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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.183/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru finanţarea unor proiecte de regenerare 
urbană 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 și ale art.117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și 

servicii a fost sesizată pentru aviz, în procedură de urgență, care va fi transmis Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic 

care sunt sesizate în fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.183/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru finanţarea unor proiecte de 

regenerare urbană, transmis cu adresa nr. P.L.x. 101/2023 din 27 februarie 2023, înregistrat la 

comisie sub nr.4c-3/109/2023 din 28 februarie 2023. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1440/21.12.2022, avizează favorabil proiectul de 

ordonanță de urgență cu observații și propuneri. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 20 

februarie 2023. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului general de finanţare din 

fonduri externe nerambursabile a proiectelor pentru regenerarea urbană ce urmează a fi finanţate 

din fonduri europene alocate în cadrul Programelor Operaţionale Regionale. Potrivit actului 

normative, regenerarea urbană reprezintă ansamblul de măsuri de transformare a unor zone 

specific delimitate din cadrul localităţilor urbane, printr-un set de acţiuni integrate în domeniile 

economic, social, mediu şi arhitectural-urbanistic în scopul creşterii calităţii mediului urban şi 

implicit îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei şi creşterea oportunităţilor economice. 

Astfel, sunt prevăzute măsuri pentru reglementarea activităţilor având ca scop regenerarea, 

pentru stabilirea demersurilor de planificare, identificare şi definire a categoriilor de proiecte 

care pot intra în această categorie. Proiectul vizează etapele premergătoare depunerii de proiecte 

mature prin integrarea zonele de regenerare urbană în planurile urbanistice şi de amenajare, 

precum şi elaborarea documentaţiilor necesare pentru implementarea proiectelor de regenerare 
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urbană, respectiv identificarea zonelor în care se preconizează operaţiuni urbanistice de 

regenerare urbană şi stabilirea categoriilor de activităţi ce pot fi incluse în proiectele de 

regenerare urbană, în funcţie de nevoile identificate şi specificitatea zonei. 

 Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 28 martie 2023. 

 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.183/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru finanţarea unor proiecte de 

regenerare urbană în forma adoptată de Senat. 

 Prin obiectul de reglementare și conținutul său proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 

alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor BENDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consilier parlamentar, Narcis-Ionel Rebedea 


