
1 
 

PROPUNERE DE MODIFICARE 

 

Stimate domnule preşedinte , 

Doamnă şi domnule vicepreşedinte, 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

În intervenţia mea doresc să mă refer, în numele grupului de consilieri PSD, la o 

problemă ce are ca punct de plecare şedinţa extraordinară a CJM din 14 noiembrie 

2013 în care la unul din punctele de pe ordinea de zi s-a discutat propunerea avansată 

de grupul de consilieri UDMR privind convocarea unui referendum în judeţul Mureş.  

În desfăşurarea lucrărilor şedinţei  la punctul menţionat a apărut o situaţie care 

nu este prevăzută în “Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 

Mureş” în momentul în care s-a solicitat din partea unui consilier dreptul la cuvânt al 

unor cetăţeni care nu au avut calitatea de invitaţi la şedinţă aşa cum este menţionat în 

articolul 63 din regulamentul în vigoare care spune: “Art.63. La lucrările consiliului 

judeţean pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul sau reprezentantul 

acestuia, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii 

şi subsecretarii de stat, şefii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi 

ale celorlalte organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale, în problemele 

ce privesc domeniile de responsabilitate ale acestor servicii, precum şi 

persoanele interesate, invitate de preşedintele consiliului judeţean”. 

Soluţia propusă de preşedintele CJM dl  Ciprin Dobre prin care a cerut avizul 

plenului CJM pentru  acordarea dreptului la cuvânt o apreciem ca fiind cea mai potrivită 

la momentul respectiv. Nu acelaşi lucru s-a petrecut însă într-o situaţie similară  în 

cadrul  şedinţei extraordinare a CJM din 7 iulie 2011, în mandatul 2008-2012, când o 

solicitare identică a fost refuzată fără consultarea plenului.  

Pe baza celor exprimate credem că este util ca “Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Judeţean Mureş” să suporte un amendament la art 63  prin 

care la textul actual să fie adăugat şi textul « sau de iniţiatorii unuia din proiectele de 

hotărâre de pe ordinea de zi a şedinţei. »  
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Pentru o mai  bună soluţionare a acestui amendament, pe care noi îl considerăm  

necesar, apreciem  că ar fi bine ca în următoarea şedinţă de consiliu  să fie analizată şi 

soluţionată această propunere. 

 Prof.univ.dr.ing. VASILE BOLOŞ, consilier judeţean USL(PSD) 

(Alocuţiune susţinută în şedinţa din 19 decembrie 2013 a Consiliului Judeţean 

Mureş şi publicată în Ziarul Cuvântul liber din 27decembrioe 2013) 

 

 


