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RAPORT 
 

asupra cererii de reexaminare a Legii pentru completarea  art.5 din Legea 
nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului  

(PL-x 669/2006/2008) 
 

 
                În conformitate cu prevederile art.135 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PL-x 669/2006 din 5 mai 2008, înregistrată la 
nr.31/1069/2006 din 6 mai 2008, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată spre dezbatere, cu cererea de reexaminare a Legii pentru completarea  
art.5 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului 
(PL-x 669/2006/2008), formulată de Preşedintele României, în temeiul art.77 
alin.(2) din Constituţia României, republicată. 

  Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului (PL-x 669/2006) a fost adoptată, 
iniţial, de Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională,  în şedinţa din 
20.12.2008 şi trimisă la promulgare la 27.12 2007. Preşedintele României a 
solicitat reexaminarea legii, în temeiul art.77 alin.(2) din Constituţia României, 
republicată, prin cererea adresată Parlamentului în 12.01.2007.  

În urma reexaminării textelor, Camera Deputaţilor a adoptat legea la 
20.02.2007. Asupra acestei legi a fost depusă sesizare de neconstituţionalitate, în 
urma căreia Curtea Constituţională s-a pronunţat prin Decizia nr.355/2007, prin 
care declară Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului, neconstituţională. 

Pentru a pune de acord dispoziţiile legii cu Decizia Curţii 
Constituţionale, în conformitate cu prevederile art.147 alin.(2) din Constituţia 
României, republicată, Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, a 
reexaminat textul legii şi, în şedinţa din 9.10.2007, a adoptat Legea pentru 
completarea  art.5 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului, rezultată după eliminarea textelor neconstituţionale.  

Legea a fost trimisă la promulgare în data de 19.10.2007. 



La data de 6.11.2007, Preşedintele României a trimis Parlamentului o 
nouă cerere de reexaminare a legii, motivând că prin Decizia Curţii 
Constituţionale nr.355/2007 s-a constatat că „toate prevederile Legii pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului sunt neconstituţionale”.  Parlamentul nu avea cum să pună legea 
de acord cu Decizia Curţii Constituţionale, întrucât întreaga lege a fost declarată 
neconstituţională, astfel că a adoptat o nouă propunere legislativă. Dispoziţiile noii 
legi trimisă spre promulgare constituie, potrivit cererii de reexaminare, o încălcare 
a dispoziţiilor art.2 alin.(1) din Constituţia României şi o nerespectare a Deciziilor 
Curţii Constituţionale nr.567/2006, nr.147/2007 şi nr.335/2007, prin care s-a 
stabilit că orice limitare a prerogativelor constituţionale ale Preşedintelui în 
materia consultării prin referendum a poporului este neconstituţională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins Legea pentru  
completarea art.5 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului, reexaminată la cererea Preşedintelui României, în şedinţa din  21 
aprilie 2008. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor  
art. 75 din Constituţia României şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat. 
               În conformitate cu prevederile art. 61 şi 135 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  au 
dezbătut cererea de reexaminare în şedinţa din data de 23 septembrie  2008. 
               La şedinţă au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 29 membrii ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  
               În urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere formulate, membrii 
Comisiei au hotărât, cu majoritate  de voturi (3 voturi împotrivă), să propună 
plenului Camerei Deputaţilor  Raportul de  respingere a cererii de reexaminare 
formulată de Preşedintele României, întrucât contravine prevederilor art.77 
alin.(2) din Constituţia României, republicată, potrivit cărora „Înainte de 
promulgare, Preşedintele poate cere Parlamentului, o singură dată, 
reexaminarea legii”. Motivarea invocată în cererea de reexaminare că  
Parlamentul a trimis la promulgare o altă lege, nu poate fi reţinută, întrucât 
procesul legislativ la iniţiativa legislativă înregistrată ca PL-x 669/2006 nu s-a 
încheiat. Conform prevederilor art.75 şi 77 din Constituţia României, republicată, 
procesul legislativ se consideră încheiat odată cu promulgarea legii sau 
respingerea  definitivă a proiectului de lege. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor organice. 
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