
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atribuțiile Curții Constituționale a României 

privind referendumul – viziune 

Jurisprudențială 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitatea din București  

Facultatea de Drept 

Anghel Andrei Eric 

 

 



2 

Partea I 

1. Noțiuni generale 

 Referendum, atât ca instituție juridică cât și ca termen lingvistic, provine din 

dreptul roman unde reprezenta mijlocul de consultare directă a corpului electoral fiind 

identificat prin verbul “referare”. Referendumul consultativ, denumit încă din 

antichitate prin termenul de plebicist,  are o formă compusă din două cuvinte sugestive 

“plebs” (plebei) și “scire” (adresarea unei întrebări) reliefând rolul pur formal al 

acestuia pentru clasa conducătoare.  

  Instituția juridică a apărut în antichitate în Imperiul Roman sub forma 

plebiscitului, o consultare formală a plebeilor.  

Referendumul sub forma actuala, a devenit uzitat în secolul al XVI-lea în Elveția. 

Pe parcursul secolelor statele democrate și nu numai au folosit referendumul pentru 

diferite probleme ale lor, precum:  

•aprobarea, modificarea sau abrogarea constituției (Germania, Grecia, Portugalia) 

•aprobarea sau respingerea unor proiecte legislative sau legi adoptate de organul 

legislativ (constituția Italiei a prevăzut posibilitatea abrogării unor acte normative prin 

decizie populară)  

•probleme de politică externă, cum ar fi ratificarea unor tratate sau integrarea în cadrul 

unor organizații internaționale (Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în 

1975 a organizat un referendum cu privire la rămânerea în Uniunea Europeană)  

•legitimarea unor politici totalitare și vădit în afara legii (Germania a realizat un 

referendum pentru consultarea referitoare la alipirea Austrie, aceasta fiind deja 

ocupată de forțele militare germane). 

   2. Referendumul în România 

    În România, termenul de  referendum a apărut în secolul al XIX-lea în timpul 

domniei lui Alexandru Ioan Cuza, primul fiind organizat în perioada 10-14 mai 1864 

pentru aprobarea legii constituționale de la acel moment, Statutul Dezvoltator al 

Convenției de la Paris.  

Până în prezent au urmat încă 13 consultări populare de diferite tipuri realizate 

cu scopuri diverse. Cu titlu de exemplu se pot reține:  
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•referendumul din 2-5 martie 1941 pentru aprobarea unor politici ale guvernului Ion 

Antonescu 

•referendumul din 23 noiembrie 1986 pentru reducerea efectivelor forțelor armate și 

reducerea cheltuielilor militare cu 5% 

•referendumul din 25 noiembrie 2007 pentru schimbarea sistemului de vot 

•referendumul din 29 iulie 2012 pentru demiterea președintelui României  

   Regimul juridic 

 În sistemul nostru de drept, regimul juridic al referendumului este reglementat 

prin legea organică nr. 3/2000, care prevede condițiile formale, cât și de fond ale 

organizării referendumului, tipurile de consultări, procedura referendară și formele de 

control jurisdicțional,legea fiind exhaustivă. În corpul legii sunt preluate și situațiile 

care nu pot face obiectul consultării populare asemănătoare celor prevăzute de 

articolul 152 din Constituție. 

    Legea precizează două tipuri de cvorum necesar pentru aprobarea 

referendumului, unul de participare în procent de 30% din cetățenii  înscriși în listele 

electorale și unul de valabilitate a opțiunilor exprimate în procent de 25% din numărul 

cetățenilor   înscriși pe listele electorale permanente. 
1
 

   3. Tipuri de referendum 

    Constituția României și legea nr. 3/2000 privind referendumul reglementează 

patru tipuri de referendum, și anume:  

•articolul 90
2
 din Constituție prevede un referendum consultativ care poate fi inițiat de 

președintele republicii. De acest tip au fost organizate trei referendumuri până acum:  

   -referendumul pentru schimbarea sistemului de vot din România din 25 noiembrie 

2007 

   -referendumul pentru trecerea la parlament unicameral și reducerea numărului de 

parlamentari din 22 noiembrie 2009 

                                                

