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  Către,  

Biroul Permanent al Camerei Deputaților 
 

 
 
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra cererii de reexaminare a Legii pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului trimisă comisiei în vederea reexaminării, cu adresa PLx 240/2017, ca urmare a 
Deciziei Curții Constituționale  nr.612 din 3 octombrie 2017  .  

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

 
 
 

 
 
 

PREŞEDINTE, 

Eugen NICOLICEA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢIL0R 
 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI



Nr. 4c-11/688/2017 
PLx 240/2017 

 
 
 

RAPORT  
asupra  

cererii de reexaminare a  
Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 

referendumului 
 
 

În conformitate cu prevederile art.134 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată, spre reexaminare, ca 
urmare a Deciziei nr.612 din 3 octombrie 2017 a Curții Constituționale cu Legea pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului, trimisă cu adresa nr. PLx 240/2017 din 18 decembrie 2017.  
 Această lege, adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.75 şi ale 
art.76 alin.(1) din Constituţia României, republicată, a fost transmisă spre promulgare 
Preşedintelui României la data de 14 septembrie 2017. 
 Legea  transmisă la promulgare 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.  
 La data de 14 septembrie 2017, s-a formulat o sesizare de neconstituționalitate de către 
38 de senatori aparținând grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal și ale Uniunii 
„Salvați România”. 

 În cuprinsul sesizării, autorii obiecţiei de neconstituţionalitate au susţinut că 
legea conţine norme care sunt de natură să afecteze atribuţia Curţii Constituţionale de a se 
pronunţa în termen de cinci zile de la adoptare asupra legii de revizuire a Constituţiei. În acest 
sens, au arătat că articolul unic pct. 2 din legea criticată, cu referire la art. 6 alin. (3) teza întâi 
din Legea nr. 3/2000, stabileşte în sarcina Parlamentului obligaţia de a transmite Curţii 
Constituţionale legea de revizuire într-un termen de două zile de la adoptare, generând 
neclaritate cu privire la termenul în care aceasta este chemată să se pronunţe asupra legii de 
revizuire, având în vedere că art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 stabileşte expres că în 
termen de 5 zile de la adoptarea legii de revizuire, Curtea Constituţională se pronunţă, din 
oficiu, asupra acesteia. Instituirea unui termen de două zile de la adoptarea legii de revizuire în 
care Parlamentul poate să trimită respectiva lege Curţii Constituţionale pentru ca aceasta să 
verifice dacă au fost încălcate limitele revizuirii nu are nicio justificare în condiţiile în care nu 
este reglementată la nivel constituţional obiecţia de neconstituţionalitate pentru legile de 
revizuire a Constituţiei adoptate de Parlament şi nici procedura promulgării. 

Fată de această critică ridicată în obiecţia de neconstitutionalitate, Curtea 
Constituţională a reţinut că, în redactarea preconizată, "art. 6 alin. (3) din Legea nr. 3/2000 
ar permite Parlamentului să amâne trimiterea legii de revizuire până la finalul termenului de 
două zile, ceea ce ar conduce la diminuarea timpului de care Curtea Constituţională dispune 
pentru verificarea legii adoptate de Parlament, cu posibila consecinţă a efectuării, sub 
presiunea timpului, a unui control de constituţionalitate lipsit de substanţă. Chiar dacă 
procedura prevăzută pentru exercitarea acestui tip de control este urgentă, Curtea 
Constituţională trebuie, totuşi, să dispună de un interval de timp rezonabil pentru a se putea 
pronunţa. În caz contrar, controlul de constituţionalitate ar fi pur formal, Curtea fiind în 
imposibilitatea de a-şi exercita în mod real această atribuţie. Prin urmare, prevederile 
articolului unic pct. 2 din legea criticată, cu referire la art. 6 alin. (3) din Legea nr. 3/2000, 
afectează buna funcţionare a Curţii Constituţionale şi aduce atingere rolului său 
constituţional de garant al supremaţiei Constituţiei, consacrat de art. 142 alin. (1) din Legea 
fundamentală. De altfel, termenul de cinci zile prevăzut de art. 23 alin. (1) din Legea nr. 



