
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTA łILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 351/2001 
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naŃional  
– SecŃiunea a IV-a – ReŃeaua de localităŃi, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 
 

Camera DeputaŃilor  adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
Articol unic. – Legea nr.351/2001  privind aprobarea  Planului 

de amenajare a teritoriului naŃional – SecŃiunea a IV-a – ReŃeaua de 
localităŃi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  
nr. 408/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

 
 
1. După alin (2) al art. 4 se introduce un nou alineat,  

alin. (2l), cu următorul cuprins: 
„Art. 4. – (21) Guvernul sprijină declararea de municipii noi, 

dacă situaŃia economică şi socială a zonei va fi favorizată de acest fapt, 
prin unificarea unuia sau mai multor municipii cu unul sau mai multe 
oraşe şi/sau mai multe comune din imediata vecinătate, în limitele 
aceluiaşi judeŃ, pe baza hotărârilor adoptate în acest sens de consiliile 
locale implicate, ca urmare a acordului populaŃiei din unităŃile  
administrativ-teritoriale respective, exprimat prin referendumurile locale 
desfăşurate în condiŃiile legii.” 
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2. Alineatul (3) al art. 4 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„(3) Pentru aplicarea dispoziŃiilor alin. (1), (2) şi (21), Guvernul 
asigură: a) întocmirea, aprobarea şi promovarea de către Ministerul 
AdministraŃiei şi Internelor a unor proiecte de lege pentru declararea de 
oraşe prin unificarea administrativă a două sau mai multe comune sau, 
după caz, declararea de municipii, prin înglobarea în cadrul unui oraş a 
mai multor comune sau prin unificarea unuia sau mai multor municipii 
cu unul sau mai multe oraşe şi/sau mai multe comune din imediata 
vecinătate având la bază scrisoarea comună de intenŃie a autorităŃilor 
administraŃiei publice din unităŃile administrativ-teritoriale interesate şi 
documentaŃia corespunzătoare; 

b) sume de la bugetul de stat, pentru cofinanŃarea proiectelor de 
investiŃii ale unităŃilor administrativ-teritoriale nou-înfîinŃate, care 
beneficiază de fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană 
pentru dezvoltarea infrastructurii locale.” 

 
 
3. Alineatul (4) al art. 4 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„(4) Proiecte de lege având ca obiect declararea de oraşe sau 

municipii în condiŃiile alin. (1), (2) şi (21), pot fi întocmite şi promovate 
şi de alŃi iniŃiatori prevăzuŃi de ConstituŃie, pe baza hotărârilor adoptate 
în acest sens de consiliile locale implicate, ca urmare a acordului 
populaŃiei din unităŃile administrativ-teritoriale respective, exprimat prin 
referendumurile locale desfăşurate potrivit legii, fiind aplicabile şi în 
aceste cazuri prevederile alin. (3) lit. b).” 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 
DeputaŃilor în forma iniŃială, în condiŃiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din 
ConstituŃia României, republicată. 
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