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    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative privind 
trecerea satelor Dobricel şi Dumbrăviţa din componenţa comunei Căianu Mic în 
competenţa comunei Spermezeu, judeţul Bistriţa-Năsăud, trimis Comisiei noastre pentru 
dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr.P.l.x-67 din 15 martie 2004.  
 
 
 
 
 
 

 PRESEDINTE, 
 
 

IOAN OLTEAN        
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RAPORT   
asupra propunerii legislative privind trecerea satelor Dobricel şi 

Dumbrăviţa din componenţa comunei Căianu Mic în competenţa comunei 
Spermezeu, judeţul Bistriţa-Năsăud 

 
 

  Cu adresa nr.P.l.x-67 din 15 martie 2004, Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii 
şi avizării în fond, cu propunerea legislativă privind trecerea satelor Dobricel şi 
Dumbrăviţa din componenţa comunei Căianu Mic în competenţa comunei Spermezeu, 
judeţul Bistriţa-Năsăud. 
  La întocmirea Raportului s-a avut în vedere:  

- avizul Consiliului Legislativ nr.355 din 3.03.2004.  
  Propunere legislativă a fost dezbătută şi avizată în fond, în procedură 
obişnuită, în şedinţa din 17 martie 2004.  
  Prin această iniţiativă legislativă se reglementează trecerea satelor Dobricel 
şi Dumbrăviţa din componenţa comunei Căianu Mic în componenţa comunei 
Spermezeu, judeţul Bistriţa-Năsăud. 
  Satele Dobricel şi Dumbrăviţa au aparţinut din punct de vedere 
administrativ-teritorial, din anul 1895 şi până la crearea primelor întovărăşiri, comunei 
Spermezeu, iar odată cu colectivizarea au fost trecute forţat, fără voinţa cetăţenilor, la 
comuna Căianu Mic, deoarece comuna Spermezeu a rămas necooperativizată. 
  In februarie 1990 prin decizia nr.37 din 16.02.1990 a Prefecturii judeţului 
Bistriţa-Năsăud, cele două sate au fost arondate comunei Spermezeu, reînfiinţată tot în 
anul 1990.  
  Pentru locuitorii celor două sate Primăria comunei Spermezeu a fost cea 
care a aplicat Legea nr.18/1991 şi Legea nr.1/2000, a întreţinut şcolile, a eliberat actele 
de căsătorie, de naştere sau deces, în atribuţiile Poliţiei Căianu Mic rămânând doar 
serviciul de evidenţa populaţiei.  
  In intervalul 1990 – 2000, locuitorii celor două sate au votat la alegerile 
locale şi generale  în comuna Spermezeu chiar dacă domiciliul scris în actele de 
identitate era comuna Căianu Mic.  



 
  In anul 2000 Prefectura judeţului Bistriţa-Năsăud a impus locuitorilor din 
aceste sate să voteze pentru comuna Căianu Mic, deşi aceasta a fost împotriva voinţei 
locuitorilor din Dobricel şi Dumbrăviţa. 
  In cei 38 de ani, trecuţi de la arondarea la comuna Căianu Mic, satele au 
rămas slab dezvoltate, fără sprijin de dezvoltare urbanistică, mereu izolate sub toate 
aspectele, locuitorii acestora nereuşind să stabilească legături de afinitate cu cei din 
satele aparţinătoare comunei Căianu Mic, în schimb păstrându-se legături trainice cu 
comuna Spermezeu, legături ce vin din timp, ca motivaţii afective. 
  Pentru rezolvarea acestor neînţelegeri, cetăţenii au fost consultaţi prin 
referendum, în condiţiile Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului, ale cărui rezultate au consfinţit nu numai o realitate de fapt ci şi dorinţa 
acestora de a fi arondaţi comunei Spermezeu.  
  Prin trecerea celor două sate din componenţa comunei Căianu Mic în 
componenţa comunei Spermezeu, rămân în continuare îndeplinite de către cele două 
comune, condiţiile prevăzute în anexa nr.IV a Legii nr.351/2001 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, 
care îşi vor păstra acelaşi rang.  
  Având în vedere cele arătate, Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, propune Plenului Camerei Deputaţilor, 
aprobarea propunerii legislative.  
  2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit 
prevederilor art.73 alin.(3) lit.o) din Constituţie.  
  3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 23 de deputaţi, din totalul de 24 
membri ai Comisiei. 
  4. Propunerea legislativă, potrivit art.75 din Constituţie şi art.86 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor este de competenţa decizională a Senatului. 
 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
  In urma dezbaterii în Comisie, propunerea legislativă se aprobă cu 
următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

 
1. 

 
 Art.1. Satele 
Dobricel şi Dumbrăviţa 
aflate în componenţa 
comunei Căianu Mic, trec în 
componenţa comunei 
Spermezeu, judeţul Bistriţa-
Năsăud. 

 
 Art.1. (1) Satele Dobricel 
şi Dumbrăviţa aflate în 
componenţa comunei Căianu Mic, 
trec în componenţa comunei 
Spermezeu, judeţul Bistriţa-
Năsăud. 
 (2) In componenţa 
comunei Căianu Mic rămân 
satele Căianu Mic, Căianu 
Mare, Ciceu-Poieni şi Dobric.  
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic. 

 
Reglementare 
completă. 

 
SENAT 



 
 
2. 

 
 Art.2.  Anexa la 
Legea nr.2/1968 privind 
organizarea administrativă a 
teritoriului României, 
republicată în Buletinul 
Oficial, Partea I, nr.54-55 
din 27 iulie 1981, cu 
modificările ulterioare, se 
modifică în mod 
corespunzător. 
 

 
 Nemodificat. 

  
SENAT 

 
 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
                     

IOAN OLTEAN    KOVACS CSABA TIBERIU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Expert parlamentar: 
Stelian Androne 
     


