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Pl-x 25/2016 
 

AVIZ 
 
asupra Propunerii legislative pentru abrogarea Legii nr. 134/2004 privind declararea 
ca ora� a comunei Căzăne�ti, jude�ul Ialomi�a, precum �i pentru modificarea �i 

completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului na�ional – Sec�iunea a IV – a Re�eaua de localită�i 

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

republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi 
avizare, cu Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr. 134/2004 privind 
declararea ca ora� a comunei Căzăne�ti, jude�ul Ialomi�a, precum �i pentru 
modificarea �i completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare 
a teritoriului na�ional – Sec�iunea a IV – a Re�eaua de localită�i, trimisă cu adresa nr. 
Pl x 25 din 9 martie 2016 şi înregistrată cu nr. 4c-11/260  din 10 martie 2016. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92 alin. (8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 
este primă Cameră sesizată. 

Guvernul României a transmis un punct de vedere cu nr. 244 din 19 februarie 
2015 prin care nu sus�ine adoptarea propunerii  legislative. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri iniţiativa 
legislativă, cu avizul nr.1223 din 29 octombrie 2014. 

Consiliul Economic �i Social a transmis un aviz favorabil cu nr. 699 din 23 
februarie 2016. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 22 februarie 2016. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea  Legii nr. 134/2004 
privind declararea ca ora� a comunei Căzăne�ti, jude�ul Ialomi�a, având drept 
consecin�ă schimbarea rangului localită�ii Căzăne�ti, prin revenirea la rangul de 
comună. De asemenea, se propune completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului na�ional – Sec�iunea a IV – a Re�eaua de 
localită�i, cu modificările �i completările ulterioare. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de 
motive �i avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ în 
�edin�a din 23 martie 2016. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a Propunerii legislative pentru abrogarea 



Legii nr. 134/2004 privind declararea ca ora� a comunei Căzăne�ti, jude�ul Ialomi�a, 
precum �i pentru modificarea �i completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului na�ional – Sec�iunea a IV – a Re�eaua de 
localită�i. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă  face parte 
din categoria legilor organice.  
                 
 
 
       
                            PREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 

 
            Bogdan Liviu CIUCĂ                    Sorin Constantin STRAGEA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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