
 1 

 

Parlamentul României    
Camera Deputaţilor  

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 

PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  

 

 

 

Bucureşti, 18.09.2018 
Nr. 4c-6/328 

 
   Către, 

 

 BIROUL PERMANENT AL 

  CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra proiectului de Lege 

pentru aprobarea strategiei de dezvoltare teritorială a României, retrimis 

comisiei sesizate în fond în vederea unei noi examinări și depunerii unui nou 

raport, cu adresa nr. PL.x 574/2017 din 26 iunie 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, 18.09.2018 
Nr. 4c-6/328 

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

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea  
strategiei de dezvoltare teritorială a României 

 

 În ședința Plenului Camerei Deputaților din ziu ade marți, 26 iunie 

2018, în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, s -

a hotărât retrimiterea proiectului de Lege pentru aprobarea strategiei de 

dezvoltare teritorială a României (PL.x 574/2017), Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului în vederea unei noi examinări 

și depunerii unui nou raport. 

 Pentru această inițiativă legislati vă s-a întocmit raportul nr.4c-6/490 

din 31 mai 2018 prin care s-a propus adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente admise și amendamente respinse. 

 La întocmirea prezentului raport suplimentar Comisia a avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.417/6.06.2017) 

- avizul favorabil al Comisiei pentru industrii și servicii (nr.4c-

3/612/7.02.2018) 

- avizul favorabil al Comisiei pentru transporturi și infrastructură (nr. 

4c-26/204/28.02.2018) 

- avizul favorabil al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic (nr.4c-

27/982/7.02.2018) 

- avizul favorabil al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară și servicii specifice  

(nr.4c-4/35/12.02.2018) 

- avizul favorabil al Comisiei pentru afaceri europene (nr. 4c-

19/133/27.03.2018) 

- Guvernul susține adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente, (conform punctului de vedere nr.6403/16.05.2018) 
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Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 6 

decembrie 2017. 

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 aprobarea Strategiei 

de dezvoltare teritorială a României, care reprezintă documentul programatic 

pe termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltarea 

teritorială a României, bazat pe un concept strategic, precum şi direcţiile de 

implementare pentru o perioadă de timp de 20 de ani, la scară regională, 

interregională, naţională, cu integrarea aspectelor relevante la nivel 

transfrontalier şi transnaţional. Pentru a atinge viziunea de dezvoltare, 

Strategia de dezvoltare teritorială a României are cinci obiective generale 

pentru orizontul 2035: asigurarea unei integrări funcţionale a teritoriului 

naţional în spaţiul european prin sprijinirea interconectării eficiente a 

reţelelor energetice, de transporturi şi broadband, creşterea calităţii vieţii 

prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară şi a serviciilor publice în 

vederea asigurării unor spaţii urbane şi rurale de calitate, atractive şi 

incluzive, dezvoltarea unei reţele de localităţi competitive şi coezive prin 

sprijinirea specializării teritoriale şi formarea zonelor urbane funcţionale, 

protejarea patrimoniului natural şi construit şi valorificarea elementelor de 

identitate teritorială, creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a 

proceselor de dezvoltare teritorială.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, comisia a examinat proiectul de lege și raportul inițial  în şedinţa 

din 18 septembrie 2018. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 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, doamna 

Diana Doina Tenea - director general în cadrul Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice. 

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

raportului inițial transmis de adoptare a proiectului de Lege pentru 

aprobarea strategiei de dezvoltare teritorială a României, cu 

amendamentele admise și amendamentele respinse prezentate în 

raportul nr.4c-6/490 din 31 mai 2018. 

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

parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 

FLORIN - CLAUDIU ROMAN SIMONA BUCURA - OPRESCU 

                         

 

Șef serviciu, Sofia Chelaru 
Consilier parlamentar, Roxana Feraru 
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