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Către 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Anexei la Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă a 

teritoriului României, trimisă comisiei pentru examinare pe fond, cu adresa nr. 

Pl.x 78/2016, din 6 aprilie 2016, înregistrată cu nr.4c-6/152/06.04.2016. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR - PAUL DOBRE 
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R A P O R T       
asupra propunerii legislative pentru modificarea Anexei la Legea 

nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului a fost sesizată, prin adresa nr. Pl.x 78/2016 din 6 aprilie 2016, 

cu dezbaterea pe fond în procedură obişnuită, a propunerii legislative pentru 

modificarea Anexei la Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă a 

teritoriului României, înregistrată cu nr.4c-6/152/06.04.2016. 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere avizul 

favorabil al Consiliului Legislativ (nr.289/4.04.2016). 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

Anexei la Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului 

României, în sensul schimbării grafiei denumirii municipiului Bîrlad 

în ”Bârlad”. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, comisia a examinat propunerea legislativă în şedinţa din 26 

aprilie 2016. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 21 

membri ai comisiei. 
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La dezbaterile care au avut loc a participat, în conformitate cu 

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna 

Sirma Caraman - secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale 

și Administrației Publice și domnul deputat Adrian Solomon, în calitate de 

inițiator. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de 

voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii 

legislative pentru modificarea Anexei la Legea nr.2/1968 privind organizarea 

administrativă a teritoriului României în forma prezentată de inițiator. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor organice. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
 

VICTOR - PAUL DOBRE 
 

CONSTANTIN AVRAM 
    
 
 
 

                      
  Șef serviciu, Sofia Chelaru 

Consilier, Roxana Feraru 
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