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              RAPORT  COMUN  SUPLIMENTAR 
asupra propunerii legislative  de  modificare a  Legii nr. 3/2000 privind 

organizarea şi desfăşurarea referendumului 
 
 
 

       În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibrul 
ecologic au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă de 
modificare a  Legii nr.3/2003 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului, trimisă cu adresa nr. Pl.x.549 din 19 iunie 2006, înregistrată 
sub nr. 31/832  din 19 iunie 2006 şi respectiv nr.26/1440 din 20 februarie 
2007. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 8 
iunie 2006, a  respins propunerea legislativă. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit 
prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. 
(9) pct. 2, lit.i)  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat . 

  Guvernul, prin punctul de vedere, transmis cu adresa nr.980 din 
27.03.2006, nu susţine adoptarea  iniţiativei legislative  în forma 
prezentată. 

Consiliul Legislativ  a avizat favorabil propunerea legislativă, cu 
observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 237/14.02.2006. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de 
reglementare completarea art.13 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi 
desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
un nou alineat, alin.(4), în sensul desfăşurării referendumului pentru crearea  
de noi unităţi administrative numai în limitele teritoriale istorice ale fostelor 
unităţi administrativ-teritoriale desfiinţate abuziv. 

       Iniţiativa legislativă supusă dezbaterii a fost examinată în şedinţa 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 29 ianuarie 2007, 
întocmindu-se Raport pentru adoptarea propunerii legislative de 
completarea art.13 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendamente 
admise. 

        Plenul Camerei Deputaţilor, în temeiul art.70 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat a hotărât, în şedinţa din 12 februarie 
2007, retrimiterea propunerii legislative de completarea art.13 din Legea 
nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului,cu modificările 
şi completările ulterioare, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  şi  
Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibrul 
ecologic, în vederea reexaminării şi depunerii unui  raport comun. 

 Propunerea legislativă a fost reexaminată în  şedinţa comună a  
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  şi a Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic din data 
de 6 martie 2007.  

 Cu acest prilej membrii celor două comisii  au constatat că 
iniţial, propunerea legislativă stabilea îndreptarea  unor abuzuri ale regimului 
comunist, iar printr-un amendament această prevedere a fost extinsă la orice 
sat din România care doreşte să schimbe unitatea administrativ-teritorială 
printr-un singur referendum şi să  producă o astfel de modificare. O astfel de 
extindere nu înseamnă însă o îndreptare a unor abuzuri, ci o modificare a 
întregii structuri a unităţilor administrativ-teritoriale, într-un moment în care 
există în mod necesar o cerinţă generală de  fortificare a   unităţilor 
administrativ-teritoriale prin asocierea lor şi deci un proces amplu de alipire 
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a satelor şi comunităţilor respective la asemenea unităţi administrative 
puternice. 
             La dezbaterea acestui proiect de lege, din totalul de 27 membri 
ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi la şedinţă 17 
deputaţi, iar din partea Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibrul ecologic din  totalul de  29 de membrii  au fost 
prezenţi 27 de deputaţi. 
                       În urma reexaminării  membri celor două Comisii au hotărât, 
cu majoritate de  voturi (3 voturi împotrivă), respingerea    propunerii 
legislative de modificare a Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi 
desfăşurarea referendumului. Prezentul raport comun suplimentar  
înlocuieşte raportul iniţial nr.Pl.x. 549/2006 din  29 ianuarie 2007 al 
Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său ce vizează modificarea 
unei legi organice, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice. 
 
                   PREŞEDINTE,                              PREŞEDINTE, 
                   Sergiu ANDON                            Relu FENECHIU           
                  
 
 
 
                                                     
 SECRETAR,                          SECRETAR, 
  George BĂEŞU     Sereş DENEŞ 
  
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri :  
Dr.Corneliu Manda 
 Stelian Androne 
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