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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 
AMENAJAREA TERITORIULUI  

 
Bucureşti, 16.06.2020 

Nr. 4c-7/151 
 
 

Către 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru declararea 

municipiului Iaşi ”Oraş - martir al Revoluţiei din Decembrie 1989”, transmis 

Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului pentru dezbatere în 

fond, în procedură obișnuită, cu adresa nr. PLx 205/2020 din 29 aprilie 2020. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

ANGELICA FĂDOR 
 

 

  

 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
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Bucureşti, 16.06.2020 

Nr. 4c-7/151 
 
 

 
 R A P O R T       

asupra Proiectului de Lege pentru declararea municipiului Iaşi ”Oraş - martir al 
Revoluţiei din Decembrie 1989” 

 
 În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost 

sesizată, cu dezbatere pe fond, în procedură obişnuită, cu proiectul de Lege pentru 

declararea municipiului Iaşi ”Oraş - martir al Revoluţiei din Decembrie 1989”, 

transmis cu adresa nr. PLx 205/2020 din 29 aprilie 2020, înregistrat cu nr. 4c-7/151 

din 04 mai 2020. 

 Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 

alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din 23 aprilie 2020, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art. 

75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicată. 

 La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 1038/23.12..2019); 

• avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social (nr. 6517/17.12.2019); 

• în punctul de vedere transmis, Guvernul menționează faptul că 

”Parlamentul decide asupra oportunității adoptării acestei inițiative 

legislative” (adresa nr.  613/DPSG/22.04.2020). 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3�
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         Proiectul de lege are ca obiect de reglementare declararea municipiului Iași 

”Oraș -martir al Revoluției din Decembrie 1989”  în semn de cinstire pentru jertfele 

date și pentru eroismul manifestat în lupta pentru victoria Revoluției din Decembrie 

1989. 

         Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat proiectul 

de lege în şedinţa on-line din 16 iunie 2020. 

 La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au 

fost prezenţi deputați conform listei de prezență. 

La dezbaterile care au avut loc a participat, în calitate de invitat, în 

conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, domnul Mihai Firică – Secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către 

membrii Comisiei, s-a hotărât cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă și 5 

abțineri), să se supună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege 

pentru declararea municipiului Iaşi ”Oraş - martir al Revoluţiei din Decembrie 

1989”, în forma adoptată de Senat. 

 În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 
PREŞEDINTE, SECRETAR, 

Angelica FĂDOR Simona BUCURA-OPRESCU 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar, Beatrice Meianu 
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