
 1

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                                                          Bucureşti, 19. 02.2007 
                                                          Nr. PLX 669/2006 

                                                                                                                              
R A P O R T  SUPLIMENTAR 

asupra cererii de reexaminare formulată de Preşedintele României la   
Legea  pentru  modificarea şi completarea  Legii nr.3/2000  

privind organizarea şi desfăşurarea referendumului 
 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 135 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată  spre reexaminare, cu Legea  pentru modificarea şi 
completarea  Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, trimisă cu adresa nr. PLX 
669/2006 din 14 februarie 2007, înregistrată sub nr.31/ 1069/2006/2007 din  14 februarie 2007, urmare a solicitării 
Preşedintelui României. 

Această  lege, adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 
76 alin. (1) din Constituţia României, republicată, a fost transmisă spre promulgare Preşedintelui României la 27 
decembrie 2006. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 77 alin. (2) din Constituţie, Preşedintele României a formulat o 
cerere de reexaminare  pentru următoarele considerente:  

1. – Interzicerea consultării referendare, indiferent dacă este locală sau naţională, 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 are un caracter excesiv, având drept rezultat faptul că pe durata 
a mai mult de doi ani poporul nu ar avea dreptul să îşi exprime direct opinia sa prin consultarea referendară. 
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2. O asemenea interdicţie este nejustificată, dat fiind că problemele de interes naţional pentru care 

Preşedintele României poate cere consultarea poporului pot apărea oricând, nefiind ţinute de un anumit termen, 
precum cel de 6 luni dinaintea organizării unor alegeri. 

   Urmare cererii de reexaminare trimisă de Preşedintele României, Senatul a reluat dezbaterile şi a 
aprobat Legea  pentru modificarea şi completarea  Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului în şedinţa din 13.02.2007, cu respectarea prevederilor art. 77 şi 76 alin. (1)  din Constituţia 
României, republicată. 

Potrivit prevederilor art. 61 şi 135 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a reluat dezbaterile 
asupra legii în raport de solicitările din cererea de reexaminare, în şedinţa din 14 februarie 2007. 

  Plenul Camerei  Deputaţilor, în şedinţa  din 19 februarie  2007,  a hotărât ca,  în temeiul  art. 70  din  
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia  juridică, de disciplină şi imunităţi să  reanalizeze textele  
prevăzute  la  poz. 3, 4 şi  6 din Anexa nr. 1 la  raportul iniţial, urmând  a se întocmi  raport suplimentar. Comisia  
juridică, de disciplină şi imunităţi, a reluat   examinarea  acestor  puncte  din raport în şedinţa  din  19  februarie  
2007.  

La dezbateri au  participat 22 de deputaţi  din numărul total de 24 de membrii ai  Comisiei. 
    În  urma  reanalizării  textelor   de la  poziţiile  susmenţionate, precum şi a  amendamentelor  

formulate  oral în  timpul dezbaterilor, membrii  Comisiei  au  hotărât, cu  majoritate  de voturi (18  voturi pentru  
şi 4  voturi  împotrivă), ca în  unele  cazuri  să  se  menţină  textul iniţial (poz. 3 şi  6 din raportul iniţial), iar în 
altele realizarea unor  modificări asupra  conţinutului  acestora,  aşa  cum rezultă  din Anexa  la  prezentul  raport 
suplimentar.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei legi organice, legea face parte din 
categoria legilor organice, potrivit art. 73 alin.(3) lit.d) din Constituţia României, republicată. 

 
 

               VICEPREŞEDINTE,                                                                        SECRETAR 
                Florin IORDACHE                                                                        George BĂEŞU 

                                                        
Consilier 
Cecilia  Păduroiu 
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ANEXA  
AMENDAMENTE ADMISE 

Nr. 
crt. 

Poz. din  
rap. 
inițial 

Text  adoptat de Senat  Text adoptat de Comisie  Motivare  

1.   3           2. La articolul 5, alineatul (2) 
va avea următorul cuprins: 
        “(2) Referendumul este valabil 
doar dacă la acesta participă cel 
puţin jumătate plus unu din 
numărul persoanelor înscrise în 
listele electorale, cu excepţia 
situaţiei prevăzute la art. 10 
alin.(2).”  
 
          Autori: domnii deputaţi George 
Băeşu şi Florin Iordache. 
 

       Se introduce un punct 
nou, pct. 2. 
 
 
      Text  menţinut  din 
raportul iniţial 

2.   4        2. La articolul 5, după alineatul 
(2) se introduc două noi alineate, 
alin.(3) şi (4), cu următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         3. La articolul 5, după 
alineatul (2) se introduc patru noi 
alineate, alin.(3), (4), (5) şi (6) cu 
următorul cuprins: 
        „(3) Referendumul local este 
valabil indiferent de numărul 
persoanelor care participă la 
scrutin atunci când se organizează, 
potrivit legii, pentru probleme de 
interes local. 
 
        Autori: domnii deputaţi George 
Băeşu şi Florin Iordache. 
 

       Prin renumerotare, pct. 
2. devine pct. 3. 
  
 
        A fost reintrodus 
alin.(3) din forma legii 
trimisă la promulgare. 
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Nr. 
crt. 

Poz. din  
rap. 
inițial 

Text  adoptat de Senat  Text adoptat de Comisie  Motivare  

        „(3) Organizarea 
referendumului naţional nu poate 
avea loc simultan cu desfăşurarea 
alegerilor prezidenţiale, parlamentare 
ori pentru Parlamentul European şi nu 
se poate organiza cu mai puţin de 3 
luni înainte de data alegerilor 
menţionate şi în termen de 45 de zile 
după această dată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       (4) Prevederile alin.(3)se aplică 
în mod corespunzător pentru 
referendumul local în raport cu 
alegerile locale.” 

        (4) Referendumul naţional nu 
poate avea loc cu mai  puţin de 3 luni 
înainte  sau după  data  alegerilor 
prezidenţiale, parlamentare ori pentru 
Parlamentul European  sau  a unui  
alt  referendum  naţional.  
 
 
        Autori: domnii deputaţi George 
Băeşu şi Florin Iordache. 
 
 
    (5)  Ordinea  de  desfăşurare  a  
referendumurilor este  dată  de  
forţa  juridică a  actului normativ 
care le-a declanşat  şi  de  data  
iniţierii  acestora. 
 
      Autor: deputat  Florin Iordache. 
 
 
       (6) Prevederile alin.(4)se aplică 
în mod corespunzător pentru 
referendumul local în raport cu 
alegerile locale.” 
 
 
       Autor: domnul deputat Horia 
Uioreanu. 

       Prin renumerotare, 
alin.(3) devine  alin. (4), cu 
textul modificat. 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
        Text nou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Prin  renumerotare şi 
introducerea  unui  nou  
alineat, alin. (4)  devine  
alin.(6). 
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Nr. 
crt. 

Poz. din  
rap. 
inițial 

Text  adoptat de Senat  Text adoptat de Comisie  Motivare  

3.   6          5. Articolul 10 va avea 
următorul cuprins: 
 
         “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. 
 
     (2) În cazul în care Preşedintele 
României a fost ales în condiţiile 
prevăzute la art. 81 alin.(3) din 
Constituţia României, demiterea 
acestuia este aprobată dacă a 
întrunit majoritatea voturilor 
valabil exprimate pe întreaga ţară 
de către cetăţenii prezenţi.” 
 
        Autor: domul deputat  Florin 
Iordache. 

       Text menţinut  din  
raportul iniţial. 

 
 
 
 
 


