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  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative pentru reînfiinţarea 
comunei Clit, judeţul Suceava, trimis comisiei noastre cu adresa nr. 46 din 14 aprilie 2000,  pentru 
dezbatere şi avizare în fond.  
    
  La întocmirea raportului, s-au avut în vedere avizul negativ al Consiliului Legislativ 
cu nr. 376 din 7 aprilie 2000, precum şi Punctul de vedere al Guvernului exprimat prin adresa 
nr.746 din 21 martie 2000.  
 
     
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său,  propuneea legislativă  se încadrează 
în categoria legilor organice. 
 
 
   
        
 
        
 
       PRESEDINTE, 
 

   SECRETAR, 
      ION CÎRSTOIU                 
      

           IOAN OLTEAN 
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Comisia pentru administraţie publică            Nr.1357/XVIII/6                   
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic        5 iunie 2000 

                  
 

RAPORT 
 

asupra propunerii legislative pentru reînfiinţarea comunei Clit, judeţul 
Suceava. 

 
  
  În urma examinării propunerii legislative pentru reînfiinţarea 
comunei Clit, judeţul Suceava, în şedinţa din 25 mai 2000, comisia a hotărât cu 
majoritate de voturi, respingerea iniţiativei legislative, pentru următoarele 
motive: 
  

1. Prevederile propunerii legislative au drept consecinţă 
modificarea limitelor teritoriale ale actualei comune Arbore din 
judeţul Suceava . 

  
2. Potrivit art. 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 

69/1991, republicată, “delimitarea comunelor, oraşelor şi judeţelor , se 
stabileşte prin lege.Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora 
se poate efectua numai în temeiul legii şi cu consultarea prealabilă a 
cetăţenilor din unităţile administrativ - teritoriale respective, prin 
referendum care se organizează potrivit legii ”, ori, propunerea 
legislativă sus- menţionată nu întruneşte aceste cerinţe exprese ale 
Legii nr. 69/1991.  

  
3. În acelaşi sens, Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi 

desfăşurarea referendumului, în art.13 precizează că “ proiectele de 
legi sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale 
ale comunelor, oraşelor şi judeţelor se înaintează Parlamentului spre 
adoptare numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile 
administrativ - teritoriale respective, prin referendum. În acest caz 
organizarea referendumului este obligatorie.     

  
4. Precizăm că tabelele cu semnături ale locuitorilor care doresc  

reînfiinţarea comunei Clit,  nu pot avea valoarea şi efectele juridice ale 
unui referendum local atâta vreme cât acesta nu a fost organizat şi nu s-a 
desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii nr.3/2000.  
 

5. Menţionăm de asemenea faptul că pe ordinea de zi a Camerei 
Deputaţilor se află în vederea dezbaterii şi adoptării proiectul de Lege 
privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – 
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Secţiunea IV – Reţeaua de localităţi, care are ca obiectiv fundamentarea 
strategiei de structurare şi dezvoltare echilibrată a reţelei de localităţi din 
ţara noastră.  

În cadrul acestui proiect de lege sunt stabilite o serie de criterii şi 
cerinţe minimale care  definesc municipiile, oraşele şi comunele. 

Pentru  înfiinţarea unei noi comune sunt stabilite unele criterii şi 
un nivel minim de dotare şi echipare, fără de care activităţile din cadrul 
acesteia nu se pot desfăşura în condiţii corespunzătoare.  

  
 6. După adoptarea acestei legi , având în vedere faptul că 
reînfiinţarea sau înfiinţarea de noi comune presupune şi cheltuieli 
financiare importante pentru dotarea sediului primăriei şi plata 
personalului acesteia, iar solicitările în acest sens sunt numeroase, este 
necesar ca Guvernul în baza propunerilor primite din teritoriu şi cu 
respectarea legislaţiei în vigoare să definitiveze proiectul de lege avut 
în vedere în acest sens. 

  
  În consecinţă propunerea legislativă nu poate fi promovată fără 
respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, acesta fiind şi punctul de vedere 
al Guvernului.  

 
 
        
 
 
 

 PREŞEDINTE,  
       SECRETAR,  
      
  ION CÎRSTOIU            

        IOAN OLTEAN  
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