47/1992 este corelat cu cel în care, potrivit art. 156 teza întâi din Constituţie, legea de 
revizuire a Constituţiei se publică în Monitorul Oficial al României, respectiv în termen de 5 
zile de la data adoptării.” 

De asemenea, autorii sesizării au criticat şi faptul că, prin articolul unic pct. 2 din 
legea criticată, cu referire la art. 6 alin. (5) din Legea nr. 3/2000, se atribuie Guvernului 
competenţa de a stabili, prin hotărâre, data organizării referendumului pentru revizuirea 
Constituţiei, deşi acesta este un drept exclusiv al Parlamentului. 

Prin decizie, Curtea Constituţională reţine că în ceea ce priveşte revizuirea Constituţiei, 
ca lege fundamentală a statului, realizându-se printr-o lege de modificare şi/sau completare a 
acesteia, este firesc ca actul normativ referitor la organizarea referendumului să fie tot o lege. 

  În temeiul art. 146 lit. a) din Constituția României, Curtea Constituțională se pronunţă 
asupra constituţionalităţii legilor, înainte de promulgarea acestora, la sesizarea Preşedintelui 
României, a unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a Guvernului, a Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie, a Avocatului Poporului, a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 
de senatori, precum şi, din oficiu, asupra iniţiativelor de revizuire a  Constituției. 
           Curtea Constituțională a realizat analiza criticilor de neconstituționalitate, a admis  
obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile articolului unic pct. 2 [cu referire: la 
sintagma "în termen de două zile" cuprinsă în art. 6 alin. (3) din Legea nr. 3/2000, la art. 6 alin. 
(5) fraza a doua, precum şi la art. 6 alin. (7) din Legea nr. 3/2000] şi cele ale articolului unic pct. 
3 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi 
desfăşurarea referendumului sunt neconstituţionale. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a reexaminat legea și a reformulat 
textele declarate neconstituționale. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au reexaminat Legea pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului , în şedinţa din 20 decembrie 2017. 

La dezbateri au fost prezenţi membrii comisiei au fost prezenți conform listei de 
prezență. 
            În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Legii pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului în forma adoptată de Senat. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa 
care face parte integrantă din prezentul raport. 

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

PREȘEDINTE,                                              SECRETAR, 
 

Eugen NICOLICEA                                Costel Neculai DUNAVA 
 

 
 
 

 
Consilier parlamentar, Paul Șerban 

 
 
 
 
 
 
 



Anexa 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 
Nr. 
crt. 

Text Senat Text Camera Deputa�ilor MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 
2. Argumente 
respingere 

Camera decizională 

1. Art. 6 - (4) Dacă Curtea 
Constituţională constată că 
iniţiativa legislativă de 
revizuire nu depăşeşte limitele 
revizuirii, proiectul legii 
constituţionale se publică în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, împreună cu decizia 
Curţii Constituţionale. 
Cetăţenii României sunt 
chemaţi să-şi exprime voinţa 
prin vot în cadrul 
referendumului naţional cu 
privire la revizuirea 
Constituţiei, în ultima 
duminică a perioadei de 30 
de zile prevăzută la art.151 
alin.(3) din Constituţia 
României, republicată, 
calculată de la data adoptării 

(4) Se elimină 
 
Autor: dep. Gabriel 
Andronache, Grupul 
Parlamentar USR 
 

1. 
2.S-a respins prin vot 

Camera Deputa�ilor 



de către Parlament a 
proiectului legii 
constituţionale, Guvernul 
având obligaţia de a aduce la 
cunoştinţă publică, de îndată, 
prin mijloace de comunicare 
în masă, textul acestuia şi 
data referendumului 
naţional. 

 
2. Art. 6 - (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, 
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 

(5) Se elimină 
 
Autor: dep. Gabriel 
Andronache, Grupul 
Parlamentar USR 
 

1. 
2.S-a respins prin vot Camera Deputa�ilor 



naţional se stabileşte în 
conformitate cu prevederile 
art.5 alin.(2) şi (3) şi ale art.7 
alin.(2).” 
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