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COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,                    4 februarie 1998 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                    401/XVIII/6 
    ECOLOGIC  
 

A    V   I    Z 
 

asupra propunerii legislative privind 
organizarea şi desfăşurarea Referendumului 

 
  Cu adresa nr.330 din 11 decembrie 1997, Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată în vederea 
dezbaterii şi avizării, cu propunerea legislativă privind organizarea şi desfăşurarea 
Referendumului. 
 
  In şedinţa din 26 ianuarie 1998, Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a examinat această propunere legislativă şi 
a avizat-o favorabil, cu următoarele observaţii şi propuneri: 
 
  I. Observaţii şi propuneri cu caracter general 
  1. Considerăm că ar trebui să se precizeze că operaţiunile privind 
Referendumul, la nivel naţional sau local, au loc în circumscripţiile electorale 
prevăzute de Legea nr.68/1992 sau de Legea nr.70/1991, republicată, dup caz. 
 
  2. In textul legii nu sunt precizate condiţiile de valabilitate ale 
referendumului, sub raportul participării populaţiei. 
 
  3. Faţă de modul de formulare a art.90 din Constituţie “… preşedintele 
poate cere poporului să-şi exprime, prin referendum, voinţa cu privire la…”, 
considerăm că rezultatul referendumului reglementat prin acest text nu poate avea doar 
caracter consultativ, facultativ. 
  Din moment ce s-a apelat la voinţa poporului, deţinătorul suveranităţii 
naţionale, aceasta (voinţa) trebuie să fie obligatorie. 
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  4. Deşi prin Legea nr.68/2992 a fost reglementată instituţia listelor 
electorale permanente şi s-au stabilit reguli precise de întocmire, păstrare, reactualizare 
şi utilizare a acestora, în proiectul de lege, acestea nici nu sunt amintite. 
  Precizăm că, în aplicarea dispoziţiilor Legii nr.68/1992 privitoare la 
listele electorale permanente şi la cărţile de alegător, Guvernul a aprobat în anii 1992 şi 
1993 două Hotărâri, care au şi permis întocmirea acestor liste . In baza acestora au şi 
fost organizate alegerile Parlamentare şi Prezidenţiale din noiembrie 1996. 
  Propunem să se revadă această parte a proiectului de lege şi să fie pusă 
de cord cu prevederile Legii nr.68/1992. 
 
  5. In proiect, nu se prevede nimic referitor la cărţile de alegător care sunt 
reglementate tot prin Lege nr.68/1992. 
  
  6. Probleme relativ serioase ridică partea referitoare la birourile 
electorale (art.23-29), atât sub aspectul procedurii de constituire a acestora, cât şi sub 
aspectul componenţei şi funcţionării lor. 
  Spre exemplu, considerăm  că este exagerată implicarea Parlamentului în 
operaţiunea de tragere la sorţi a Judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie, care vor 
face parte din B.E.C. sau a preşedintelui tribunalului, în cazul stabilirii preşedintelui 
biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească sau municipală, în cazul 
referendumului la nivel local, sau a preşedintelui secţiei de votare. Numărul de 7 
judecători în B.E.C. ni se pare prea mare în cazul referendumului. Un număr de 5 sau 
chiar 3 ar fi suficient. 
  Lipsită de o justificare temeinică ar fi şi prevederea potrivit căreia 
delegaţii partidelor politice în birourile electorale, în cazul referendumului de interes 
local, ar trebui să facă parte numai din partidele reprezentate în Parlament. Socotim că, 
în cazul referendumului de interes local, membri birourilor electorale ar trebui 
nominalizaţi de conducerile partidelor reprezentate în consiliul local sau judeţean, după 
caz. 
 
  II. Observaţii şi propuneri la text 
 
  1. La art.1 - Propunem să se renunţe la finalul textului “ … la nivel 
naţional şi la nivel local.”, urmând a se pune punct după cuvântul “referendum”. 
  Facem această propunere întrucât formularea propusă excede textul 
constituţional (art.2 alin.1). Referendumul local nu poate constitui o modalitate de 
exercitare a suveranităţii naţionale - suveranitatea naţională este exercitată de poporul 
român în ansamblul său, nicidecum prin unele segmente ale sale. 
 
  2. La art.2 - Propunem următoarea formulare: 
  “(1) Referendumul naţional constituie forma şi mijlocul de 
consultare directă şi de exprimare a voinţei suverane a poporului român cu 
privire la: 
  a) revizuirea Constituţiei; 
  b) demiterea Preşedintelui României; 



 3

  c) alte probleme de interes naţional. 
  (2) In condiţiile prezentei legi se poate organiza şi desfăşura şi 
referendum local, asupra unor probleme de interes deosebit pentru unităţile 
administrativ-teritoriale. 
  (3) In cadrul aceluiaşi referendum, populaţia poate să-şi exprime 
voinţa sau să fie consultată cu privire la una sau la mai multe probleme, care se 
înscriu pe acelaş buletin de vot.” 
 
