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    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind 
înfiinţarea comunei Comăneşti, judeţul Suceava, trimis Comisiei noastre 
pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr.255 din 23 mai 2002.  
  
 
 
 
 
  

      PRESEDINTE, 
 
              

      IOAN OLTEAN        
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  1. Cu adresa nr.255 din 23 mai 2002, Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii şi 
avizării în fond, cu proiectul de Lege privind înfiinţarea comunei Comăneşti, judeţul 
Suceava.  
  La întocmirea raportului s-a avut în vedere: 

- avizul Consiliul Legislativ nr.464 din 10.04.2002; 
  Proiectul de lege a fost dezbătut şi avizat în fond, în procedură obişnuită, în 
şedinţa din 12 iunie 2002. 
  Prin proiectul de lege sus-menţionat se dă curs voinţei majorităţii 
cetăţenilor de reînfiinţare a comunei Comăneşti, judeţul Suceava, în scopul dezvoltării 
acestei localităţi şi al apropierii cetăţenilor de autorităţile locale. 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma 
adoptată de Senat, în şedinţa din 16 mai 2002, pentru următoarele considerente: 
  - Sunt îndeplinite prevederile art.20 din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală şi ale art.3 alin.(1) din Legea nr.351/2001 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului naţional � Secţiunea a IV-a � Reţeaua de localităţi, 
propunerea de înfiinţare a comunei Comăneşti fiind rezultatul votului favorabil al 
cetăţenilor exprimat prin referendum local; 
  - Sunt respectaţi principalii indicatori cantitativi şi calitativi minimali, 
prevăzuţi în anexa nr.4 a Legii nr.351/2001, pentru înfiinţarea de comune.  
  2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice potrivit art.72 
alin.(3) lit.o) din Constituţie.  
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  3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi, din totalul de 26 
membrii ai Comisiei.  
  Raportul Comisiei a fost adoptat cu 24 voturi. 
  4. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 16 mai 2002.  
   
  In urma dezbaterii, Comisia propune admiterea fără modificări a 
proiectului de lege. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
  
           SECRETAR, 

IOAN OLTEAN 
 

      KOVACS CSABA TIBERIU 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar: 
Stelian Androne 
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