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                      Nr.  PL.X – 392/2006 
            
            

  
RAPORT SUPLIMENTAR 

              asupra propunerii legislative pentru modificarea  
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 a fost sesizată spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă cu propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, trimisă cu adresa  Plx 392 din 25 
aprilie 2006, înregistrată sub nr. 31/598 din 26 aprilie 2006.     

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct.2 , din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din  19 aprilie 2006. 
Guvernul, în punctul său de vedere, transmis cu  nr. 3410/19.12.2005, a precizat că nu susţine adoptarea acestei 

propuneri legislative. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului nr. 1470/21.10.2005. 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat negativ propunerea 

legislativă, conform avizului nr. 25/411/19.05.2006. 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a avizat, de asemenea, negativ 

iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 26/892/11 mai 2006. 
Propunerea  legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 pentru a-l pune 

de acord cu prevederile art. 12 alin.(2) din aceeaşi lege, în ceea ce priveşte modul de stabilire a rezultatului 
referendumului pentru demiterea Preşedintelui României. 
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Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.  
Propunerea legislativă  a fost dezbătută de Comisie în şedinţa din 28 august 2006, întocmindu-se raportul 

iniţial nr. 392/28.08.2006.  
În urma dezbaterii propunerii legislative în plenul Camerei Deputaţilor, ca urmare a punctelor de vedere 

exprimate, s-a hotărât, în şedinţa din 14 septembrie 2006, restituirea acesteia la comisie pentru o nouă dezbatere. 
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisia a reluat dezbaterile asupra 

propunerii legislative menţionate mai sus, în şedinţa din 29 ianuarie 2007.  
Din numărul total de 25 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat 19 deputaţi. 
În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei şi de către invitaţi, s-a 

hotărât, cu majoritate de voturi (10 voturi pentru şi 5 abţineri), să supună plenului, spre dezbatere şi adoptare, 
propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, , 
cu amendamente admise, redate în Anexa I şi cu un amendament respins redat în Anexa II  care sunt părţi 
integrante la prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său,  propunerea  legislativă face parte din categoria legilor organice.  
 
 
 
 
 
 
                   PREŞEDINTE,                                                                                                SECRETAR, 
                   Sergiu ANDON                                                                                               George BĂEŞU 
 
 
 
 
         Consilier 
Dr. Nicolae Voiculescu 
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ANEXĂ 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text propus de Comisie Motivare 

1 Titlul actului normativ 
Lege pentru modificarea din Legii nr. 
3/2000 privind organizarea şi 
desfăşurarea referendumului 

Titlul actului normativ 
Lege pentru modificarea art. 10 din 
Legea nr. 3/2000 privind organizarea 
şi desfăşurarea referendumului 
 
Autor: Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 
 
 
 

2 
 

Articol unic- Legea nr. 3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea 
referendumului, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 
24 februarie 2000, se modifică după 
cum urmează: 

Articol unic- Articolul 10 din Legea 
nr. 3/2000 privind organizarea şi 
desfăşurarea referendumului, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 84 din 24 
februarie 2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
Autor: Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 
 

3 1. Articolul 10 va avea următorul 
cuprins: 
“Demiterea Preşedintelui României 
este aprobată dacă a întrunit 
majoritatea voturilor valabil exprimate 
la nivelul ţării.” 

 “Art.10 - (1) Demiterea Preşedintelui 
României este aprobată dacă a întrunit 
majoritatea voturilor cetăţenilor 
înscrişi în listele electorale, în cazul 
în care Preşedintele României a fost 
ales în condiţiile prevăzute la art. 81 
alin.(2) din Constituţia României. 

Pentru o reglementare în 
acord cu prevederile 
Constituţiei României, cu 
principiul legitimităţii 
mandatului, precum şi cu 
principiul simetriei 
juridice. 
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     (2) În cazul în care Preşedintele 
României a fost ales în condiţiile 
prevăzute la art. 81 alin.(3) din 
Constituţie, demiterea acestuia este 
aprobată dacă a întrunit 
majoritatea voturilor valabil 
exprimate pe întreaga ţară de către 
cetăţenii prezenţi.” 
Autor: deputat Florin Iordache 
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ANEXA  II 
 

A M E N D A M E N T     R E S P I N S  
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus şi 
autorul acestuia 

I. Motivaţia 
propunerii 

II. Motivaţia 
respingerii 

Camera 
decizională

1  La articolul 5, după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alineatul (3), 
următorul cuprins: 
         „(3)Organizarea referendumului nu 
poate avea loc simultan cu desfăşurarea 
alegerilor prezidenţiale, parlamentare, 
locale sau a alegerilor pentru Parlamentul 
European, ori cu mai puţin de 6 luni înainte 
de data alegerilor menţionate.” 
Autor: Grupul P.S.D. 

I. Pentru punere de 
acord cu legislaţia 
existentă într-o serie 
de state europene 
II. Trebuie sa existe 
o corelatie cu 
dispozitiile cuprinse 
în legile electorale. 

Camera 
Deputaţilor

 


