
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru abrogarea LEGII nr. 134/2004 privind declararea ca 

oraş a comunei Căzăneşti, judeţul Ialomiţa precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea 

Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a 

Reţeaua de localităţi 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Art. I. – 1) Legea nr. 134/2004 privind declararea ca oraş a 

comunei Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 376 din 29 aprilie 2004 se abrogă. 

2) La data de intrării în vigoare a prezentei legi localitatea 

Căzăneşti, judeţul Ialomiţa îşi reia statutul de comună. 

 

 

Art. II. – Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de 

localităţi se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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După articolul 3 se introduce un nou articol, 31 care va avea 

următorul cuprins: 

„Art. 31. (1) În cazul în care localităţile care au trecut de la un 

rang inferior la un rang superior, nu mai îndeplinesc principalii 

indicatori cantitativi şi calitativi minimali prevăzuţi în anexa nr. II, 

pentru localităţile urbane, şi în anexa nr. IV, pentru localităţile rurale, 

vor fi declasate. 
(2) Localităţile declasate şi îşi vor relua statutul avut anterior 

intrării în vigoare a legii prin care au fost trecute la rangul superior. 

(3) Trecerea localităţilor de la un rang superior la un rang 

inferior se face prin lege, la propunerea consiliilor locale, la 

propunerea a 20% din numărul cetăţenilor cu drept de vot, cu 

consultarea populaţiei prin referendum şi a instituţiilor implicate, în 

condiţiile legii, cu respectarea principalilor indicatori cantitativi şi 

calitativi minimali prevăzuţi în anexa nr. II, pentru localităţile 

urbane, şi în anexa nr. IV, pentru localităţile rurale.” 

 

 

Art. III. – Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a Reţeaua de 

localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  

nr. 408 din 24 iulie 2001, modificările ulterioare, precum şi cu 

modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica, 

dându-se textelor o nouă numerotare. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 

Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a 

din Constituţia României, republicată. 
 
 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 
VALERIU-ŞTEFAN  ZGONEA 


