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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                        Bucureşti,  9 septembrie 2013 
                       Nr.  PL x. 159/2013 

 
 
 

RAPORT 
 

asupra cererii de reexaminare, la cererea Preşedintelui României, a Legii  pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului 

 
                           În conformitate cu prevederile art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi  a fost sesizată spre dezbatere, cu cererea de reexaminare a Legii  pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, formulată de Preşedintele 
României în temeiul art.77 alin.(2) din Constituţia României, republicată, trimisă cu adresa nr.PL x.159 din 3 septembrie 
2013 şi înregistrată cu nr. 4c-11/936  din 3 septembrie 2013. 
                          Această lege, adoptată de  Senat şi Camera Deputaţilor, cu respectarea prevederilor art.75 şi ale art.76 
alin. (2) din Constituţia României, republicată, a fost transmisă spre promulgare Preşedintelui României la data de 6  iunie 
2013. 
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                          În conformitate cu dispoziţiile art.77 alin.(2) din Constituţia României, republicată, Preşedintele 
României a formulat o cerere de reexaminare a Legii  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului, pentru următoarele considerente: 

1.     Preşedintele României consideră că în lipsa unei participări de cel puţin jumătate plus unul din corpul 
electoral, noua variantă de reglementare a cvorumului de participare, aleasă de legiuitor, nu asigură o 
reprezentativitate suficientă, de natură a conferi deciziei adoptate forţa care să reflecte voinţa şi 
suveranitatea poporului. 

2. Se apreciază că este oportună reglementarea unei participări de cel puţin jumătate plus unul din numărul 
persoanelor înscrise în listele electorale permanente pentru ca referendumul să poată exprima în mod real 
şi efectiv voinţa cetăţenilor, voinţă ce constituie premisa unei manifestări autentic democratice a 
suveranităţii prin intermediul poporului. Astfel, caracterul democratic al statului vizează participarea 
cetăţenilor la conducerea treburilor publice şi presupune ca deciziile să fie întemeiate pe voinţa poporului, 
de aceea democraţia constituţională implică o guvernare realizată de către o majoritate, în acord cu voinţa 
sa. 

3. În condiţiile în care participarea la referendum a majorităţii cetăţenilor, constând în jumătate plus unul din 
numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente, reprezintă atât un act de responsabilitate 
civică, cât şi premisa unei manifestări democratice a suveranităţii prin intermediul poporului, se apreciază 
că schimbarea acestei majorităţi ar putea avea efecte negative asupra exprimării voinţei reale şi efective a 
cetăţenilor ce se va putea răsfrânge asupra întregii societăţi. 

 
             Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut cererea de reexaminare formulată de 
Preşedintele României,  în şedinţa din  3 septembrie 2013, fără a lua în considerare obiecţiunile Preşedintelui României şi 
a adoptat  Legea  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului, în forma adoptată iniţial de Camera Deputaţilor şi Senat şi care a fost trimisă Preşedintelui României spre 
promulgare. 
                       Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, 
republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
      În conformitate cu prevederile art. 61 şi 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  membrii 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  au examinat cererea de reexaminare a Legii  pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, formulată de Preşedintele României în 
temeiul art.77 alin.(2) din Constituţie, precum şi legea în forma adoptată de Senat, în şedinţa din 9 septembrie 2013.   
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    Din numărul total de 26 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la şedinţă 22 
deputaţi. 
                  În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, (2 voturi împotrivă) adoptarea 
Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului în forma 
prezentată de Senat, care este redată în anexa nr. 1 la prezentul raport. 
 
  Amendamentul respins se regăseşte în anexa nr. 2  la prezentul raport. 
                    În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din categoria legilor organice. 
 
 
 
                                                      PREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 
 
                                                  Bogdan Liviu CIUCĂ                     Theodor-Cătălin NICOLESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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Anexa nr. 1 

Nr. 
crt.  

Text Senat Comisia juridică (autor amendament) Motivare 

1.  Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului 

Nemodificat  

2. 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: 

Nemodificat  

3. 1. La articolul (5), alineatul (2) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„(2) Referendumul este valabil dacă la acesta 
participă cel puţin 30% din numărul persoanelor 
înscrise în listele electorale permanente”. 

Nemodificat  

4. 2.   La articolul 5, după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alineatul (3), cu 
următorul cuprins: 

Nemodificat  

 (3) Rezultatul referendumului este validat dacă 
opţiunile valabil exprimate reprezintă cel puţin 
25% din cei înscrişi pe listele electorale 
permanente”. 

  

5. 3. La articolul 7, partea introductivă a 
alineatului (2) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

Nemodificat  
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 „(2) Rezultatul referendumului se stabileşte în 
funcţie de majoritatea voturilor valabil exprimate, 
astfel:” 

  

6. 4. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

Nemodificat  

 (2) Cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin 
„DA” sau „NU” asupra problemei supuse 
referendumului, decizând cu majoritatea voturilor 
valabil exprimate. 

  

Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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Anexa  2 
 
 

AMENDAMENT  RESPINS 
 
 

Nr. 
crt.  

Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

1. Argumente  pentru 
susţinere 

2. Argumente  pentru  
respingere 

Camera 
Decizională 

1.           Dispoziţiile  prezentei  legi  
intră  in vigoare la  un an  de la  
data publicării în Monitorul  
Oficial   al  României. 
        Autor:  deputat  Mate  Andras  
Levente. 

1. Textul  propus are  
în vedere recomandările  
CCR.   

2. Prin vot  
amendamentul  a fost  
respins. 

Camera 
Deputaţilor 
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