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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

 
 

 
                                                                              Nr. 4c-11/688/2017 
                                                                               PLx 240/2017/2018 

                                                                                             Bucureşti, 3 aprilie 2018 
 
  Către,  

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 
 

 
 
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Legii pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, ca 
urmare a cererii de reexaminare formulată de Preşedintele României, trimisă 
comisiei în vederea reexaminării, cu adresa PLx 240/2017/2018. 

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

 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Eugen NICOLICEA 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢIL0R 
 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

                                                                              Nr. 4c-11/688/2017 
                                                                               PLx 240/2017/2018 

                                                                                       Bucureşti, 3 aprilie 2018 
 
 

RAPORT  
 

asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului, ca urmare a cererii de reexaminare 

formulată de Preşedintele României 
 
 

În conformitate cu prevederile art.137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, cu reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, ca urmare a 
solicitării Preşedintelui României, trimisă cu adresa nr. PLx 240/2017/2018 din 28 
martie 2018.  
 Legea a fost adoptată de Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională 
la data de 22 decembrie 2017. 
 La data de 27 decembrie 2017 legea a fost transmisă Preşedintelui României 
pentru promulgare. 

La data de 4 ianuarie 2018 a fost formulată o sesizare de neconstituţionalitate 
din partea unui număr de 27 senatori aparţinând Grupului parlamentar al Partidului 
Naţional Liberal. 

În data de 15 martie 2018, Preşedintele României a solicitat reexaminarea 
legii, cererea de reexaminare fiind înaintată Senatului ca primă Cameră sesizată cu 
procedura reexaminării. 

Senatul a reexaminat legea şi a respins cererea de reexaminare formulată de 
Preşedintele României.  

Preşedintele României a solicitat reexaminarea legii  pentru următoarele 
considerente: 
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Preşedintele României apreciază că legea este neclară şi neprevizibilă şi de 
aceea ar putea să fie neconstituţională. De asemenea, Preşedintele României face o 
precizare cu privire la sintagma „depăşeşte limitele revizuirii” spunând că acest lucru 
nu poate fi interpretat prin sintagma „încalcă limitele revizuirii”. Aceasta este o 
eroare, întrucât atunci când limitele revizuirii sunt limitativ prevăzute de lege, orice 
adăugare care depăşeşte aceste limite este evident că încalcă prevederile respective. 

Cu privire la celelalte obiecţii, respectiv imprevizibilitatea şi neclaritatea legii, 
acestea sunt motive de neconstituţionalitate şi nu de retrimitere a legii la reexaminare. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au reexaminat Legea 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi 
desfăşurarea referendumului, ca urmare a cererii de reexaminare formulată de 
Preşedintele României, în şedinţa din 29 martie 2018. 

La dezbateri au fost prezenţi membrii comisiei conform listei de prezenţă. 
          În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea cererii de reexaminare formulată de 
Preşedintele României şi au propus plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Legii 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi 
desfăşurarea referendumului în forma adoptată de Senat. Amendamentul respins 
este redat în Anexa care face parte integrantă din raport. 

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

 
  PREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 

 
                 Eugen NICOLICEA                                  Elena TĂNĂSESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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Anexa 
 

AMENDAMENT RESPINS 
Nr. 
crt. 

Text Senat Text Camera Deputaţilor MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 
2. Argumente 
respingere 

Camera decizională 

1. Art. 6 - „(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 de îndată Curţii 
Constituţionale, care 
procedează potrivit legii. Dacă 
se constată  

(Art). 6 alin. (3)  ”Proiectul 
legii constituţionale, adoptat de 
către ambele camere ale 
Parlamentului, se trimite de 
îndată Curţii Constituţionale, 
care procedează potrivit legii. 
Dacă se constată că legea de 
revizuire depăşeşte limitele 
revizuirii, aceasta se consideră 
nefinalizată şi se transmite 
Parlamentului, procedura 
urmând a fi reluată”. 
 
Autor: Stelian Cristian Ion 
Grup parlamentar USR 
 

1. 
2.S-a respins prin vot Camera Deputaţilor 
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