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CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea
a IV-a - Reţeaua de localităţi

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

Art.I. - Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din
24 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică
după cum urmează:
1. La articolul 7 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
(1) În vederea dezvoltării echilibrate a teritoriului din zona capitalei
României şi a municipiilor de rangul I şi II cu cel puţin 40.000 de
locuitori, unităţile administrativ-teritoriale de bază din aceste zone se pot
asocia într-un parteneriat voluntar în scopul înfiinţării de zone
metropolitane aferente spaţiului urban.
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Asocierea contribuie la întărirea complementarităţilor între aceste
unităţi şi factorii de decizie interesaţi în dezvoltarea teritoriului.
2. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art.10 - În vederea protejării elementelor cadrului natural, a
prevenirii extinderii necontrolate a localităţilor urbane şi a asigurării de
spaţii de agrement şi recreere, în planurile urbanistice elaborate şi
aprobate potrivit legii se va prevedea înfiinţarea de centuri sau zone
verzi în jurul capitalei României şi al municipiilor de rangul I şi II.
3. La Anexa I, punctele 11 şi 12 se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
11. Delimitarea zonei metropolitane - zona metropolitană constituită
conform prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale
cuprinde teritoriul administrativ al oraşului centru polarizator şi al
unităţilor administrativ-teritoriale cuprinse în zona de navetism a
acestuia, la distanţe de până la 30 km, care respectă condiţia de
contiguitate spaţială şi în cadrul căruia s-au dezvoltat relaţii de cooperare
pe multiple planuri.
12. Centura verde - zona delimitată în jurul capitalei României şi al
municipiilor de rangul I şi II, în vederea protejării elementelor cadrului
natural, a prevenirii extinderii necontrolate a acestor municipii şi a
asigurării spaţiilor suplimentare de agrement şi recreere.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor
în şedinţa din 21 noiembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (1) din Constituţia României, republicată.
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