
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 

 
 

L E G E 
 
 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind 

organizarea şi desfăşurarea referendumului 

 

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

 

 

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, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 

urmează: 

 

1. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„Art. 6. – (1) Iniţiativa şi procedura revizuirii Constituţiei sunt 

supuse dispoziţiilor prevăzute la art. 150 şi 151 din Constituţia 

României, republicată, şi prezentei legi.” 
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2. La articolul 6, după alineatul (2) se introduc cinci noi 

alineate, alineatele (3) – (7), cu următorul cuprins: 

„(3) Proiectul legii constituţionale, adoptat de către fiecare 

Cameră a Parlamentului sau de către Camerele reunite în caz de 

divergenţă conform art. 151 alin. (2) din Constituţia României, 

republicată, se trimite în termen de două zile Curţii Constituţionale, care 

procedează potrivit legii. Dacă se constată că iniţiativa legislativă de 

revizuire depăşeşte limitele revizuirii, aceasta se consideră nefinalizată 

şi se transmite Parlamentului, procedura urmând a fi reluată. 

(4) Dacă Curtea Constituţională constată că iniţiativa legislativă 

de revizuire nu depăşeşte limitele revizuirii, proiectul de lege se publică 

în aceeaşi zi cu apariţia deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul 

Oficial al României, Partea I. 

(5) Cetăţenii României sunt chemaţi să-şi exprime voinţa prin 

vot în cadrul referendumului naţional cu privire la revizuirea 

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, republicată. Guvernul 

stabileşte, prin hotărâre, data referendumului, şi aduce la cunoştinţă 

publică, de îndată, prin mijloace de comunicare în masă, această dată. 

(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. (1), 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). 

(7) Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea 

referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei se suportă din 

bugetul de stat.” 

 

3. La articolul 15 alineatul (1), litera a ) se abrogă. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia 

României, republicată. 

 

 

PREŞEDINTELE 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE 

SENATULUI 

 

LIVIU  DRAGNEA CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bucureşti, 

Nr. 


