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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENJAREA TERITORIULUI ŞI CHILIBRU ECOLOGIC  

 
Bucureşti, 13.05.2008 

Nr. 26/2357 
 
 

Către 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative privind 

modificarea Legii nr.35/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, trimisă 

comisiei pentru examinare pe fond, cu adresa nr. Pl.x.154 din 8 mai 

2008. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

RELU FENECHIU 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
Telefon: 414-1125, 414-1126; Fax: 314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro 
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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENJAREA TERITORIULUI ŞI CHILIBRU ECOLOGIC 

 
Bucureşti, 13.05.2008 

Nr. 26/2357 
 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative privind modificarea Legii nr.35/2001 
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – 

Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi 
 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 

şi echilibru ecologic a fost sesizată, prin adresa nr. Pl.x154 din 5 mai 

2008, cu dezbaterea pe fond în procedură obişnuită, a propunerii 

legislative privind modificarea Legii nr.35/2001 privind aprobarea Planului 

de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de 

localităţi. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.470/18.04.2008) 

 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

prevederilor art.3 alin.(1) şi art.5 alin.(1) din Legea nr.351/2001 privind 

aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a 

– Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea  

iniţiativei legislative din următoarele considerente: în actuala redactare, 
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textele propuse spre modificare redau în mod explicit condiţiile pentru 

trecerea unei localităţi de la un rang la altul, precum şi organizarea de noi 

comune. În raport cu acestea, textele iniţiativei legislative sunt inexacte şi 

incomplete deoarece nu se prevede cine anume poate formula propunerea 

de trecere a localităţilor de la un rang la altul sau organizarea de noi 

comune. 

 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

 

Propunerea legislativă a fost dezbătută şi avizată în fond în şedinţa 

comisiei din data de 12.05.2008. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi, din totalul de 27 

membri ai comisiei. 

Raportul de respingere al comisiei a fost adoptat cu majoritate de 

voturi. 

 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată potrivit 

prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor.  

 
 
 
 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
 

Relu FENECHIU 
 

Seres DENES 
 
  

          
             

  
            
  
Şef serviciu, Sofia Chelaru 
Consilier, Mona Georgeta Baban 
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