1 Articolul 5 legea nr. 3/2000 

(1) Referendumul național și referendumul local se organizează și se desfășoară potrivit prevederilor prezentei 

legi.(2) Referendumul este valabil dacă la acesta participă cel puțin 30% din numărul persoanelor înscrise în 

listele electorale permanente.(3) Rezultatul referendumului este validat dacă opțiunile valabil exprimate 

reprezintă cel puțin 25% din cei înscriși pe listele electorale permanente. 
2 Articolul  90 Constituția României 

Preşedintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să-şi exprime, prin referendum, 

voinţa cu privire la probleme de interes naţional. 
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   -referendumul pe tema justiției din 26 mai 2019 

•articolul 95
3
 din Constituție prevede un referendum obligatoriu, realizat în cadrul 

procedurii de demitere a președintelui Republicii. Această procedură a fost declanșată 

de două ori până acum: 

   -referendumul pentru demiterea președintelui României din 19 mai 2007  

   -referendumul pentru demiterea președintelui României din 29 iulie 2012  

•articolul 151
4
 din Constituție prevede un referendum constituțional, obligatoriu 

realizat pentru aprobarea unei noi constituții sau pentru revizuirea Constituției în 

vigoare, acest mod de consultare a corpului electoral a fost utilizat de trei ori până în 

prezent:  

   -referendumul pentru aprobarea unei noi Constituții din 8 decembrie 1991 

   -referendumul pentru aprobarea legii de revizuire a Constituției României din 18-19 

octombrie 2003    

   -referendumul pentru modificarea articolului 48 din constituția României din 6-7 

octombrie 2018 

•articolul 13 din legea nr. 3/2000 prevede un referendum local pentru probleme de 

interes deosebit din unitățile administrativ-teritoriale.  Nu au fost realizate până acum 

astfel de referendumuri în România. Există posibilitatea realizării pe 6 decembrie 

2020 a unui referendum local în orașul Bacău.  

 4. Efectele referendumului 

                                                

3 Articolul  95 Constituția României 

(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi 

suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi 

senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la 

faptele ce i se impută.(2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul 

deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui.(3) Dacă propunerea de suspendare 

din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui. 

 
4 Articolul 151 Constituția României 

(1) Proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu o majoritate de 

cel puţin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere. 

(2) Dacă prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, 

hotărăsc cu votul a cel puţin trei pătrimi din numărul deputaţilor şi senatorilor.(3) Revizuirea este definitivă 

după aprobarea ei prin referendum, organizat în cel mult 30 de zile de la data adoptării proiectului sau a 

propunerii de revizuire. 
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    În ceea ce privește efectele pe care le produce rezultatul consultării cetățenilor 

trebuie să distingem între referendumul obligatoriu și cel consultativ, această 

clasificare având importanță deosebită. 

   În timp ce referendumul obligatoriu impune o anumită conduită autorităților 

statului sau declanșează o procedură, referendumul facultativ nu impune nici unei 

autorități o anumită conduită, nici inițiatorului său, ceea ce îl poate transforma într-o 

modalitate de promovare a politicilor populiste propuse de guvernanți, uneori putând 

fi folosit chiar pentru legitimarea unor măsuri sau politici abuzive. Referendumul 

consultativ expune diferența dintre ceea ce este - sein - și ceea ce trebuie să fie - 

sollen.  

    În statele europene au existat situații în care rezultatul consultărilor facultative 

au fost obiectivizate prin măsuri concrete de autorități într-un mod prompt și asumat, 

de remarcat exemplul Danemarcei din 1986 referitor la rezultatul referendumului 

privind ratificarea Actului Unic European. 

