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                                                      PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                                                        CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 
 DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

                        Bucureşti, 4 septembrie  2017 
                        Nr. PL- x 240/2015 

 
RAPORT 

 
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art. 6 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și 

desfășurarea referendumului 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 și  115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, în procedură de 
urgență cu Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art. 6 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și 
desfășurarea referendumului, trimis cu adresa nr. PL-x 240 din 26 iunie 2017 şi  înregistrat cu nr. 4c-11/688  din 26 iunie 
2017. 

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 adoptat proiectul de Lege în şedinţa din 20 iunie 2017. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 203 din 5 aprilie 2017, a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observații și 
propuneri. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.6 din Legea nr.3/2000, în sensul 
prevederii publicării proiectului de lege de revizuire a Constituţiei în Monitorul Oficial al României, precum şi în sensul 
stabilirii unui criteriu pentru determinarea datei desfăşurării referendumului. 

 În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive, precum și  avizul 
Consiliului Legislativ în şedinţa din 4 septembrie 2017.  
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La dezbateri au fost prezenţi membrii comisiei, conform listei de prezență.  
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi să 

supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art. 6 din Legea nr. 
3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu amendamentele admise redate în Anexa nr. 1 la prezentul 
raport. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa nr. 2. 

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

 
                                           Eugen NICOLICEA                                 Costel Neculai DUNAVA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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                                                                                                                               Anexa nr. 1 

AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 3/2000 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

1.  Lege pentru modificarea şi 
completarea art.6 din 
Legea nr.3/2000 privind 
organizarea şi 
desfăşurarea 
referendumului 
 

Nemodificat  

2.  Articol unic. - Articolul 6 
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 se 
completează după cum 
urmează: 

 

Nemodificat  

3.  
 
 
Art.6- (1)Iniţiativa şi 

1. Alineatul (1) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.6.-(1) Iniţiativa şi 

1. Alineatul (1) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.6.-(1) Iniţiativa şi 
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procedura revizuirii 
Constituţiei sunt supuse 
normelor prevăzute la art. 
146 şi 147 din Constituţie, 
iar organizarea şi 
desfăşurarea referendumului 
se stabilesc prin lege. 
 
(2)Organizarea şi 
desfăşurarea referendumului 
cu privire la revizuirea 
Constituţiei, precum şi 
rezultatul acestuia sunt 
obligatorii 

procedura revizuirii 
Constituţiei sunt supuse 
dispoziţiilor prevăzute la 
art.73 alin.(l) şi (2), art.150 
şi art.151 din Constituţia 
României şi prezentei legi.” 

 

procedura revizuirii 
Constituţiei sunt supuse 
dispoziţiilor prevăzute la 
art.150 şi 151 din Constituţia 
României şi prezentei legi.” 
 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități  

 

4.  2.După alineatul (2) se 
introduc patru noi 
alineate, alin.(3)-(6), cu 
următorul cuprins: 
 
„(3) Proiectul legii 
constituţionale, adoptat de 
Camera Deputaţilor şi de 
Senat, se publică, în 
aceeaşi zi, în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, şi se trimite Curţii 
Constituţionale, care 
procedează potrivit legii. 
Dacă se constată că 
iniţiativa legislativă de 

2. După alineatul (2) se 
introduc cinci noi alienate, 
alin. (3)–(7) cu următorul 
cuprins: 
 
„(3) Proiectul legii 
constituţionale, adoptat de 
către fiecare Cameră a 
Parlamentului sau de către 
Camerele reunite în caz de 
divergență conform art 151 
alin. (2) din Constitutia 
României, republicată, se 
trimite in termen de doua 
zile Curţii Constituţionale, 
care procedează potrivit legii. 
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revizuire depăşeşte limitele 
revizuirii, aceasta se 
consideră nefinalizată şi se 
transmite Camerei 
Deputaţilor, procedura 
urmând a fi reluată potrivit 
alineatelor precedente. 

 

Dacă se constată că iniţiativa 
legislativă de revizuire 
depăşeşte limitele revizuirii, 
aceasta se consideră 
nefinalizată şi se transmite 
Parlamentului, procedura 
urmând a fi reluată. 
 
