
 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

 1 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 
AMENAJAREA TERITORIULUI  
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Către 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 

declararea satelor Tărcaia şi Grădinari, judeţul Bihor, localităţi-martir, trimis 

comisiei pentru examinare pe fond, cu adresa nr. PLx 185 din 4 martie 2015  

 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

LAURENȚIU NISTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
Telefon: 021.414.1125, 021.414.1126; Fax: 021.314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro 
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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  

 
Bucureşti, 13.05.2015 
Nr. 4c-6/88 PLx 185/2015 

 
   R A P O R T 

   asupra proiectului de Lege privind declararea satelor Tărcaia şi Grădinari,  
judeţul Bihor, localităţi-martir  

 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul 

de Lege privind declararea satelor Tărcaia şi Grădinari, judeţul Bihor, localităţi-martir, trimis cu adresa nr. PLx 185 din 4 

martie 2015 și înregistrat cu adresa nr. 4c-6/88/09.03.2015. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi 

ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare.  

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în forma inițială, în condițiile articolului 75 

alineatul (2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.635/28.05.2014) 

 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-11/329/17.03.2015) 



  

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare declararea satelor Tărcaia şi Grădinari, judeţul Bihor, localităţi-

martir. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

comisia a examinat proiectul de lege în şedinţa din 12 mai 2015. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 22 membri ai comisiei. 

La dezbaterile care au avut loc a participat, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, doamna Sirma Caraman - secretar de stat în cadrul 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

 În urma examinării intervenţiei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei, s-a hotărât cu 

unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind declararea 

satelor Tărcaia şi Grădinari, judeţul Bihor, localităţi-martir cu amendamente admise prezentate în Anexa la prezentul 

raport.  

    În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare. 

 
 

VICEPREŞEDINTE,                                SECRETAR, 
 

Laurențiu NISTOR 
 

Radu BABUȘ 

   
 
 

             
   
Șef serviciu, Sofia Chelaru           
Consilier, Roxana Feraru 
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ANEXA 
   

Amendamente admise 
 
 

Nr. 
crt. 

 
Text Senat 

 
Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

0 1 2 3 
1.  LEGE 

privind declararea satelor 
Tărcaia şi Grădinari, 

judeţul Bihor, localităţi-
martir 

LEGE 
privind declararea satului Tărcaia 

aparținând comunei Tărcaia şi satului 
Grădinari aparținând comunei 

Drăgănești, din judeţul Bihor, localităţi-
martir 

 
(Autor: Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului) 
 

 Pentru identificarea satelor este 
necesară precizarea, în titlu și în 
articolul unic, a apartenenței acestora 
la comuna Tărcaia, respectiv 
Drăgănești, conform legislației în 
vigoare - Legea nr.2/1968 privind 
organizarea administrativă a teritoriului 
României, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. 

2.   Articol unic. - În 
semn de cinstire pentru 
jertfele date în perioada 
aprilie 1919, satele Tărcaia 
și Grădinari, din județul 
Bihor, se declară localități-
martir. 
 

 Articol unic. - În semn de cinstire 
pentru jertfele date în luna aprilie 1919, 
satul Tărcaia aparținând comunei 
Tărcaia și satul Grădinari aparținând 
comunei Drăgănești, din județul Bihor, 
se declară localități-martir. 
 

(Autor: Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului) 

 

 Pentru identificarea satelor este 
necesară precizarea, în titlu și în 
articolul unic, a apartenenței acestora 
la comuna Tărcaia, respectiv 
Drăgănești, conform legislației în 
vigoare - Legea nr.2/1968 privind 
organizarea administrativă a teritoriului 
României, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. 
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