   5. Controlul jurisdicțional 

   În sistemul nostru de drept Curții Constituționale îi revine atribuția de a veghea 

la respectarea procedurii referendare. Potrivit articolului 146 lit. i)
5
 din Constituție, 

Curtea Constituțională veghează la respectarea procedurii pentru organizarea și 

desfășurarea referendumului și confirmă rezultatele acestuia. Confirmarea rezultatelor 

de către Curtea Constituțională reprezintă două operațiuni distincte și anume: 

constatarea rezultatelor și atestarea opțiuni majoritare. Astfel, constatarea are un 

caracter obiectiv reieșit din întrunirea condițiilor legale de desfășurare, iar atestarea 

are doar efect declarativ al opțiunilor populare rezultate din referendum.  

    Plenul curții decide cu o majoritate de 2/3 asupra valabilității referendumului, 

conform art. 47
6
 alin. 1 și alin. 2 din legea nr. 47/1992. După centralizarea rezultatelor 

referendumului la nivel național de către Biroul Electoral Central cuprinzând numărul 
                                                

5 Articolul 146 Constituția României 

Curtea Constituţională are următoarele atribuţii: i)veghează la respectarea procedurii pentru organizarea şi 

desfăşurarea referendumului şi confirmă rezultatele acestuia; 
6 Articolul 47 legea nr. 47/1992 

(1) Plenul Curții Constituționale decide cu o majoritate de două treimi asupra valabilității referendumului. 

(2) Hotărârea Curții Constituționale stabilește dacă a fost respectată procedura pentru organizarea și 

desfășurarea referendumului și confirmă rezultatele acestuia. 

(3) Înaintea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, hotărârea Curții Constituționale se prezintă 

Camerei Deputaților și Senatului, întrunite în ședință comună. 
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de voturi valabil exprimate și numărul de voturi nule acestea se înaintează Curții 

Constituționale în termen de 24 de ore de la încheierea centralizării. 

    Curtea prezintă Parlamentului un raport cu privire la respectarea procedurii 

referendare și confirmă rezultatele. Curtea publică rezultatul referendumului în 

Monitorul Oficial al României, rezultatul intră în vigoare la data publicării hotărârii de 

confirmarea a rezultatelor. 

 

Partea II  

   A. Referendumul Consultativ  

    Primul Referendum consultativ a avut loc în 2007 având  ca obiect 

introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României. 

Curtea s-a pronunțat prin hotărârea nr. 8
7
din 29 noiembrie 2007 asupra respectării 

procedurii pentru organizarea și desfășurarea referendumului și asupra confirmării 

rezultatelor acestuia. Astfel Curtea a constatat respectarea procedurii legale, dar a 

constatat lipsa numărului suficient al persoanelor care și-au exprimat opțiunea, ceea ce 

duce la lipsa de valabilitate a rezultatului obținut. 

    Al doilea referendum consultativ a fost organizat pentru trecerea la un 

Parlament unicameral și reducerea numărului de parlamentari la maximum 300 de 

persoane. A fost formulată contestație asupra nerespectării proceduri pentru 

organizarea și desfășurarea referendumului național consultativ de către Asociația 

“Pro Democrația” și de Agenția de Monitorizare a Presei. Contestatarii au susținut că 

actul președintelui nu poate fi cenzurat de vreo instanță română fapt ce face ca 

                                                

7 HOTĂRĂŞTE: 

1. Constată că a fost respectată procedura pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din 

data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului 

României. 

2. Confirmă rezultatele referendumului naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea 

votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României şi constată că din totalul de 18.296.459 

de persoane înscrise în lista pentru referendum au participat la vot 4.851.470 de persoane, număr insuficient 

pentru ca referendumul să fie declarat valabil în conformitate cu prevederile art.5 alin.(2) din Legea nr.3/2000, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

Prezenta hotărâre se prezintă Camerei Deputaţilor şi Senatului, întrunite în şedinţă comună. 

