
 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

 1/3 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
Bucureşti,   16.12.2009 

Nr.   26/767 
 
 

Către 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu 

modificările şi completările ulterioare, trimisă comisiei pentru examinare pe 

fond, cu adresa nr. Pl.x489 din 4 noiembrie 2009. 

 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

MIRCEA DUŞA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
Bucureşti, 16.12.2009 

Nr.  26/767 
 
 

R A P O R T       
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi 

completările ulterioare 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată, prin adresa nr. Pl.x 489 din 4 

noiembrie 2009, cu dezbaterea pe fond în procedură obişnuită, a propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.351/2001 privind 

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

Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare. 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1232/23.10.2009) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.1013/10.11.2009) 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul prevederii posibilităţii declarării de noi 

municipii prin unificarea unuia sau mai multor municipii cu unul sau mai multe 

oraşe şi/sau comune din imediata vecinătate, în limitele aceluiaşi judeţ, dacă 

situaţia economică şi socială a zonei va fi favorizată de acest fapt. 
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 Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii 

legislative.  

 Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform 

art. 76, alin.(1) din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 15 decembrie 

2009 a participat, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Ioan Andreica – secretar de stat, 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi, din totalul de 31 

membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat.  

 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, SECRETAR, 
 

Mircea DUŞA 
 

Mihai Cristian APOSTOLACHE 
    

  
 
 
 
 
             

             
Expert, Roxana Feraru 
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