
 

  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,                    16 februarie 2004  
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                Nr.26/1663 

ECOLOGIC  
 
 
 
 
 
    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative privind 
schimbarea denumirii localităţii Dumbrava, comuna Ciugud, în localitatea Limba, 
comuna Ciugud, judeţul Alba, trimis Comisiei noastre pentru dezbatere şi avizare în 
fond, cu adresa nr.651 din 3 februarie 2004.  
 
 
 
 
 
 

 PRESEDINTE, 
 
 

IOAN OLTEAN        
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RAPORT   
asupra propunerii legislative privind schimbarea denumirii localităţii 

Dumbrava, comuna Ciugud, în localitatea Limba, comuna Ciugud, judeţul 
Alba 

 
 

  Cu adresa nr.651 din 3 februarie 2004, Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii 
şi avizării în fond, cu propunerea legislativă privind schimbarea denumirii localităţii 
Dumbrava, comuna Ciugud, în localitatea Limba, comuna Ciugud, judeţul Alba. 
  La întocmirea Raportului s-au avut în vedere:  

- avizul Consiliului Legislativ nr.15 din 7.01.2004; 
- Punctul de vedere al Guvernului nr.139/DPSG/19.01.2004.  

  Propunere legislativă a fost dezbătută şi avizată în fond, în procedură 
obişnuită, în şedinţa din 11 februarie 2004.  
  Prezenta iniţiativă legislativă are ca obiect de reglementare schimbarea 
denumirii localităţii Dumbrava, comuna Ciugud, judeţul Alba, în localitatea Limba, 
motivat de faptul că prin această iniţiativă legislativă se revine la vechea denumire a 
localităţii şi, totodată, pentru a se înlătura confuziile rezultate din existenţa, în judeţul 
Alba, a încă trei localităţi cu numele Dumbrava.  
  Având în vedere cele arătate, Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, propune Plenului Camerei Deputaţilor, 
aprobarea propunerii legislative.  
  2. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor organice, împrumutând acest caracter de la legea pe care 
o modifică. 
  3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 25 
membri ai Comisiei. 
  Raportul Comisiei a fost adoptat cu 23 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
  In urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări a propunerii 
legislative.  



 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
  In urma dezbateri, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu 
următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 
1. 

 
LEGE 

privind schimbarea denumirii 
Dumbrava, comuna Ciugud, în 
localitatea Limba, comuna Ciugud, 
judeţul Alba 

 
LEGE 

privind schimbarea denumirii 
satului Dumbrava, comuna 
Ciugud, judeţul Alba, în Limba. 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic. 
 

 
Rigoare normativă. 

 
2. 

 
 Art.1. Se schimbă denumirea 
localităţii Dumbrava, comuna 
Ciugud, judeţul Alba, în localitatea 
LIMBA, comuna Ciugud, judeţul 
Alba. 

 
 Art.1. Se schimbă 
denumirea satului Dumbrava, 
comuna Ciugud, judeţul Alba, în  
Limba. 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic. 
 

 
Rigoare normativă. 

 
3.  

 
 Art.2. – Anexa la Legea 
nr.2/1968 privind organizarea 
administrativă a teritoriului 
României, republicată în Buletinul 
Oficial, Partea I, nr.54-55 din 27 
iulie 1981, cu modificările 
ulterioare, se modifică în mod 
corespunzător. 

 
 Art.2. – Anexa la Legea 
nr.2/1968 privind organizarea 
administrativă a teritoriului 
României, republicată în Buletinul 
Oficial, Partea I, nr.54-55 din 27 
iulie 1981, cu modificările 
ulterioare, se modifică în mod 
corespunzător. 
 

 

 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
                     

IOAN OLTEAN    KOVACS CSABA TIBERIU 
 

  
Expert parlamentar: 
Stelian Androne 
     


