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COMISIA JURIDICĂ, 
 DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

                Bucureşti, 20 octombrie 2015 
                Nr. Pl- x 307/2014 

 
RAPORT 

 
asupra Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 3 din 2000 privind 

organizarea și desfășurarea 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, cu Propunerea 
legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 3 din 2000 privind organizarea și desfășurarea 
referendumului, trimisă cu adresa nr. Pl-x 307 din 10 iunie 2014 şi  înregistrată cu nr. 4c-11/665  din 11 
iunie 2014. 

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, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă  în şedinţa din 3 
iunie 2014.  

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avizat negativ inițiativa 
legislativă, prin avizul nr. 4c-6/225 din 24 iunie 2014. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1523 din 20 decembrie 2013, a avizat favorabil propunerea 
legislativă, cu observații și propuneri. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 3/2000 privind 
organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, în scopul lărgirii 
sferei subiecților care pot face propuneri referitoare la problemele supuse referendumului local. 

 În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive şi  avizul Consiliului 
Legislativ în şedinţa din 20 octombrie 2015.  

La dezbateri au fost prezenţi 21 deputaţi, din totalul de 26 de membri ai Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi.  

La dezbaterile comisiei a fost prezentă, în calitate de invitat, doamna Denisa Marcu, șef  birou 
Relația cu Parlamentul în cadrul Autorității Electorale Permanente. 

Cu ocazia dezbaterilor, s-a constatat că lărgirea sferei care să includă în cuprinsul articolului 14 
din lege și inițiativa cetățenească ar conduce la o supraaglomerare a activității consiliului local sau 
județean, precum și la suportarea unor cheltuieli semnificative. De asemenea, s-a apreciat că nu este 
necesară completarea art. 5 din lege în sensul dorit de inițiatori care prevăd ca referendulul național și 
cel local să se organizeze potrivit și pe baza altor legi în vigoare având ca obiect referendumul, sintagmă 
improprie, luându-se în considerare că dispozițiile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, ca 
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lege specială, se completează cu cele din cuprinsul Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea 
referendumului, care este legea-cadru. Membrii comisiei au constatat că în textul alin. (1) al art. 14 
iniţiatorii fac trimitere la prevederile art. 109 - 111 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , 
care reglementează iniţiativa cetăţenească, respectiv posibilitatea cetăţenilor de a propune consiliilor 
locale şi consiliilor judeţene pe a căror rază domiciliază, spre dezbatere şi adoptare, proiecte de hotărâri. 

 Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi iniţiată de unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept 
de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a unităţii 
administrativ-teritoriale respective. În acest sens, s-a apreciat că legiuitorul a prevăzut în Legea nr. 
3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului un anumit tip de subiecţi care pot iniţia un 
referendum local (primarul, preşedintele consiliului judeţean, o treime din numărul consilierilor locali 
respectiv al consilierilor judeţeni), având în vedere şi criteriul reprezentativităţii acestora. Prin 
introducerea unei noi categorii care poate propune organizarea unui referendum, respectiv un procent de 
doar 5% din populaţia cu drept de vot a unităţii administrativ-teritoriale respective, se derogă implicit de 
la criteriul reprezentativităţii mai sus menţionat. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Propunerii legislative 
privind modificarea și completarea Legii nr. 3 din 2000 privind organizarea și desfășurarea 
referendumului. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor organice. 
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