
 

  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,                         13 martie 2002 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU     Nr.26/560  

ECOLOGIC  
 
 
 
 
     
    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
   
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative privind 
declararea Oraşului Cugir-Oraş Martir al Revoluţiei din decembrie 1989, trimis 
Comisiei noastre pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr.670 din 11 februarie 
2002.  

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere: 
- avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci nr.79 din 6.03.2002. 
- punct de vedere al Guvernului aprobat în şedinţa din 24.01.2002; 
- avizul Consiliului Legislativ cu nr.164 din 05.02.2001. 

  Propunerea legislativă a fost adoptată, cu unanimitate de voturi, în şedinţa 
din 13 martie 2002. 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
      SECRETAR, 
 
IOAN OLTEAN        

        KOVACS CSABA TIBERIU 
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ECOLOGIC      
 

RAPORT 
asupra propunerii legislative privind declararea Oraşului Cugir-Oraş Martir al 

Revoluţiei din decembrie 1989 
 

  În urma examinării propunerii legislative privind declararea Oraşului Cugir-Oraş Martir 
al Revoluţiei din decembrie 1989, în şedinţa din 13 martie 2002, Comisia  a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, ca propunerea legislativă sus-menţionată să fie supus Plenului Camerei Deputaţilor, în vederea 
dezbaterii şi adoptării, cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendament propus Motivare 

 
1. 

 
 Titlu lege 
 Lege privind declararea 
oraşului Cugir – Oraş Martir al 
Revoluţiei din Decembrie 1989. 

 
 Titlu lege 
 Lege privind declararea 
oraşului Cugir Oraş-Martir al 
Revoluţiei din decembrie 1989. 
 

 
Pentru o corectă redactare 
literară a textului. 

 
2. 

 
 Articol unic: In semn de 
cinstire a eroismului manifestat 
şi a memoriei martirilor căzuţi în 
luptă pentru victoria Revoluţiei 
din Decembrie 1989, oraşul 
Cugir se declară ORAŞ 
MARTIR AL REVOLUŢIEI 
DIN DECEMBRIE 1989. 

 
 Articol unic: In semn de 
omagiu adus eroismului manifestat 
de cetăţenii oraşului Cugir şi 
pentru cinstirea martirilor căzuţi 
în Revoluţia din decembrie 1989, 
oraşul Cugir se declară Oraş-Martir 
al Revoluţiei din decembrie 1989. 

 
Pentru uniformitatea 
reglementării cu celelalte acte 
normative similare şi pentru o 
corectă redactare literară a 
textului.  
Declararea ca oraş-martir este 
un semn de omagiu adus atât 
participanţilor la revoluţie cât 
şi martirilor căzuţi în 
revoluţie. 

Text adoptat de Comisie 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
        SECRETAR,   
 IOAN OLTEAN 

     KOVACS CSABA TIBERIU 
 
Expert parlamentar: 
Stelian Androne 
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