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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti,  6.05.2003 
Nr. 116 

 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative  pentru modificarea şi completarea articolului nr.14 alin.1 din Legea privind 

organizarea  şi desfăşurarea referendumului nr.3 din 22 februarie 2000. 
 

  În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
articolului nr.14 alin.1 din Legea privind organizarea  şi desfăşurarea referendumului nr.3 din 22 februarie 2000 , 
trimisă cu adresa nr.116 din 15  aprilie 2002, înregistrată sub nr. 31/396 din 15  aprilie 2002. 
  Consiliul  Legislativ, cu avizul nr.495 din 15 aprilie 2002, a avizat favorabil propunerea legislativă, cu 
observaţii şi propuneri. 
  Cu adresa nr.3783/M.P.R. din 12.07.2002, Guvernul României a transmis punctul său de  vedere, în care s-au 
prezentat observaţii şi propuneri, precizând că nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 
  Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, cu avizul nr.25 din  30 aprilie 
2002, a avizat  favorabil, cu un amendament, propunerea legislativă. 
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  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, cu avizul nr.26/666 din 24 
aprilie 2000, a avizat favorabil propunerea legislativă. 
  Obiectul de reglementare al propunerii legislative îl constituie modificarea alin.(1) al art.14 din Legea 
nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, în sensul de a acorda posibilitatea consilierilor locali şi 
judeţeni de a iniţia propuneri supuse referendumului, alături de primar şi  de preşedintele consiliului judeţean.    
  Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membri Comisiei au examinat propunerea 
legislativă, amendamentul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, precum şi 
amendamentele scrise sau formulate oral de către membrii comisiei, în şedinţa din 6 mai 2003. 
  La lucrările comisiei  nu a participat iniţiatorul propunerii legislative domnul deputat Anton Ionescu, deşi a fost 
anunţat la Grupul  P.N.L. Propunerea  legislativă a fost  susţinută de colegul său de partid, domnul deputat Cornel Ştirbeţ. 
  Din numărul total de 25 de membri ai Comisiei, la şedinţă au participat  23  deputaţi. 
  În urma dezbaterii, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, au hotărât cu majoritate de voturi ( o 
abţinere) să supună spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea articolului nr.14 alin.1 din Legea privind organizarea  şi desfăşurarea referendumului nr.3 din 22 
februarie 2000, cu amendamente admise, astfel cum  rezultă din Anexa nr.1. Menţionăm că, în timpul dezbaterilor, un 
amendament a fost respins, aşa cum este redat în Anexa nr.2 la prezentul raport. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său,  fiind act de modificare a unei legi organice, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice.       
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ANEXA nr.1 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 
Nr. 
crt. 

Articolul (text iniţial) Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1.      Titlul legii: 

     Legea pentru  modificarea şi 
completarea articolului nr.14 alin.1 din 
Legea privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului nr.3 din februarie 2000. 

     Titlul legii: 
     Lege pentru modificarea art.14 alin.(1) 
din Legea nr.3/2000 privind organizarea 
şi desfăşurarea referendumului. 
     Autorul amendamentului: Comisia 
juridică 

     Pentru a reda în mod 
corect titlul Legii nr.3/2000, 
precum şi faptul că prezenta 
iniţiativă legislativă are în 
vedere doar modificarea nu şi 
completarea. 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Articol unic: 
     Art.14, alin.1 din Legea privind 
organizarea  şi desfăşurarea 
referendumului nr.3 din 22 februarie 
2000, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.84 din 24.02.2000 
se modifică şi se completează având 
următorul text: 
 
 
 

     Articol unic – Alineatul (1) al 
articolului 14 din Legea nr.3/2000 
privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea , nr.84 din 24 
februarie 2000, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
      
 
     Autorul amendamentului: Comisia 
juridică. 

     Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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0. 1. 2. 
 

3. 

3.      Art.14 - (1) Problemele supuse 
referendumului local se  stabilesc de 
consiliile locale sau judeţene, după caz, la 
propunerea primarului, respectiv a 
preşedintelui consiliului judeţean sau la 
propunerea consilierilor locali, respectiv 
a consilierilor judeţeni. 

     „Art.14 – (1) Problemele supuse 
referendumului local se stabilesc de 
consiliile locale sau judeţene,  după caz, la 
propunerea primarului respectiv a 
preşedintelui Consiliului judeţean sau a 
unei treimi din numărul consilierilor 
locali, respectiv a consilierilor judeţeni”. 
 
 
 
     Autori amendamentului: domnii 
deputaţi: Cornel Bădoiu şi Ştefan 
Cazimir. 

     Pentru punerea de acord 
cu prevederile art.40 alin. 
(2), art.46 alin.(5) şi art.106 
alin.(2) din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale. 
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ANEXA nr.2 
AMENDAMENTE RESPINSE: 

 
Nr. 
crt. 

Articolul (text iniţial) Amendamentul propus 
 şi autorul acestuia 

Motivare 
     1. Argumente pentru susţinerea 
amendamentului; 
     2. Amendament pentru 
respingerea amendamentului. 

0. 1. 2. 3. 
1. Art.14- (1) Problemele supuse 

referendumului local se  
stabilesc de consiliile locale 
sau judeţene, după caz, la 
propunerea primarului, 
respectiv a preşedintelui 
consiliului judeţean sau la 
propunerea consilierilor 
locali, respectiv a 
consilierilor judeţeni. 

     Art.14 – (1) Problemele supuse 
referendumului local se  stabilesc de 
consiliile locale sau judeţene, după caz, la 
propunerea primarului, respectiv a 
preşedintelui consiliului judeţean sau la 
propunerea unuia sau mai  multor 
consilieri locali, respectiv unuia sau mai 
multor consilieri judeţeni: 
     
      Autorul amendamentului: Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale. 

1. Pentru o mai bună precizare a 
textului. 

2. S-a respins prin vot ca urmare 
a îmbunătăţirii aduse de comisie şi a 
punerii, astfel,  de  acord a  acestui 
text cu prevederile art.40 alin. (2) şi 
106 alin.(2) din Legea nr.215/2001. 

 
                           PREŞEDINTE,                                                                                            SECRETAR, 
                                  Prof. univ. dr. Ion NEAGU                                                                             Carmen DUMITRIU 
consilier 
dr. Corneliu Manda 


