
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind zonele metropolitane 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 

CAPITOLUL  I 
Dispoziţii generale 

 
Art. 1. – Prin prezenta lege se stabileşte cadrul juridic necesar 

constituirii, organizării şi funcţionării zonelor metropolitane. 
 
 
Art. 2. – Zonele metropolitane sunt structuri asociative 

constituite pe bază de parteneriat voluntar între un municipiu de rang 0 
sau municipii reşedinţă de judeţ şi localităţi urbane şi rurale aflate în 
vecinătatea acestora, având relaţii de colaborare şi cooperare economică, 
socială şi culturală. 

 
 
Art. 3. – Zona metropolitană este o entitate independentă, 

cuprinde teritoriile localităţilor care o compun, dar nu este unitate 
administrativ-teritorială. 
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CAPITOLUL  II 
Constituirea zonei metropolitane 

 
Art. 4. – (1) Zona metropolitană se constituie în condiţiile 

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, cu modificările ulterioare, pe bază de asociere în parteneriat 
voluntar, la iniţiativa autorităţilor locale ale localităţilor prevăzute la  
art. 2 alin. (1), în baza hotărârilor consiliilor locale ale acestora. Actul 
constitutiv şi statutul zonei metropolitane se armonizează cu prevederile 
prezentei legi. 

(2) Teritoriul cuprins în cadrul unei zone metropolitane poate fi 
independent de limitele unităţilor administrativ-teritoriale care o 
compun. 

(3) Aderarea unor localităţi la zona metropolitană este posibilă 
şi ulterior constituirii acesteia, în condiţiile prevăzute la alin. (1). 

(4) La solicitarea membrilor asociaţi ai zonei metropolitane 
aceasta poate fi dizolvată sau transformată într-o altă structură asociativă 
prevăzută de lege. 

 
 
Art. 5. – Principiile care stau la baza constituirii zonelor 

metropolitane sunt următoarele: 
a) respectarea autonomiei unităţilor administrativ-teritoriale; 
b) descentralizarea serviciilor publice; 
c) subsidiaritatea prin participarea populaţiei în procesul luării 

deciziilor; 
d) parteneriatul; 
e) transparenţa decizională. 
 
 
Art. 6. – Obiectivele de bază avute în vedere la constituirea 

zonelor metropolitane sunt următoarele: 
a) dezvoltarea economică şi socială echilibrată a localităţilor din 

cuprinsul zonei metropolitane, cu respectarea specificului acestora; 
b) stabilirea direcţiilor de dezvoltare durabilă a localităţilor 

urbane şi rurale, în acord cu potenţialul acestora şi cu aspiraţiile 
locuitorilor; 

c) gestionarea responsabilă a resurselor naturale şi protecţia 
mediului; 
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d) identificarea sectoarelor de activitate cu plus-valoare ridicată 
e) creşterea competitivităţii, cooperării şi bunăstării localităţilor; 
f) realizarea echilibrului între amenajarea urbană şi expansiunea 

urbană, utilizarea eficientă a terenurilor în acord cu funcţiile urbanistice 
adecvate; 

g) punerea în valoare a patrimoniului cultural; 
h) promovarea tehnologiei de informaţii şi comunicaţii; 
i) protejarea localităţilor împotriva dezastrelor naturale; 
j) creşterea accesului la resurse. 
 
 
Art. 7. – Autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul 

unităţilor administrativ-teritoriale componente ale zonei metropolitane 
îşi păstrează autonomia locală, conform legii. 

 
 

CAPITOLUL  III 
 

Secţiunea I 
Autorităţile zonei metropolitane 

 
Art. 8. – Autorităţile zonei metropolitane sunt următoarele: 
- Consiliul metropolitan 
- Preşedintele 
 
 
Art. 9. – Întreaga activitate a zonei metropolitane este 

coordonată de Consiliul metropolitan. 
 
 
Art. 10. – Consiliul metropolitan este alcătuit din primarii 

unităţilor administrativ-teritoriale şi câte un reprezentant al fiecărui 
consiliu local, componente ale zonei metropolitane, precum şi 
reprezentantul consiliului judeţean sau al consiliilor judeţene, după caz. 
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Art. 11. – (1) Atribuţiile principale ale Consiliului metropolitan 
sunt următoarele: 

a) promovarea zonei metropolitane în relaţiile cu terţii, atât în 
ţară cât şi în străinătate; 

b) iniţierea şi susţinerea de programe în vederea promovării şi 
dezvoltării zonei metropolitane în funcţie de specificul acesteia; 

c) dezvoltarea infrastructurii zonei metropolitane; 
d) crearea de noi locuri de muncă pentru locuitorii zonei 

metropolitane; 
e) atragerea de fonduri pentru dezvoltarea zonei metropolitane 

inclusiv prin programe cu finanţare internaţională; 
f) publicarea şi editarea de materiale promoţionale; 
g) administrarea patrimoniului asociaţiei; 
h) aprobarea organigramei şi a regulamentului de organizare şi 

funcţionare a zonei metropolitane, precum şi salarizarea personalului 
propriu; 

i) alege dintre membrii săi vicepreşedinţii Consiliului 
Metropolitan; 

j) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli. 
 
 
Art. 12. – (1) Consiliul metropolitan se întruneşte anual în 

şedinţe ordinare, la convocarea preşedintelui. 
(2) Consiliul metropolitan se poate întruni în şedinţe 

extraordinare ori de câte ori este nevoie, la cererea preşedintelui sau a 
cel puţin o treime din numărul membrilor săi. 

