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PROCES VERBAL 
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  Din numărul total de 28 de membri ai Comisiei au lipsit următorii, după 
cum urmează: 
 - în ziua de 1 iunie - 12 deputaţi, respectiv domnii Cristea Marin, Afrăsinei 
Viorica, Bara Radu Liviu, Croitoru Adrian Mircea şi Sabău Traian (din partea 
Grupului parlamentar al P.D.S.R.); Miclăuş Vasile ( din partea Grupului parlamentar 
al P.U.N.R.); Cazacu Vasile Mircea (din partea Grupului parlamentar al Partidului 
Naţional Liberal); Matei Lucian Ion şi Nicolae Noica (din partea Grupului 
Parlamentar al PNTCD-Civic-Ecologist); Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (din 
partea Grupului parlamentar al U.S.D.- P.D.), precum şi Ignat Stefan şi Pop Viorel 
(fără apartenenţă la un grup parlamentar (independenţi)); 
 - în ziua de 2 iunie - 2 deputaţi, respectiv doamna deputat Afrăsinei Viorica 
(din partea Grupului parlamentar al P.D.S.R.) şi Nicolae Noica (din partea Grupului 
Parlamentar al PNTCD-Civic-Ecologist); 
 - în ziua de 3 iunie - 8 deputaţi, respectiv domnii Munteanu Mircea Mihai, 
Noica Nicolae şi Protopopescu Cornel (din partea Grupului Parlamentar al PNTCD-
Civic-Ecologist); Bara Radu Liviu şi Godja Petru (din partea Grupului parlamentar al 
P.D.S.R.); Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae şi Trifu Romeo (din partea Grupului 
parlamentar al U.S.D.- P.D.) şi Pop Viorel (fără apartenenţă la un grup parlamentar 
(independent)); 
 - în ziua de 4 iunie - 4 deputaţi, respectiv domnii Godja Petru şi Sabău Traian, 
precum şi doamna Afrăsinei Viorica  (din partea Grupului parlamentar al P.D.S.R.) şi 
domnul Nicolae Noica (din partea Grupului Parlamentar al PNTCD-Civic-
Ecologist); 
 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cîrstoiu, 
preşedintele Comisiei. 
 
  Pe ordinea de zi a figurat următorul punct: 
  Sesizări în fond 
  1. Proiectul de Lege privind dezvoltarea regională în România.  
 
  In ziua de 1 iunie au avut loc discuţii generale privitor la necesitatea 
acestui proiect de lege în prezenţa Ministrului reformei, domnul Ioan Mureşan, a 
domnului Ioan Onisei - subsecretar de stat la D.A.P.L., a domnului Anton Niculescu 
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- subsecretar de stat la Departamentul pentru Integrare Europeană şi a domnului 
Dragoş Tănăsoiu - consilier guvernamental la Consiliul pentru reformă. 
  In ziua de 2 iunie a început discutarea pe articole a proiectului de lege 
privind dezvoltarea regională în România. 
  Titlul proiectului de lege a fost votat în unanimitate în forma dată de 
iniţiator. 
  Art.1 - se propune eliminarea cuvântului “principiile” şi s-a votat în 
unanimitate de voturi. 
  La art.2 (a) se propune un amendament de introducere a frazei “prin 
stimulare a dezvoltării echilibrate” şi tăierea din text a cuvântului “în special” , s-a 
votat cu 14 voturi pentru, 3 abţineri şi 3 împotrivă. 
  In ziua de 3 iunie a continuat discutarea pe articole a proiectului de lege. 
  La art.2 (b) se propune că se taie “de eligibilitate în vederea” şi s-a votat 
în unanimitate. 
  La art.2 c) s-a înlocuit “integrarea” cu “corelarea” şi “în cadrul” cu “la 
nivelul” care s-au votat cu 18 voturi pentru, 1 abţinere şi 1 împotrivă. 
  La art.2 (d) s-a propus eliminarea frazei “a celei transfrontaliere, 
inclusiv în” care a fost respinsă cu 6 voturi pentru, 13 voturi împotrivă şi 1 abţinere, 
precum şi eliminarea cuvântului “şi” care s-a votat în unanimitate. 
  Art.2 în întregime a fost votat în întregime cu 15 voturi pentru, 4 
împotrivă şi 1 abţinere. 
  La art.3 s-a adăugat “programelor pentru realizarea” şi s-a votat în 
unanimitate. 
  La art.4 (1) s-a propus o nouă reformulare “Consiliul judeţean, precum 
şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot hotărî, cu acordul consiliilor 
locale interesate, ca zona ce cuprinde teritoriile localităţilor în cauză, să constituie 
Regiune de dezvoltare” şi s-a votat cu 19 voturi pentru, 1 abţinere. 
  La art.4 (2) se adaugă “nu sunt unităţi administrativ-teritoriale” care se 
votează cu 19 voturi pentru, 1 abţinere. 
  Art.4 în întregime a fost votat cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri. 
  La art.5 se propune o reformulare nouă: “Regiunile de dezvoltare astfel 
constituite vor deveni cu avizul Guvernului cadrul de implementare şi evaluare a 
politicii de dezvoltare regională”, care s-a votat cu unanimitate de voturi. De 
asemenea, s-a propus introducerea amendamentului “pentru perioada determinată” 
care s-a respins cu 15 voturi împotrivă şi voturi pentru. 
  In ziua de 4 iunie au continuat dezbaterile pe articole. 
  Art.6 s-a votat în unanimitate, art.6 (2) (a) să se înlăture “cu privire”, s-a 
votat în unanimitate. 
  Art.6 (2 (B, c, d, e, f) s-au votat în unanimitate. 
  Art.6 (3) s-a votat cu 20 voturi pentru şi 4 abţineri. 
  Art.6 (4) se va adăuga un nou text: “Aceste funcţii vor fi îndeplinite prin 
rotaţie pentru câte un mandat de un an, de către reprezentanţii judeţelor, desemnaţi 
de acestea” se voterază cu majoritate de voturi pentru. 
  Art.6 alin.5 nou s-a votat în unanimitate. 
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  Art.6 alin.6 reformulat s-a votat în unanimitate. 
  Art.6 în întregime se votează în unanimitate. 
  Art.7 alin.5 - se votează în unanimitate cu o nouă reformulare 
menţionată în raport. 
  Art.8 (a, b, c, d, e, f, g, h) cu modificări se votează în unanimitate. 
  Art.9 s-a votat în unanimitate în forma dată de iniţiator. 
  Art.10 (alin.3) s-a votat cu 20 voturi pentru. 
  Art.10 (alin.4) se elimină şi se votează în unanimitate. 
  Art.11, 12, 13, s-a votat în unanimitate. 
  Art.14 s-a votat în unanimitate cu modificări la pct.c şi h. 
  Art.15 s-a votat în unanimitate. 
  Art.16 (2) se propune să se elimine “fiscale” se votează în unanimitate. 
  Art.17, 18, 19 şi 20 se votează în unanimitate. 
  Proiectul de lege în totalitate s-a votat cu 19 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 

PRESEDINTE, 
    

ION CÎRSTOIU  
      

        SECRETAR, 
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