  3. La art.3 - Sugerăm următoarea formulare: 
  “Problemele care, potrivit art.148 din Constituţie, nu pot fi supuse 
revizuirii, nu pot face obiectul referendumului.” 
 
  4. La art.5 - Propunem să se adauge un alineat nou, având următorul 
conţinut: 
  “Referendumul este valabil dacă la acesta participă cel puţin 
jumătate plus unu din numărul persoanelor înscrise în listele electorale.” 
 
  5. La art.6 alin.(2) - Propunem ca, după cuvântul “Constituţiei” să se 
introducă sintagma “… precum şi rezultatul acestuia …”. 
 
  6. La art.13 alin.(1) - Propunem ca, după cuvântul “Problemele” să se 
adauge cuvântul “..deosebite..” şi să de renunţe la cuvântul “Bucureşti”. Suntem în faţa 
unei legi cadru, iar în viitor, potrivit Constituţiei şi Legii nr.69/1991, se vor putea 
organiza subdiviziuni şi în alte municipii. 
 
  7. La art.13 alin.(2) - Propunem următoarea redactare: 
  “(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele şi 
localităţile componente ale comunei sau oraşului, ori numai în unele din acestea. 
În cazul referendumului la nivel judeţean, acesta se poate desfăşura în toate 
comunele şi oraşele din judeţ, ori numai în unele din acestea, care sunt direct 
interesate”. 
 
  8. La art.13 alin.(3) - Considerăm că trebuie să se renunţe la sintagma 
“prealabilă a”. Sintagma “se înaintează Parlamentului spre dezbatere numai după 
consultarea cetăţenilor” înseamnă că, în fapt, “consultarea” se face “prealabil” 
înaintării. La teza a II-a din acest alineat, după sintagma “In acest caz” să se introducă 
cuvântul “organizarea”. 
 
  9. La art.15 alin.1 - Propunem ca, dup sintagma “se stabilesc” să se 
introducă următoarele: “… şi se aduc la cunoştinţă publică…”. Facem aceeaşi 
propunerea şi pentru art.16 alin.(1). 
 
  10. La art.16 alin.(3) - Considerăm că se impune să se renunţe la 
dispoziţia privitoare la publicarea în Monitorul Oficial al Judeţului. Acest Monitor 
Oficial apare lunar. Aşa fiind, Legea nr.69/1991, nu condiţionează intrarea în vigoare a 
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unei măsuri luate pe plan local de publicarea acesteia în Monitorul Oficial. Există toate 
şansele ca un referendum local să fie avut deja loc, în momentul în care anunţul cu 
privire la acesta apare în monitor. Asemenea situaţii ar deveni ridicole. 
 
  11. La art.17 alin.(1) Propunem următoarea redactare: 
  “Operaţiunile pentru desfăşurarea referendumului au loc în 
circumscripţiile electorale şi la secţiile de votare organizate potrivit Legii 
nr.68/1992, respectiv  Legii 70/1991, republicată, pe baza copiilor de pe listele 
electorale permanente, a listelor electorale speciale şi a celorlalte liste electorale 
prevăzute de lege.” 
 
  12. la art.17 alin.(2) - Propunem următoarea formulare: 
  “(2) Reactualizarea listelor electorale permanente se face de către 
primari, potrivit prevederilor Legii nr.68/1992, respectiv ale Legii nr.70/1991, 
republicată.” 
 
  13. La art.18 alin.(1) Propunem următoarea formulare: 
  “(1) Afişarea listelor electorale, dacă legea prevede o asemenea 
operaţiune, delimitarea, numerotarea şi aducerea la cunoştinţă publică a secţiilor 
de votare şi a localurilor de vot se face potrivit prevederilor Legii nr.68/1992 şi 
nr.70/1991, republicată, în cel mult 48 de ore de la îndeplinirea termenului 
prevăzut la art.17 alin.(1).” 
 
  14. Prevederile de la art.47 şi 49 sunt nerealiste. Referendumul local se 
desfăşoară sub autoritatea primarului şi a consiliului local, nicidecum sub autoritatea 
unui organism exterior colectivităţii locale în cauză. 
  Practic ar fi şi imposibilă ca un organism central să poată veghea şi gira 
cu autoritatea sa, desfăşurarea referendumurilor locale, care pot avea loc, în aceiaşi zi 
în foarte multe unităţi administrativ-teritoriale. Sarcina de supraveghere ar pute fi 
încredinţată prefectului. 
  Departamentului pentru Administraţie Publică Locală I s-ar putea stabili 
o asemenea sarcină doar în cazul referendumului organizat în temeiul art.3 din Legea 
nr.69/1991, republicată. 
 
  In raport cu obiectul şi conţinutul său considerăm că legea supusă 
dezbaterii şi avizării are caracter de lege organică, conform prevederilor 
constituţionale. 
 
 PREŞEDINTE, 
 
 ION CIRSTOIU     SECRETAR, 
 
       SORIN IOAN MARINESCU 
Expert parlamentar 
IONEL FLEŞARIU 


