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          Ordinea de zi a inclus dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 
dezvoltarea regională în România (PLx 304/2004).             
          La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul de 30 
membrii.   
          La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 
52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea Ministerului Integrării 
Europene - domnul ministru Alexandru Farcaş, domnul director general Gabriel 
Friptu şi domnul expert Viorel Florea. 
          Proiectul de lege, care a fost adoptat de Senat în şedinţa din  10 mai 2004, 
a fost prezentat de domnul ministru Alexandru Farcaş. 
          Acest proiect de lege definitivează cadrul legislativ iniţiat de Legea 
nr.151/1998  privind dezvoltarea regională în România, lege elaborată cu 
sprijinul şi asistenţa Uniunii Europene. 
           Prin prezentul proiect de lege se face definirea şi separarea clară a 
atribuţiilor fiecărei structuri instituţionale implicate, în scopul evitării unor 
paralelisme şi suprapuneri de responsabilităţi, precum şi stabilirea unui sistem 
coerent de coordonare între instituţiile naţionale şi structurile regionale. 
          De asemenea, este prevăzută delegarea de atribuţii pe baze contractuale, de 
la instituţiile care au responsabilităţi în domeniul managementului tehnic şi 
financiar al unor programe, către organismele care implementează aceste 
programe la nivel regional.    
          Acest proiect de lege contribuie la extinderea rolului Consiliilor pentru 
Dezvoltare Regională, ca structuri deliberative şi de coordonare la nivel regional. 
         S-a apreciat că forma adoptată de Senat înlătură deficienţele manifestate, 
până în prezent, în domeniu.  
         Doamna deputat Hildegard Puwak a precizat că politica de dezvoltare 
regională nu trebuie confundată cu reforma administrativă sau cu regionalizarea, 
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reprezentând o construcţie obligatorie pentru finanţarea structurală şi a 
menţionat că ori ce discuţie privind decuparea regională stabilită crează 
dificultăţi procesului de negociere a  aderării la Uniunea Europeană. 
         Domnul ministru Alexandru Farcaş a spus că este de acord cu precizările 
făcute şi a arătat că în prezent linia pe care se merge prevede dezvoltarea 
actualelor regiuni. 
 Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a menţionat că promovarea 
acestui proiect de lege este necesară pentru finalizarea şi  închiderea negocierilor 
pentru capitolul 21 "Politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale" 
şi, ca urmare, reprezintă o prioritate legislativă.  
         În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă 
şi privatizare au hotărât, cu 27 voturi pentru şi două abţineri, avizarea proiectului 
de Lege privind dezvoltarea regională în România  în forma adoptată de Senat. 
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