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AVIZ 

asupra propunerii legislative privind completarea Legii nr.67/2005 pentru 
înfiinţarea de comune 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă privind completarea Legii 
nr.67/2005 pentru înfiinţarea de comune, trimisă cu adresa Pl-x 241 din 24 mai 2011 şi 
înregistrată cu nr. 31/548 din 25 mai 2011. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale 
art. 92 alin. (8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este primă Cameră sesizată 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 
nr.67/2005 pentru înfiinţarea de comune, în vederea declarării comunei Vâlcani ca fiind 
comună reînfiinţată, căreia îi sunt aplicabile prevederile art.5¹ din Legea nr.351/2001 
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – 
Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că unităţile 
administrativ – teritoriale reînfiinţate sunt delimitate şi marcate teritorial pe baza vechilor 
hotare existente la data desfiinţării. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
comisia a dezbătut iniţiativa legislativă  în şedinţa din  31 mai 2011. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea 
de motive şi avizul negativ al Consiliului Legislativ, nr.408 din  5.04.2011.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a acestei iniţiative legislative întrucât, în 
conformitate cu dispoziţiile art.22 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
orice modificare a limitelor teritoriale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor 
se poate efectua numai prin lege şi numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din 
respectivele unităţi administrativ teritoriale, prin referendum, iar din propunerea 
legislativă nu rezultă că această condiţie a fost îndeplinită. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  propunerea legislativă  face 
parte din categoria legilor organice. 
 
                       

             PREŞEDINTE,                            SECRETAR, 
                          Daniel BUDA                     Gabriel ANDRONACHE 
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