
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ,  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                                            Bucureşti,15.06.2011 

                                  PL-x 332/2010 
     

     R A P O R T   
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea 

 şi desfăşurarea referendumului 
 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru 
modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, trimis cu adresa nr.        
PL-x 332/2011 din 16 mai 2011, înregistrat sub nr.31/487 din 17 mai 2011. 

Senatul, în calitate de primă Cameră  sesizată, a adoptat proiectul de lege în condiţiile art. 75 alineatul (2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

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

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 1467 din 7 decembrie 
2010.  

Guvernul prin punctul de vedere transmis susţine adoptarea iniţiativei legislative, sub rezerva însuşirii 
propunerilor formulate. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat favorabil iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 7 iunie 2011. 



Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul ca demiterea 
Preşedintelui României prin referendum să se facă prin votul majorităţii cetăţenilor înscrişi în listele electorale. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, membrii Comisiei juridice au examinat această iniţiativă legislativă în şedinţa din 15 iunie 2011. La şedinţa 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 14 deputaţi din totalul de 23 membri ai acesteia.  

La dezbatere au participat, în calitate de invitaţi din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor domnul 
Dorin Ciomag, director şi doamna Daniela Rădulescu, consilier, iar din partea Autorităţii Electorale Permanente a 
participat domnul Marian Muhuleţ, vicepreşedinte. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectul de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea 
şi desfăşurarea referendumului cu amendamentele admise, care sunt redate în Anexa I la prezentul raport. 
Amendamentele  respinse sunt redate în Anexa II, la prezentul raport. 

În raport cu obiectul său, ce vizează modificarea unei legi organice, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice.  

 
         

 
 
 

               PREŞEDINTE,                                                                 SECRETAR,                                                           
            Daniel BUDA                                                        Gabriel ANDRONACHE                                      
  
 
 
 
 
 
 
Expert, 
Roxana David 
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     ANEXA I 
 

Nr. 
crt. 

Legea 3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea 

referendumului 

Textul Senatului Amendamente Motivare 

1  LEGE pentru modificarea art.10 din 
Legea nr.3/2000 privind organizarea 
şi desfăşurarea referendumului 
 

Nemodificat  

2  Articol unic.- Articolul 10 din 
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 şi 
completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 
 

Articol unic.- Articolul 10 din 
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 şi completările 
ulterioare, se modifică  şi va 
avea următorul cuprins: 
Autor: Comisia juridică 

 

Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 

3 Art. 10.- Prin derogare de la 
art. 5 alin. (2), demiterea 
Preşedintelui României este 
aprobată dacă a întrunit 
majoritatea voturilor valabil 
exprimate, la nivelul ţării, ale 
cetăţenilor care au participat 
la referendum. 

 

„Art.10.- Demiterea Preşedintelui 
României este aprobată, dacă a 
întrunit majoritatea voturilor 
cetăţenilor înscrişi în listele 
electorale." 
 

Nemodificat  
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ANEXA II 

 
Nr. 
crt. 

Legea 3/2000 privind 
organizarea şi 
desfăşurarea 

referendumului 

Textul Senatului Amendamente Motivare 
1.Argumente pentru susţinere 
2.Argumente pentru respingere 

Cameră 
Decizională 

1 Art. 10.- Prin derogare 
de la art. 5 alin. (2), 
demiterea Preşedintelui 
României este aprobată 
dacă a întrunit 
majoritatea voturilor 
valabil exprimate, la 
nivelul ţării, ale 
cetăţenilor care au 
participat la 
referendum. 

 

„Art.10.- Demiterea 
Preşedintelui României 
este aprobată, dacă a 
întrunit majoritatea 
voturilor cetăţenilor 
înscrişi în listele 
electorale." 
 

Se elimină. 
Autori: deputaţii Alina 
Gorghiu, Gheorghe 
Gabor şi Florin 
Iordache 

1. Pentru respectarea Deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 147/2007 

2. Amendamentul a fost respins prin 
vot. 

Camera 
Deputaţilor 

2   Art. II.- Aceste 
prevederi se aplică în 
mandatul următor 
celui în care s-a 
modificat această 
lege. 
Autor: deputat Ciprian 
Dobre 

1.  În vederea unei reglementari 
corecte. 
2. Amendamentul a fost respins 
prin vot. 

Camera 
Deputaţilor 
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