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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 
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   Către, 
 

 BIROUL PERMANENT AL 

  CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative privind 

trecerea oraşului Căzăneşti la rangul de comună şi pentru abrogarea Legii 

nr.134/2004 privind declararea ca oraş a comunei Căzăneşti, judeţul 

Ialomiţa, trimisă comisiei pentru examinare pe fond, cu adresa nr. Plx 

168/2017, din 24 aprilie 2017. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

CRISTIAN BUICAN 
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R A P O R T     

asupra propunerii legislative privind trecerea oraşului Căzăneşti la 
rangul de comună şi pentru abrogarea Legii nr.134/2004 privind 

declararea ca oraş a comunei Căzăneşti, judeţul Ialomiţa 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului a fost sesizată, prin adresa nr. Plx 168/2017 din 24 aprilie 2017, 

cu dezbaterea pe fond, a propunerii legislative privind trecerea oraşului 

Căzăneşti la rangul de comună şi pentru abrogarea Legii nr.134/2004 privind 

declararea ca oraş a comunei Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, înregistrată la 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului cu           

nr.4c-6/187/25.04.2017. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată potrivit 

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

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.245/19.04.2017) 

- avizul favorabil al Consiliului Economic și Social 

(nr.1950/11.04.2017) 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare trecerea 

orașului Căzănești la rangul de comună. Totodată, se propune abrogarea Legii 

nr.134/2004 privind declararea ca oraș a comunei Căzănești, județul 

Ialomița, precum și modificarea în mod corespunzător a Anexei la Legea 

nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României și a 
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pct.5.6 din Anexa nr.II la Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, comisia a examinat propunerea legislativă în şedinţa din data de 9 

mai 2017. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi, din totalul de 25 

membri ai comisiei. 

La dezbaterile care au avut loc, au participat, în conformitate cu 

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna 

Sirma Caraman  - secretar de stat, domnul Ciprian Lucian Roșca - secretar de 

stat, domnul Daniel Marinescu - director general, domnul Sorin Solomon - 

director în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 

Fondurilor Europene. 

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către 

membrii Comisiei, s-a hotărât cu majoritate de voturi (3 voturi 

împotrivă), respingerea propunerii legislative privind trecerea oraşului 

Căzăneşti la rangul de comună şi pentru abrogarea Legii nr.134/2004 privind 

declararea ca oraş a comunei Căzăneşti, judeţul Ialomiţa. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor organice. 

 
 
 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
 

CRISTIAN BUICAN 
 

SIMONA BUCURA OPRESCU 
                         
 

 
 

Șef serviciu, Sofia Chelaru 
Consilier parlamentar, Roxana Feraru 
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