Hotărârea este definitivă şi general obligatorie şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi 

în presă. 
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instituția Președintelui României să fie deasupra Constituției și legii, iar pe de altă 

parte că lipsa unei campanii de informare corectă a populației duce la un rezultat 

viciat. Curtea s-a pronunțat prin hotărârea nr. 33/2009  în sensul respingerii 

contestației, arătând că legea conferă Curții Constituționale competența de soluționare 

a contestațiilor privind referendumurile naționale și faptul că președintele României 

este unicul posibil inițiator al unui referendum consultativ, iar prevederile legale au 

fost respectate. Pe de altă parte, Curtea a reținut că desfășurarea simultană a campaniei 

electorale cât și a campaniei pentru referendum nu produce vicierea convingerilor 

alegătorilor aceștia putând discerne și opta în mod conștient.  Prin hotărârea nr. 

37/2009 Curtea Constituțională a României a constatat respectarea procedurii pentru 

organizarea și desfășurarea referendumului național și a confirmat rezultatele 

referendumului național deoarece numărul necesar al persoanelor înscrise în listele 

permanente  care și-au exprimat valabil opțiunea a fost întrunit, răspunsul majoritar 

pentru ambele întrebări fiind “DA”.  

  Cifre absolute Total % 
Intrebare 1 

% 

 Intrebare 2 

%  

a) numărul persoanelor 

înscrise în listele 

electorale permanente 

18.293.277 100   

 

b) numărul 

participanţilor 
9.320.240 50,94 100 

100 

c) numărul voturilor 

valabil exprimate pentru 

răspunsul "DA" 

6.740.213   72,31 

 

83,31 

d) numărul voturilor 

valabil exprimate pentru 

răspunsul "NU" 

1.925.209   20,65 

 

10,46 

e) numărul voturilor 

nule 
653.234   7,00 

6,20 
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    Ultimul referendum consultativ realizat în România a fost cel din data de 26 

mai 2019 pe tema justiției. Curtea s-a pronunțat prin hotărârea nr. 2/2019 din 27 iunie 

2019 atât asupra contestațiilor formulate de domnul Petru Sebastian Bărnuțiu, domnul 

Aurel Bonciog, Federația Națională a Muncii din România, domnul Eugeniu-Dragoș 

Petria și respectiv, de domnul Sorin-Iulian Floruț, cât și asupra respectării procedurii 

pentru organizarea și desfășurarea referendumului și confirmarea rezultatelor acestuia, 

stabilind conexarea acestor cauze în temeiul art.139
8
 din Codul de procedură civilă 

coroborat cu art.14 din legea 47/1992.  

    Primul contestatar a susținut că referendumul a avut ca obiect probleme ce 

implică revizuirea Constituției, fapt ce contravine procedurii specific reglementate în 

acest sens de art. 150
9
 și art. 151 din Constituție cu consecința încălcării art. 1 alin. 3 

și 5 din Constituție și a recomandărilor Comisiei de la Veneția. O altă critică 

formulată în aceeași contestație se referă la faptul că obiectul referendumului a privit 

probleme care potrivit art. 152
10

 alin. 1 și 2 din Constituție nu pot fi supuse revizuirii 

și nu pot face obiectul referendumului fiind încălcate limitele revizuirii referitoare la 

suprimarea unor drepturi fundamentale ale cetățenilor și independența justiției.  

Autorul contestației mai susținea și că întrebările ce au făcut obiectul 

referendumului au cuprins mai multe probleme distincte fiind încălcate atât 

                                                

8 Excepția conexitatii Art. 139 Cod Procedura Civila (1) Pentru asigurarea unei bune judecați, în prima instanta 

este posibilă conexarea mai multor procese în care sunt aceleași părți sau chiar împreuna cu alte parti și al căror 

obiect și cauză au între ele o stransa legatura. (2) Exceptia conexitatii poate fi invocata de parti sau din oficiu cel 

mai târziu la primul termen de judecată înaintea instanței ulterior sesizate, care, prin încheiere, se va pronunța 

asupra excepției. Încheierea poate fi atacată numai odată cu fondul. (3) Dosarul va fi trimis instanței mai intai 

investite, în afara de cazul în care reclamantul si paratul cer trimiterea lui la una dintre celelalte instanțe. (4) 

Cand una dintre cereri este de competenta exclusiva a unei instante, conexarea se va face la acea instanță. (5) In 

orice stare a judecății procesele conexate pot fi disjunse și judecate separat, dacă numai unul dintre ele este în 

stare de judecată.  
9Articolul 150 Constituția României 

 (1) Revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de Preşedintele României la propunerea Guvernului, de cel puţin o 

pătrime din numărul deputaţilor sau al senatorilor, precum şi de cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot. 