Autor: Comisia juridică,de 
disciplină și imunități 

 
 

5.   (4) Dacă Curtea 
Constituțională constată că 
inițiativa legislativă de 
revizuire nu depășește 
limitele revizuirii, proiectul 
de lege se publică în aceeași 
zi cu apariția deciziei Curții 
Constituționale în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
 
Autor: deputat Marton Arpad 
 

 

6.  (4)Cetăţenii României sunt 
chemaţi să-şi exprime voinţa 
prin vot în cadrul 
referendumului naţional cu 
privire la revizuirea 

(5) Nemodificat  
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Constituţiei, organizat în cel 
mult 30 de zile de la data 
adoptării proiectului sau a 
propunerii de revizuire, în 
conformitate cu prevederile 
art.151 alin.(3) din 
Constituţia României. 
Guvernul stabileşte, prin 
hotărâre, data 
referendumului, şi aduce la 
cunoştinţă publică, de 
îndată, prin mijloace de 
comunicare în masă, această 
dată. 

 
7.  (5)Persoanele care au 

dreptul să participe la 
referendumul naţional 
privind revizuirea 
Constituţiei, modul de 
desfăşurare a campaniei 
pentru referendum, 
organizarea şi desfăşurarea 
acestuia, organizarea şi 
atribuţiile birourilor 
electorale, faptele care 
constituie contravenţii şi 
infracţiuni, precum şi 
modul de constatare şi 
sancţionare a acestora sunt 

(6)Persoanele care au dreptul 
să participe la referendumul 
naţional privind revizuirea 
Constituţiei, modul de 
desfăşurare a campaniei 
pentru referendum, 
organizarea şi desfăşurarea 
acestuia, organizarea şi 
atribuţiile birourilor 
electorale, faptele care 
constituie contravenţii, 
precum şi modul de 
constatare şi sancţionare a 
acestora sunt cele stabilite la 
art. 4, art.7 alin.(l), precum şi 

Legea nr. 3/2000 nu 
mai cuprinde 
dispoziții care prevăd 
infracțiuni, acestea 
fiind abrogate prin 
Legea nr. 187/2012 
pentru punerea în 
aplicare a Legii nr. 
286/2009 privind 
Codul penal, faptele 
regăsindu-se 
incriminate în 
cuprinsul Codului 
penal. 
 
Referitor la art. 5 
alin. (2) din actul de 
bază, acesta 
reglementează 
condiția de 
valabilitate a 
referendumului, și nu 
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cele stabilite la art.4, art.7 
alin.(l), precum şi în 
capitolele IV-VI. Rezultatul 
referendumului naţional se 
stabileşte în conformitate cu 
prevederile art.5 alin.(2) şi 
(3) şi ale art.7 alin.(2). 

 

în capitolele IV-VI. 
Rezultatul referendumului 
naţional se stabileşte în 
conformitate cu prevederile 
art.5 alin.(2) şi (3) şi ale art.7 
alin.(2). 
Autor:Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 

conține norme 
referitoare la 
stabilirea rezultatului 
acestuia. 

8.  (6)Cheltuielile pentru 
organizarea şi desfăşurarea 
referendumului naţional 
privind revizuirea 
Constituţiei se suportă din 
bugetul de stat.”  

(7)Nemodificat  
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                                                                                                                                                    Anexa nr. 2  

AMENDAMENTE RESPINSE 
 
 
 

Nr. 
crt.  

Text Legea 286/2009 Text proiect de lege Comisia juridică 
(autor amendament) 

Motivare 
1. Pentru 

admitere 
2. Pentru 

respingere 

Cameră Decizională 

 Art. 7 
(1)Cetăţenii care participă la 
referendum au dreptul să se 
pronunţe prin "DA" sau "NU" 
la următoarea întrebare înscrisă 
pe buletinul de vot: "Sunteţi de 
acord cu legea de revizuire a 
Constituţiei României în forma 
aprobată de Parlament?" 
 

 3. După punctul 2, 
se introduce pct. 3, 
cu următorul 
cuprins: 
 
3. „La art. 7 după 
alin. (1) se introduce 
un nou alineat, alin. 
(11) cu următorul 
cuprins: 
(11) Prin excepție de 
la prevederile art. 5 
alin. (2), 
referendumul privind 
revizuirea 
Constituției este 
valabil dacă la 
aceasta participă cel 
puțin 50% din 
numărul persoanelor 

1. 
2. Membrii 
comisiei au respins 
prin vot 
amendamentul  
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înscrise în listele 
electorale 
permanent.„ 
 
Autor: deputat 
Marton Arpad 
 

 