(3) Convocarea Consiliului metropolitan se face în scris, cu cel 
puţin 10 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 5 zile înaintea 
şedinţelor extraordinare. 

(4) În invitaţia la şedinţă se vor prezenta data, ora, locul 
desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia. 

(5) Pentru realizarea atribuţiilor ce-i revin, Consiliului 
metropolitan adoptă hotărâri cu votul a 2/3 din numărul membrilor săi. 

 
 
Art. 13. – Consiliul metropolitan are în structura sa una sau mai 

multe comisii tehnice alcătuite din specialişti delegaţi de consiliile locale 
şi cele judeţene, precum şi un aparat administrativ de specialitate. 
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Art. 14. – Comisiile tehnice sunt structurate pe domenii de 
activitate. Aceste comisii tehnice colaborează cu structurile de 
specialitate din cadrul consiliilor locale şi judeţene. 

 
 
Art. 15. – (1) Preşedintele Consiliului metropolitan este 

primarul municipiului în jurul căruia se constituie zona metropolitană, 
ajutat de 2 vicepreşedinţi. 

(2) Unul din vicepreşedinţi este reprezentantul consiliului 
judeţean, iar cel de al doilea vicepreşedinte este ales dintre membrii 
Consiliului metropolitan. 

(3) Vicepreşedinţii se aleg prin rotaţie în fiecare an. 
 
 
Art. 16. – (1) Preşedintele reprezintă zona metropolitană în 

relaţiile cu terţii şi conduce activitatea comisiilor tehnice şi a aparatului 
administrativ de specialitate. 

(2) Preşedintele propune Consiliului metropolitan organigrama 
şi regulamentul de organizare şi funcţionare a zonei metropolitane. 

(3) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin preşedintele emite 
decizii. 

(4) Unele din atribuţiile preşedintelui pot fi delegate de către 
acesta vicepreşedinţilor. 

 
Secţiunea a 2-a 

Finanţarea activităţilor 
 
Art. 17. – (1) Zona metropolitană are buget propriu finanţat din 

bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale componente, din 
bugetul de stat, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin 
programe de finanţare internaţională, precum şi din alte surse, conform 
legii. 

(2) Unităţile administrativ-teritoriale componente ale zonei 
metropolitane pot prevedea, în condiţiile legii, impozite şi taxe speciale 
în vederea finanţării bugetului acesteia. 
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Art. 18. – Pentru desfăşurarea unor activităţi comune de 
amenajare a zonelor metropolitane, pentru realizarea unor obiective de 
interes general, Consiliul metropolitan se poate asocia sau, după caz, 
colabora, în condiţiile legii, cu persoane juridice sau fizice din ţară sau 
din străinătate în scopul atragerii de fonduri suplimentare. 

 
 
Art. 19. – Finanţarea documentaţiilor de amenajare a zonelor 

metropolitane cu caracter deosebit, pentru zone şi localităţi care necesită 
cercetări şi studii complexe, se poate face şi din fonduri destinate 
cercetării, dezvoltării regionale şi altele, în condiţiile stabilite de 
ministere şi de alţi factori implicaţi. 

 
 

CAPITOLUL  IV 
Avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajare 

a zonelor metropolitane 
 
Art. 20. – Activitatea de amenajare a teritoriului zonelor 

metropolitane este o activitate continuă şi de perspectivă, desfăşurată în 
interesul colectivităţilor care o compun. 

 
 
Art. 21. – Iniţiativa elaborării documentaţiilor de amenajare a 

zonelor metropolitane aparţine colectivităţilor locale, prin autorităţile 
deliberative şi executive. 

 
 
Art. 22. – În cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean, 

municipal sau orăşenesc şi în cel al Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti se pot organiza, potrivit legii, structuri specialitate în 
domeniul zonelor metropolitane, conduse de arhitectul-şef al judeţului, 
al municipiului sau al oraşului, respectiv arhitectul-şef al municipiului 
Bucureşti. 

 
 
Art. 23. – Activitatea de amenajare a teritoriului zonelor 

metropolitane trebuie să coordoneze diferitele politici sectoriale într-un 
ansamblu integrat, să ţină seama de cadrul natural şi construit bazat pe 
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valori de cultură şi interese comune, să analizeze tendinţele de 
dezvoltare pe termen lung a fenomenelor şi intervenţiilor economice, 
ecologice, sociale şi culturale şi să ţină seama de acestea în aplicare, să 
asigure participarea populaţiei şi a reprezentanţilor ei politici la 
adoptarea deciziilor. 

 
 
Art. 24. – Activitatea de amenajare a zonelor metropolitane la 

nivel naţional este coordonată de Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului, care exercită şi controlul statului privind 
aplicarea prevederilor cuprinse în documentaţiile de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism. 

 
 
Art. 25. – Avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajare a 

zonelor metropolitane se fac de către autorităţile şi organismele centrale 
şi teritoriale interesate, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare. 

 
 
Art. 26. – În activitatea de amenajare a teritoriului zonei 

metropolitane, Consiliile metropolitane sunt sprijinite de consiliile 
judeţene, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, precum şi de alte instituţii 
şi organe ale administraţiei publice centrale. 

 
 

CAPITOLUL  V 
Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 
Art. 27. – Zonele metropolitane înfiinţate până la această dată 

îşi vor adapta actul constitutiv şi statutul la prevederile prezentei legi. 
 
 
Art. 28. – La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă 

alin. (2) al art. 7 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de 
localităţi. 

 



 8

Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 
Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza 
a III-a din Constituţia României, republicată.  

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Bogdan  Olteanu 


