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AVIZ 

 
 

asupra proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, 
conservarea �i punerea în valoare a cetă�ilor dacice din Mun�ii Oră�tiei 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere 
şi avizare, cu Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, 
conservarea �i punerea în valoare a cetă�ilor dacice din Mun�ii Oră�tiei, trimis 
cu adresa nr. PL x 267 din 13 iunie 2016 şi înregistrat cu nr. 4c-11/759  din 14 iunie 
2016. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi 
ale art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă 
în şedinţa din 7 iunie 2016, în condi�iile articolului 75 alineatul (2) teza a III – a din 
Constitu�ia României, republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri iniţiativa 
legislativă, cu avizul nr.58 din 20 ianuarie 2015. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare reglementarea regimului 
special de protejare a cetă�ilor dacice din Mun�ii Oră�tiei, sens în care se 
înfiin�ează Administra�ia Cetă�ilor Dacice, institu�ie publică cu personalitate 
juridică, subordonată Ministerului Culturii. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive �i avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului 
Legislativ în �edin�a din 21 iunie 2016. 

Cu ocazia discu�iilor din cadrul comisiei, reprezentan�ii Ministerului Culturii 
au propus avizarea negativă a ini�iativei legislative. Membrii comisiei au apreciat 
că, dacă sunt există surse de finan�are ale ini�iativei legislative, dacă sunt respectate 
prevederile constitu�ionale, se avizează favorabil, problemele de fond �i de 
oportunitate fiind de resortul comisiei sesizate în fond. 

Toate aspectele legate de sursele de finan�are, de oportunitate, de organizare a 
textelor pe baza tehnicii legislative sunt de competen�a comisiei sesizate în fond. 



În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate  de voturi, avizarea favorabilă a Proiectului de Lege privind stabilirea 
unor măsuri pentru protejarea, conservarea �i punerea în valoare a cetă�ilor 
dacice din Mun�ii Oră�tiei. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege  face parte 
din categoria legilor organice.  
                 
       
                       PREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 

 
                 Bogdan Liviu CIUCĂ                           Sorin Constantin STRAGEA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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