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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Legii privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2018 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 

referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi 

desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei, aflată în 

procedură de reexaminare, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 143 din 

13 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial României, Partea I, nr. 331 din 2 mai 

2019, la Comisia pentru constituționalitate și Comisia pentru administrație publică 

și amenajarea teritoriului, transmisă cu adresa PL-x 614/2018/2021. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria 

legilor organice.  

 

 

   

P R E Ş E D I N T E 

Ringo DĂMUREANU 

P R E Ş E D I N T E 

Simona BUCURA-OPRESCU  

                                                 

   

silvia_olaru
Conform cu originalul
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     RAPORT COMUN 

 

asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2018 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi 

desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna 

organizare şi desfăşurare a referendumului naţional  

pentru revizuirea Constituţiei 

 

 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 135 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificări și completări, Comisia pentru constituționalitate și Comisia 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, au fost sesizate, spre dezbatere 

în fond, cu Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind 

organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri 

pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru 

revizuirea Constituţiei, aflată în procedură de reexaminare, ca urmare a Deciziei 

Curții Constituționale nr. 143 din 13 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial 

României, Partea I, nr. 331 din 2 mai 2019, trimisă cu adresa PLx 614/2018/2021. 

Legea a fost adoptată de Camera Deputaţilor în sedinţa din data de                  

12 decembrie 2018. În data de 19 decembrie 2018 a fost trimisă la Președintele 

României pentru promulgare.  

Preşedintele României a formulat în data de 8 ianuarie 2019 sesizare de 

neconstituţionalitate asupra Legii trimisă la promulgare.  
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Curtea Constituțională a pronunțat Decizia nr.143 din 13 martie 2019, prin 

care admite obiecția de neconstituționalitate formulată și constată că sunt 

neconstituţionale prevederile articolului unic din Legea pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele 

măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru 

revizuirea Constituţiei. 

  

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat Legea pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență, aflată în procedură de reexaminare, în şedinţa din 21 octombrie 

2019. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 

alin. (9) pct. 2, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări şi 

completări, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, cu modificările şi completările ulterioare, membrii comisiilor au dezbătut 

Legea supusă reexaminării în ședințe separate. 

 

Membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

au examinat Legea şi Decizia Curţii Constituţionale în şedinţa din 10 decembrie 2019. 

La lucrările Comisiei a participat în calitate de invitat, în baza prevederilor 

art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, domnul Vajda Zsombor - vicepreşedinte din cadrul Autorităţii 

Electorale Permanente. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă. 

Membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, 

reexaminând Legea trimisă la promulgare în raport cu considerentele expuse în decizia 

menţionată, în vederea punerii de acord cu dispoziţiile constituţionale, au constatat 

următoarele: 

- prin Decizia nr.143 din 13 martie 2019, Curtea Constituţională a admis 

obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat ca sunt neconstituţionale prevederile 

articolului unic cu referire la art. I pct. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.86/2018 din Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2018 

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

referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a 

referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei. 

- Curtea Constituţională a respins ca neîntemeiată obiecţia de 

neconstituţionalitate şi constată că sunt constituţionale prevederile articolului unic cu 

referire la art.I pct. 1, 7, 9 şi 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2018 din 

Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2018 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 

referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a 
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referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei, în raport cu criticile de 

neconstituţionalitate formulate. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi 

adoptarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2018 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi 

desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare 

şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei în forma 

adoptată de Senat. 

Membrii Comisiei pentru constituționalitate au examinat Legea aflată în 

procedură de reexaminare și documentele anexate, în ședința din data de 8 iunie 2021.  

Din numărul total de 13 membri ai Comisiei pentru constituționalitate au 

participat la şedinţă 10 deputaţi. 

În această ședință, membrii Comisiei pentru constituționalitate au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind 

organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru 

buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea 

Constituţiei.  

Membrii Comisiilor sesizate au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună 

plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru 

unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional 

pentru revizuirea Constituţiei, în forma adoptată de Senat. 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria legilor 

organice.         

        

 

                          

P R E Ş E D I N T E 

Ringo DĂMUREANU 

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E 

Simona BUCURA-OPRESCU  

S E C R E T A R 

Laurenţiu-Nicolae CAZAN 

 

S E C R E T A R 

Dumitru FLUCUȘ 

  

         
Consilieri parlamentari,                                                                                                                                                                                                 Șef serviciu,  

Roxana David                                                                                                                                                                                                                                  Nicoleta Toma      

Silvia Olaru                                                                                                                                 


