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                 Vă înaintăm alăturat raportul asupra propunerii legislative privind 

schimbarea denumirii şi a satului de reşedinţă ale comunei Abrămuţ, judeţul Bihor 

şi modificarea anexei nr. 1 la Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă a 

teritoriului României trimisă spre dezbatere în fond, Comisiei pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului cu adresa nr.Plx.458/2022 din 4 octombrie 2022. 
 

 

 

PREȘEDINTE 

Simona BUCURA – OPRESCU 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

roxana.ardeleanu
Conform cu originalul



2 

 

 
Parlamentul României 

Camera Deputaților 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  

ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 
 

 Nr. 4c-7/625                                            

 București, 26.10.2022 

                                                                                                                                                                                                 

  RAPORT  

asupra propunerii legislative privind schimbarea denumirii şi a satului de 

reşedinţă ale comunei Abrămuţ, judeţul Bihor şi modificarea anexei nr. 1 la 

Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României 

 

 

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

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată spre dezbatere în fond cu propunerea 

legislativă privind schimbarea denumirii şi a satului de reşedinţă ale comunei 

Abrămuţ, judeţul Bihor şi modificarea anexei nr. 1 la Legea nr.2/1968 privind 

organizarea administrativă a teritoriului României, trimisă cu adresa 

nr.Plx.458/2022 din 4 octombrie 2022 și înregistrată cu nr. 4c-7/625/05.10.2022. 

           Camera Deputaților este prima Cameră sesizată, potrivit prevederilor art.75 

din Constituția României, republicată și ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare.  

 La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere:  

 - avizul favorabil al Consiliului Legislativ (1049/20.09.2022) 

 - avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr.5904/20.09.2022) 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare schimbarea denumirii 

comunei Abrămuţ, judeţul Bihor, în comuna Petreu şi stabilirea reşedinţei comunei 

Petreu, judeţul Bihor, în satul Petreu. Totodată, se propune modificarea şi completarea, 

în mod corespunzător, a anexei la Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă 

a teritoriului României. 

 În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat propunerea legislativă sus 

menționată în ședința din 26 octombrie 2022.  
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 La ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 

 La dezbaterile care au avut loc au participat, în calitate de invitați, în 

conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, domnul Daniel Marinescu – director general 

și domnul Sorin Solomon - director în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației. 

 În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate de către 

membrii Comisiei s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de 

adoptare a propunerii legislative privind schimbarea denumirii şi a satului de 

reşedinţă ale comunei Abrămuţ, judeţul Bihor şi modificarea anexei nr. 1 la Legea 

nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României cu 

amendamente admise prezentate în Anexa care face parte integrantă din prezentul 

raport. 

      În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 

PREȘEDINTE 

Simona BUCURA – OPRESCU 

SECRETAR, 

Christine THELLMANN 

 

 

 

 

 

Șef serviciu, Cristian BITEA 
Consilier parlamentar, Roxana ARDELEANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXĂ 

PL-x nr. 458/2022 

AMENDAMENTE ADMISE 

 
 

Nr. 

crt. 

 

Text Legea nr.2/1968 

 

Text inițiativă legislativă  

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

0  1 3 4 

1.   LEGE 

privind schimbarea denumirii şi a satului 

de reşedinţă ale comunei Abrămuţ, judeţul 

Bihor şi modificarea anexei nr.1 la Legea 

nr. 2/1968 privind organizarea 

administrativă a teritoriului României 

LEGE 

privind schimbarea denumirii şi a 

satului de reşedinţă ale comunei 

Abrămuţ, judeţul Bihor, precum şi 

pentru modificarea și completarea 

anexei la Legea nr.2/1968 privind 

organizarea administrativă a teritoriului 

României 

 

Autor: membrii Comisiei 

Tehnică 

legislativă, 

pentru un spor de 

rigoare normativă. 

2.   Art. 1- (1) Denumirea comunei Abrămuţ, 

judeţul Bihor, se schimbă în comuna Petreu. 

(2) Satele componente ale comunei 

Petreu sunt următoarele: Petreu, Abrămuţ, 

Crestur şi Făncica. 

(3) Reşedinţa comunei Petreu, judeţul 

Bihor, se stabileşte în satul Petreu. 

Nemodificat  

3.   Art. 2 - Anexa nr. 1 la Legea nr. 2/1968 

privind organizarea administrativă a 

teritoriului României, republicată în 

Buletinul Oficial al României, Partea I, 

nr.54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările 

şi completările ulterioare, se modifică şi se 

completează, după cum urmează: 

Art. 2 - Anexa la Legea nr. 2/1968 

privind organizarea administrativă a 

teritoriului României, republicată în 

Buletinul Oficial al României, Partea I, 

nr.54-55 din 27 iulie 1981, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

Legea nr.2/1969 

are o singură 

anexă, astfel 

pentru 

corectitudinea 

informației 

juridice trebuie 
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se modifică şi se completează, după cum 

urmează: 

 

Autor: membrii Comisiei 

 

eliminată 

sintagma ”nr.1”. 

4.   

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

comunei 

Satele 

componente 

2 Abrămuț    1. Abrămuț 

  2. Crestur 

  3. Făncica 

  4. Petreu 
 

1. La județul Bihor, lit.C Comune, poziția 2 

din tabel se abrogă. 

1. La județul Bihor, litera C ”Comune”, 

numărul curent 2 se abrogă. 

 

Autor: membrii Comisiei 

Tehnică 

legislativă, pentru 

corectitudinea 

redactării. 

5.   

 

 

 

 

_____________________ 

2. La judeţul Bihor, lit. C. Comune, după 

poziţia 54 se introduce o nouă poziţie 541, 

cu următorul cuprins: 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

comunei 

Satele 

componente 

541 Petreu 1. Petreu 

  2. Abrămuț 

  3. Crestur 

  4. Făncica 
 

2. La judeţul Bihor, litera C ”Comune”, 

după numărul curent 54 se introduce 

un nou număr curent, nr. crt. 541, cu 

următorul cuprins: 

” 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

comunei 

Satele 

componente 

541 Petreu 1. Petreu 

  2.Abrămuț 

  3. Crestur 

  4. Făncica 

” 

 

Autor: membrii Comisiei 

 

Tehnică 

legislativă, pentru 

corectitudinea 

redactării. 

 

Pentru rigoarea 

redactării este 

necesară redarea 

textului folosind 

ghilimele. 

 


