februarie 2010 şi înregistrată cu nr. 31/97 din 23 februarie 2010. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în condiţiile articolului 75 alineatul (2) 
teza a III – a din Constituţia României, republicată. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 
Comisia a dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din  10 martie 2010. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 315/2004 privind 
dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul promovării unei politici regionale 
care are ca obiect general diminuarea decalajelor economice şi sociale dintre diferitele regiuni şi zone ale ţării acumulate 
în timp, prevenirii apariţiei unor noi dezechilibre, precum şi susţinerii unei dezvoltări durabile a tuturor regiunilor ţării.

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive, avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ nr. 790 din 9 iulie 2009 şi punctul de vedere al Guvernului transmis prin adresa nr.2231 din 1 
septembrie 2009, prin care nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă a acestei iniţiative legislative deoarece, clasificarea actuală a teritoriului României, pe opt regiuni, este realizată 
în conformitate cu negocierile de aderare la Capitolul 21 -„Politica regională şi gestionarea instrumentelor structurale", 
negocieri care au fost finalizate pe baza cerinţei ferme a Uniunii Europene şi a angajamentului asumat de partea română, 
în vederea menţinerii actualei configuraţii a împărţirii teritoriale interne până în anul 2013. 

Mai mult, în anul 2006, actuala configuraţie a regiunilor de dezvoltare din România a fost agreată între 
autorităţile naţionale şi EUROSTAT, considerându-se că ea corespunde, din punct de vedere statistic, criteriilor 
Regulamentului NUTS. 

Referitor la aşa-numitele regiuni administrative NUTS-2 de mărime mijlocie ale unui stat membru, identificate 
de EUROSTAT ca având un set de parametri comun, ele reprezintă fundamentul sistemului pentru finanţarea coeziunii, 
fiind totodată şi unitatea de analiză a politicii de coeziune, respectiv regionale. 

Pornind de la această premisă, actuala organizare teritorială a României în unităţi statistice de nivelul 2, 
corespunzătoare celor opt regiuni de dezvoltare regională, a constituit punctul de pornire al întregii arhitecturi 
instituţionale de formulare şi implementare, la nivel regional, a politicii de coeziune economică şi socială. Pe această bază 
s-au dezvoltat şi consolidat toate structurile şi mecanismele specifice administrării descentralizate a fondurilor 
comunitare.

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

PREŞEDINTE,                                     SECRETAR, 
                         Daniel BUDA                Gabriel ANDRONACHE 
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