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Comisia pentru Administrapie Publica

Nr. XXX/ 347/26.11.2019

RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru modificarea Anexei Legii nr.2/1968 
privind organizarea administrativd a teritoriului Romaniei

(L551/2019)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia pentru administrapie publica, prin adresa nr. L551/2019 
din data de 28.10.2019, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului m vederea 
dezbaterii §i elaborarii raportului, m procedura de urgenpa, asupra Propunerii legislative 
pentru modiflcarea Anexei Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativa a 
teritoriului Romaniei, inipiata de Ciolacu Ion-Marcel - deputat PSD; lordache Florin - 
deputat PSD. Propunerea legislative a fost adoptata de Camera Deputapilor ca urmare a 
depa^irii termenului de 45 de zile, potrivit art.75 alin.[2) teza a Ill-a din Constitupia 
Romaniei, republicata.

Propunerea legislative are ca obiect de reglementare modificarea anexei la Legea 
nr.2/1968 privind organizarea administrative a teritoriului Romaniei.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislative §i a dat un aviz favorabil cu 
observapii §i propuneri.

Guvernul, prin reprezentanpii sei din partea Ministerului Lucrerilor Publice, 
Dezvolterii §i Administrapiei, nu suspine adoptarea acestei propuneri legislative.

La dezbaterea propunerii legislative a participat, m conformitate cu prevederile 
art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificerile ulterioare, din partea 
Ministerului Lucrerilor Publice, Dezvolterii ^i Administrapiei - doamna director general 
Diana Jenea.

In §edinpa din data de 26.11.2019, membrii comisiei au analizat propunerea 
legislative §i au hoterat, cu majoritatea voturilor membrilor prezenpi se adopte un raport 
de respingere, din urmetoarele considerente:



Conform prevederilor Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului national - Secfiunea a IV -a Re^eaua de localitaji, ora§ul Buftea nu mdepline^te 
indicatorul demografic pentru a dobandi statutul de municipiu (40.000 de locuitori], statut 
dejinut de toate re§edinj:ele de jude^: din Romania;

Este necesara organizarea unui referendum local la nivelul judei;ului Ilfov, respectiv 
m toate unita(ile administrativ-teritoriale din componenja judefului Ilfov, iar daca 
rezultatul este valabil §i favorabil, acesta sa fie anexat ca documenta^ie aferenta la proiect.

La lucrarile comisiei au fost prezen(:i 8 senator! din totalul de 11 membrii ai 
comisiei. Raportul a fost adoptat cu 6 voturi.

Prin confinutul sau normativ, propunerea legislativa face parte din categoria legilor 
organice fiind incidente prevederile art.73 alin.(3], lit.o), din Constitu(:ia Romaniei, 
republicata §i urmeaza a fi adoptata m conformitate cu prevederile art.76 alin(l) din legea 
fundamentala.

Potrivit art.75 alin.(l] din Constitu(;ia Romaniei, republicata §i al art.92 alin.(8) pct.2 
din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile ulterioare, Senatul este Camera 
Decizionala.

Comisia pentru administrajie publica supune spre dezbatere §i adoptare, Plenului 
Senatului, raportul de respingere impreuna cu propunerea legislativa.

Pre$edfnte, Secretar,

Senator.TIcjMn \CJtt-ciumaru Senator Dogariu


