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Vă înaintăm, alăturat, Raportul suplimentar asupra proiectului de Lege
privind trecerea satului Mănerău  de la comuna Pestişu Mic, ca sat
aparţinător municipiului Hunedoara, trimis Comisiei pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, cu adresa nr. 374 din 5
septembrie 2000, în vederea dezabterii şi avizării în fond.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 29 iunie 2000.

La întocmirea raportului suplimentar  s-a avut în vedere hotărârea Camerei
Deputaţilor de a restitui comisiei în vederea reexaminării proiectul de lege şi
raportul înaintat cu adresa nr.1450/XVIII/6 din 5 iulie 2001.

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său proiectul de lege face parte
din categoria legilor organice.
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asupra proiectului de Lege privind trecerea satului Mănerău de la comuna
Pestişu Mic, ca sat aparţinător municipiului Hunedoara.

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic, a  reanalizat prevederile proiectului de Lege privind trecerea
satului Mănerău de la comuna Pestişu Mic, ca sat aparţinător municipiului
Hunedoara,  avizul negativ al Consiliului Legislativ cu nr.462/8.VII.1998,
precum şi punctul de vedere al Guvernului  exprimat prin adresa nr.4746/MRP
din 13 noiembrie 2001, prin care se precizează că nu susţine această iniţiativă
legislativă, şi ca urmare, în şedinţa din 28 noiembrie 2001, a hotărât menţinerea
raportului de respingere înaintat cu adresa nr. 1450/XVIII/6 din 5 iulie 2001.

Reamintim că proiectul de lege sus-menţionat are în vedere
modificarea limitelor teritoriale ale comunei Pestişu Mic şi ale municipiului
Hunedoara.

Pentru astfel de situaţii, Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale prevede că orice modificare a limitelor teritoriale ale comunelor, oraşelor şi
judeţelor nu se poate efectua decât cu consultarea prealabilă a cetăţenilor din
unităţile teritorial-administrative respective, prin � referendum� organizat potrivit
legii. Obligativitatea organizării referendumului este prevăzută şi în Legea
nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.

Tabelele cu semnături ale unor cetăţeni care doresc desprinderea
satului Mănerău de comuna Pestişu Mic şi trecerea acestuia ca sat aparţinător
municipiului Hunedoara nu pot avea valoarea şi efectele juridice ale unui
�referendum� atâta vreme cât acesta nu s-a organizat şi desfăşurat în conformitate
cu prevederile  Legii nr.3/2000.
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De altfel, nerespectarea cerinţelor exprese ale legilor menţionate este
evidenţiată şi în avizul negativ al Consiliului Legislativ.

Faţă de cele arătate, comisia nu poate avea un alt punct de vedere
decât cel exprimat în Raportul de respingere înaintat anterior cu adresa
nr.1450/XVIII/6  din 5 iulie 2001.
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