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RAPORT 
 

asupra propunerii legislative pentru completarea art.11 din Legea 
nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului 

 
                    În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă pentru 
completarea art.11 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului, trimisă cu adresa nr. Pl x 293 din 3 mai 2010, înregistrată cu 
nr. 31/442 din 5 mai 2010. 

Senatul, în calitate de primă Cameră  sesizată, a respins propunerea 
legislativă, în şedinţa din 26 aprilie 2010. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi 
ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera  Deputaţilor este  Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri,   
iniţiativa legislativă prin avizul nr. 1429 din 27 noiembrie 2009. 

Guvernul, prin punctul de vedere transmis, cu adresa nr. 364 din 15 
februarie 2010, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale, a transmis, cu adresa nr. 25/446 din 27 mai 2010, 
avizul negativ cu privire la propunerea legislativă. 
           Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de 
reglementare  completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi 
desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
un nou articol, art. 111, care să cuprindă măsuri pentru asigurarea unei 
informări obiective a cetăţenilor cu drept de vot asupra problemei supuse 
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referendumului, conform documentului Liniile directoare cu privire la 
organizarea referendumului, adoptat de Comisia de la Veneţia. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă mai sus 
menţionată, avizul Consiliului Legislativ, precum şi punctul de vedere al 
Guvernului, care nu susţine adoptarea proiectului de lege, în şedinţa din 26 
octombrie 2010. 

Din numărul total de 27 de  membri ai Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi au participat la şedinţă 18 deputaţi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, domnul Marian 
Muhuleţ, vicepreşedinte al Autorităţi Electorale Permanente şi domnul 
Cristian Leahu, director în Autoritatea Electorală Permanentă. 

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că, este util şi necesar un raport 
explicativ care să conţină atât punctele de vedere pro, cât şi punctele de 
vedere contra problemei supuse referendumului, însă nu s-a considerat 
oportună întocmirea acesteia de către Guvern, cu solicitarea obligatorie a 
punctului de vedere al Parlamentului, al Avocatului Poporului, al altor 
autorităţi ale administraţiei publice, precum şi al altor persoane fizice şi 
juridice. Din perspectiva motivării corespunzătoare a soluţiei legislative 
propuse, s-a apreciat că în Expunerea de motive nu se formulează argumente 
suficiente în raport de art. 138 alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia : „Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare”. Expedierea de către Guvern a raportului 
explicativ către toţi cetăţenii cu drept de vot la referendum implică o 
cheltuială nejustificată şi nemotivată în raport cu finalitatea acestui tip de 
referendum. Totodată, s-a apreciat că, potrivit art. 30 din Legea nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul de 
prezentare şi motivare ar fi trebuit să cuprindă menţiuni privind impactul 
financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru 
anul curent, cât şi pe termen lung (5 ani), inclusiv informaţii cu privire la 
cheltuieli şi venituri. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, (2 voturi împotrivă) să propună plenului Camerei Deputaţilor  
respingerea propunerii legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă  face 
parte din categoria legilor organice. 
 

PREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 
        Daniel BUDA                                Gabriel ANDRONACHE 
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