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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 
AMENAJAREA TERITORIULUI  

 
Bucureşti, 29.03.2017 

Nr.  4c-6/143 
 
 

Către 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar II asupra proiectului de 

Lege privind declararea satelor Tărcaia şi Grădinari, judeţul Bihor, localităţi-

martir, trimis comisiei în vederea unei noi examinări şi depunerii unui nou 

raport, cu adresa nr. PLx 185/2015 din 14 martie 2017.  

 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

ION CĂLIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
Telefon: 021.414.1125, 021.414.1126; Fax: 021.314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro 
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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  
AMENAJAREA TERITORIULUI  

 
Bucureşti, 29.03.2017 

Nr.  4c-6/143 

 
   R A P O R T    S U P L I M E N T A R  II 

   asupra proiectului de Lege privind declararea satelor Tărcaia şi 
Grădinari, judeţul Bihor, localităţi-martir  

 
 
 În şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din ziua de marți, 14 martie 

2017, în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, s-a 

hotărât retrimiterea proiectului de Lege privind declararea satelor Tărcaia şi 

Grădinari, judeţul Bihor, localităţi-martir (PLx 185/2015) Comisiei pentru 

administraţie publică și amenajarea teritoriului în vederea unei noi examinări 

şi depunerii unui nou raport. 

Totodată, având în vedere discuțiile din Plenul Camerei Deputaților din 

data de 3 iunie 2015, au fost înaintate de către inițiatori, prin adresa 

înregistrată cu nr.4c-6/232/03.06.2015 la Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului, propuneri de modificare a Expunerii de 

motive. 

  Pentru această inițiativă legislativă s-au întocmit raportul nr.4c-

6/88/13.05.2015 prin care s-a propus adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente admise și raportul suplimentar nr.4c-6/233/22.02.2017 prin 

care s-a propus respingerea proiectului de lege. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în forma inițială, în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din 

Constituția României, republicată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor 

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

Camerei Deputaţilor, republicat.  
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 La întocmirea prezentului raport suplimentar II Comisia a avut în 

vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.635/28.05.2014) 

 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-

11/329/17.03.2015) 

 punctele de vedere ale Guvernului (nr.1658/DPSG/16.10.2015, 

3374/DRP/29.03.2016 și nr.136/DPSG/16.02.2017) prin care este 

menționat că Parlamentul va decide. 

 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare declararea satelor 

Tărcaia şi Grădinari din judeţul Bihor, localităţi-martir, în semn de cinstire 

pentru jertfele date în luna aprilie 1919. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, comisia a examinat proiectul de lege, raportul inițial și raportul 

suplimentar în şedinţa din 28 martie 2017. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 25 

membri ai comisiei. 

La dezbaterile care au avut loc a participat, în conformitate cu 

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

Alexandru Oprean - secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii și Identității 

Naționale. 

 În urma examinării intervenţiei legislative, a raportului inițial, a 

raportului suplimentar și a propunerilor de modificare a Expunerii de motive 

înaintate de inițiatori, precum şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 

hotărât cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă), menținerea 

raportului suplimentar de respingere a proiectului de Lege privind 

declararea satelor Tărcaia şi Grădinari, judeţul Bihor, localităţi-martir.  

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege se 

încadrează în categoria legilor ordinare. 

 
VICEREŞEDINTE, SECRETAR, 

 
ION CĂLIN 

 
ANGELICA FĂDOR 

               
   
                    Șef serviciu, Sofia Chelaru 

Consilier, Roxana Feraru 
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