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A V I Z 

asupra propunerii legislative pentru reorganizarea  
administrativ-teritorială a unor judeţe din centrul României. 

 
În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru reorganizarea administrativ-
teritorială a unor judeţe din centrul României,  trimisă cu adresa nr.425 din 29 
septembrie 2003, înregistrată sub nr.31/1006 din  30 septembrie 2003. 
  Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
comisia a dezbătut propunerea legislativă, menţionată mai sus, în şedinţa din  8 
octombrie 2003. 
  Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă, expunerea de 
motive, avizul negativ al  Consiliului  Legislativ cu nr.1369 din 24 septembrie 
2003. Cu prilejul dezbaterilor, comisia a constatat că propunerea pentru 
reorganizarea administrativ-teritorială a unor judeţe din centrul României, nu 
întruneşte condiţia impusă de art.20 din Legea nr.215/2001, conform căreia orice 
modificare a limitelor teritoriale a comunelor, oraşelor şi judeţelor se poate efectua 
numai „după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-
teritoriale respective prin referendum, care se organizează potrivit legii”. 
  De asemenea, propunerea legislativă nu respectă norme de tehnică 
legislativă  prevăzute de Legea nr.24/2000, în ceea ce priveşte titlul proiectului, în 
folosirea sintagmei „care este partea componentă a prezentei legi, repetate în 
finalul art.5, 13, 17 şi 21, ca şi în cele ale art.23, referitoare la intrarea în vigoare a 
legii. 
  În acelaşi timp, ţinând seama de implicaţiile proiectului asupra 
actualelor dispoziţii ale Legii nr.2/1968, s-a constatat că nu există în finalul 
acestuia o normă prin care să se modifice în mod corespunzător anexa la legea 
menţionată. 
  În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, s-a hotărât avizarea  
negativă  a propunerii legislative pentru reorganizarea administrativ-teritorială a 
unor judeţe din centrul României. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice.  
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