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  Către, 

 
  BIROUL PERMANENT AL  

   CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Proiectului de Lege privind declararea 

oraşului Dragomireşti din judeţul Maramureş, "ORAŞ MARTIR" în lupta anticomunistă, 

transmis Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului pentru dezbatere 

în fond, în procedură obișnuită, cu adresa nr. PLx 207/2020 din 29 aprilie 2020. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

ANGELICA FĂDOR 
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R A P O R T       
asupra Proiectului  de Lege privind declararea oraşului Dragomireşti din 

judeţul Maramureş, "ORAŞ MARTIR" în lupta anticomunistă 
 

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

republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată, 

cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, cu proiectul de Lege privind declararea 

oraşului Dragomireşti din judeţul Maramureş, "ORAŞ MARTIR" în lupta 

anticomunistă”, transmis cu adresa nr. PLx. 207/2020 din 29 aprilie 2020, înregistrat cu 

nr. 4c-7/152 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 tacit proiectul de lege 

în şedinţa din 23 aprilie 2020, ca urmare a depăș irii 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. 138/05.03.2020); 

• avizul negativ al Consiliului Economic și Social (nr. 763/11.02.2020); 

• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale (nr. 4c-6/200/5.05.2020). 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3�


      Proiectul de lege are ca obiect de reglementare declararea orașului Dragomirești, 

Maramureș, ca oraș martir în lupta anticomunistă. În conformitate cu expunerea de 

motive, ”prin declararea orașului Dragomirești, Maramureș,  localitate martir s-ar aduce 

un omagiu membrilor grupului de rezistență anticomunistă din Munții Țibleșului și poate 

fi o alinare pentru urmașii celor care au luptat împotriva regimului comunist ateu”.    

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

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat proiectul de 

lege în şedinţa online din 20 octombrie 2020. 

 La lucrările Comisiei pentru administrație public ă și amenajarea teritoriului au 

fost prezenţi deputați conform listei de prezență. 

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

Comisiei, s-a hotărât cu majoritate de voturi (1 abținere) , să se supună Plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind declararea oraşului 

Dragomireşti din judeţul Maramureş, "ORAŞ MARTIR" în lupta anticomunistă, cu 

amendamente admise prezentate în Anexa la prezentul raport. 

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

legilor ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 

              Angelica FĂDOR                               Constantin ȘOVĂIALĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar, Beatrice Meianu 

 
 
 



ANEXĂ 
 

Amendamente admise 
 
Nr. 
crt. 

 
Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

1.  LEGE 
privind declararea orașului 

Dragomirești din județul Maramureș, 
”ORAȘ MARTIR” în lupta 

anticomunistă 

LEGE 
privind declararea orașului Dragomirești, 

județul Maramureș, ”Oraș-martir” în 
lupta anticomunistă 

 
Autor: Comisia pentru administrație 
publică  și amenajarea teritoriului 
 

Tehnică legislativă – sintagma ”oraș 
martir” trebuie redată fără majuscule 

2.  Articol unic.- În semn de omagiu adus 
membrilor grupului de rezistență 
anticomunistă din Munții Țibleșului și ca 
o alinare pentru urmașii celor care au 
luptat împotriva regimului comunist 
ateu, orașul Dragomirești, județul 
Maramureș, se declară ”ORAȘ 
MARTIR” al luptei anticomuniste. 

Articol unic.- În semn de omagiu adus 
membrilor grupului de rezistență 
anticomunistă din Munții Țibleșului și ca o 
alinare pentru urmașii celor care au luptat 
împotriva regimului comunist ateu, orașul 
Dragomirești, județul Maramureș, se 
declară ”Oraș-martir” al luptei 
anticomuniste. 
 
Autor: Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
 

Tehnică legislativă – sintagma ”oraș 
martir” trebuie redată fără majuscule 
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