
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 
 pentru  modificarea şi completarea  Legii nr. 3/2000 
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de 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 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

 1. Articolul 3 va avea următorul cuprins: 
“Art. 3. - Problemele care nu pot fi supuse revizuirii, potrivit 

art. 152 din Constituţia României, republicată, nu pot face obiectul 
referendumului.” 

 
 2. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
 “(2) Referendumul este valabil doar dacă la acesta participă 
cel puţin jumătate plus unu din numărul persoanelor înscrise în 
listele electorale, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 10 alin.(2).”  
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 3. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc patru noi 
alineate, alin. (3) - (6), cu următorul cuprins: 
 „(3) Referendumul local este valabil indiferent de numărul 
persoanelor care participă la scrutin atunci când se organizează, 
potrivit legii, pentru probleme de interes local. 
 (4) Referendumul naţional nu poate avea loc cu mai  puţin de 
3 luni înainte  sau după  data  alegerilor prezidenţiale, parlamentare 
ori pentru Parlamentul European  sau  a unui  alt  referendum  
naţional.  
 (5)  Ordinea  de  desfăşurare  a  referendumurilor este  dată  
de   forţa  juridică a  actului normativ care le-a declanşat   şi  de  
data  iniţierii  acestora. 
         (6) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător 
pentru referendumul local în raport cu alegerile locale.” 
 
 4. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
 “Art. 6. - (1) Iniţiativa şi procedura revizuirii Constituţiei 
sunt supuse normelor prevăzute la art. 150 şi art. 151 din 
Constituţia României, republicată, iar organizarea şi desfăşurarea 
referendumului se stabilesc prin lege.” 

 

 5. Articolul 10 va avea următorul cuprins: 
         “Art.10 - (1) Demiterea Preşedintelui României este aprobată 
dacă a întrunit majoritatea voturilor cetăţenilor înscrişi în listele 
electorale, în cazul în care Preşedintele României a fost ales în 
condiţiile prevăzute la art. 81 alin.(2) din Constituţia României, 
republicată. 
 (2) În cazul în care Preşedintele României a fost ales în 
condiţiile prevăzute la art. 81 alin.(3) din Constituţia României, 
republicată demiterea acestuia este aprobată dacă a întrunit 
majoritatea voturilor valabil exprimate pe întreaga ţară de către 
cetăţenii prezenţi.” 
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 6. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul 
cuprins: 

“Art. 12. - (1) Nu constituie probleme de interes naţional, în 
sensul art. 11, şi nu formează obiectul referendumului, în condiţiile 
art. 90 din Constituţia României, republicată problemele care 
vizează revizuirea Constituţiei.” 

 
 7. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul 
cuprins: 

„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 al consilierilor 
judeţeni, precum şi a unui număr de cel puţin 25% din cetăţenii cu 
drept de vot care au domiciliul sau reşedinţa în unitatea 
administrativ-teritorială respectivă.” 

 
 8. La articolul 15 alineatul (1), litera a) va avea următorul 
cuprins: 

„a) prin lege, în cazul referendumului privind revizuirea 
Constituţiei, cu respectarea art. 151 alin. (3) din Constituţia 
României, republicată.” 

 
9. La articolul 46, alineatul (2) se abrogă. 
 

 10. La articolul 51, alineatul (3) va avea următorul 
cuprins: 
 “(3) Contravenţiilor prevăzute la art. 49 le sunt aplicabile şi 
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.” 
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  Acest  proiect  de  lege  a  fost  adoptat  de Camera 
Deputaţilor  în  şedinţa  din  20 februarie 2007, în condiţiile           
art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din 
Constituţia României, republicată. 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

Bogdan Olteanu 

 


