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asupra propunerii legislative privind 
reînfiinţarea comunelor Costineşti şi  

Horia din Judeţul Constanţa 
 

 
Cu adresa nr. 70 din 12 mai 1997, Biroul Permanent, conform art. 86 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat pentru examinare şi avizare Comisia pentru 
Buget, Finanţe şi Bănci cu propunerea legislativă privind reînfiinţarea comunelor Costineşti 
şi Horia din Judeţul Constanţa. 

In urma examinării, în şedinţa din data de 25 iunie 1997, Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci, cu majoritate de voturi, a hotărât respingerea propunerii legislative din 
următoarele considerente: 

1. Reînfiinţarea comunelor Costineşti şi Horia presupune modificarea limitelor 
administrativ – teritoriale ale altor comune, în a căror componenţă intră, în prezent, satele 
Costineşti şi Schitu şi respectiv, satele Horia, Cloşca şi Tichileşti, propuse a constitui cele 
două comune. 

Potrivit dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, 
“Orice modificarea a limitelor teritoriale ale unităţilor administrativ-teritoriale 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 
“(s.n.). Ori,  din documentaţia ce însoţeşte propunerea legislativă nu rezultă că aceste cerinţe 
au fost îndeplinite. 

2. Înfiinţarea unor unităţi administrativ teritoriale implică unele cheltuieli financiare, 
cu influenţe asupra bugetului de stat. 

In acest sens, dispoziţiile art. 110 (1) din Constituţie statuează că în cazul în care o 
iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat, este obligatorie 
solicitarea unei informări din partea Guvernului, informare care nu se regăşeşte în 
documentaţia pe care se bazează propunerea legislativă în cauză. 

3. Propunerea legislativă lasă nerezolvate o serie de probleme care apar în 
eventualitatea aprobării acesteia de către Parlament, cum sunt: componenţa actualelor 
comune din care fac parte satele Costineşti şi Schitu şi respetiv satele Horia, Cloşca şi 
Tichileşti, precum şi organizarea de alegeri pentru constituirea autorităţilor publice – 
consiliul local şi primar - absolut necesare pentru funcţionarea celor două comune popuse a 
fi reînfiinţate. 
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4. In prezent, există la Guvern, în curs de finalizare, un proiect de lege privind 
îmbunătăţirea organizării administrative a teritoriului ţării, în ansamblul său şi la toate 
nivelurile – comună, oraş, municiu, judeţ. Faţă de această situaţie apreciem că propunerea 
legislativă privind reînfiinţarea comunelor Costineşti şi Horia, din judeţul Constanţa, trebuie 
analizată împreună cu celelalte propuneri vizând acest judeţ, pe baza unor criterii unitare şi 
într-o viziune globală, pe măsură ce vor fi asigurate şi resursele financiare necesare. 
Precizăm că în axcest sens, s-a propunţat constant şi Guvernul, cu prilejul analizării altor 
propuneri referitoare la organizarea de noi unităţi administrativ teritoriale. 
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