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cu modificările şi completările ulterioare 
 
 

  În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare 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. PL-x 38 din 23 februarie 2010, înregistrată sub  nr. 21/51 din  
23 februarie 2010.  

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

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

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia a dezbătut iniţiativa 
legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din  11 mai 2010. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea 
de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ trimis cu adresa  nr. 790 
din 9 iulie 2009 şi punctul de vedere al Guvernului transmis cu adresa nr. 2231 
din 1 septembrie 2009 prin care nu susţine adoptarea acestei iniţiative 
legislative. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât 
împărţirea actuală a teritoriului României, pe opt regiuni, este realizată în 
conformitate cu negocierile de aderare la Capitolul 21- ,,Politica regională şi 
coordonarea instrumentelor structurale’’, negocieri care au fost finalizate în baza 
cerinţei Uniunii Europene şi a angajamentului asumat de partea română, în 



 2

vederea menţinerii actualei configuraţii a împărţirii teritoriale interne până în anul 
2013. 

Mai mult decât atât, în Documentul Complementar de Poziţie la 
Capitolul 21 - ,,Politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale’’, 
capitol închis în cadrul conferinţei de aderare din data de 23 septembrie 2004, 
România s-a angajat ,,să menţină actuala clasificare NUTS în perioada de 
programare 2007-2013’’. 

Totodată, prin modificarea la această dată a organizării regiunilor de 
dezvoltare vor fi create probleme semnificative în implementarea Programului 
Operaţional Regional 2007-2013, al cărui buget este repartizat pe regiunile de 
dezvoltare instituite conform Legii nr. 315/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Faţă de considerentele susmenţionate, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi                 
(2 voturi împotrivă şi 3 abţineri),  avizarea negativă a proiectului de lege. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.   
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