(2) Cetăţenii care iniţiază revizuirea Constituţiei trebuie să provină din cel puţin jumătate din judeţele ţării, iar în 

fiecare din aceste judeţe sau în municipiul Bucureşti trebuie să fie înregistrate cel puţin 20.000 de semnături în 

sprijinul acestei iniţiative. 
10Articolul 152 Constituția României 

(1) Dispoziţiile prezentei Constituţii privind caracterul naţional, independent, unitar şi indivizibil al statului 

român, forma republicană de guvernământ, integritatea teritoriului, independenţa justiţiei, pluralismul politic şi 

limba oficială nu pot forma obiectul revizuirii. 

(2) De asemenea, nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi a libertăţilor 

fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora. (3) Constituţia nu poate fi revizuită pe durata stării de 

asediu sau a stării de urgenţă şi nici în timp de război. 
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prevederile art.2 alin.3
11

 și art.36
12

 din Legea nr.3/2000, cât și recomandarea repetată a 

Comisiei de la Veneția privind respectarea unității de conținut a fiecărei probleme 

supuse consultării. Autorul contestației susținea și că rezultatul referendumului nu a 

fost cel al exprimării libere a voinței electoratului fiind încălcate prevederile art.90 din 

Constituție prin raportare la obligația de informare obiectivă a cetățenilor cu privire la 

conținutul întrebărilor și efectele juridice ale acesteia.  

    Cel de-al doilea contestatar, domnul Aurel Bonciog, în motivarea contestației 

enunță, mai întâi, constatarea potrivit căreia legislația este deficitară, pornind de la 

tehnica de elaborare, se invocă lipsa de claritatea sintagmei “interes național”. Cu 

privire la prima întrebare se arată că legea fundamentală interzice, prin art.74 alin.2 

inițiativa legislativă a cetățenilor în probleme de amnistie și grațiere, de unde rezultă, 

per a contrario, că tema este de politică exclusivă a autorităților pornind de la 

“caracteristica poporului meu, de exaltare a spiritului de frondă, ca rămășiță atavică de 

la romani, strămoșii noștri cruzi”. Cu privire la cea de-a doua întrebare, se apreciază 

că aceasta se referă la restrângerea dreptului Parlamentului de a legifera suveran, în 

sensul art.115 din Constituție. În final, se arată că demersul de formularea contestației 

a fost motivat “de un interes social și economic”. 

    Cel de-al treilea contestatar, Federația Națională a Muncii din România, la 

solicitarea multora dintre membrii săi de sindicat, fapt ce rezultă din conținutul 

contestației, arată în contestația formulată că referendumul a avut o hibă majoră acesta 

având cel puțin o întrebare care încalcă un drept fundamental al omului, respectiv 

dreptul de vot. În contestație se ridică și problema unor suspiciuni asupra datelor 

publicate de Autoritatea Electorală Permanentă.  

    În cadrul celei de-a patra contestații, formulată de domnul Eugeniu Dragoș 

Petria se enunță o serie de afirmații vizând suspiciunea de falsificare a alegerilor.  

     Ultima contestație, realizată de domnul Sorin Iulian Floruț conține critici 

privind competența președintelui României de a iniția un astfel de referendum cu 

                                                

11 Articolul 2 alin.(3) În cadrul referendumului populația poate fi consultată cu privire la una sau la mai multe 

probleme de interes național sau local, după caz, precum și cu privire la revizuirea Constituției sau la o 

problemă de interes național și o problemă de interes local, pe buletine de vot separate. 
12 Articolul 36 

Cetățenii sunt chemați să se pronunțe prin "DA" sau "NU" asupra problemei supuse referendumului. 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/47355
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caracter legislativ, fiind încălcat art.74 alin.1 din constituția României. Se susține că 

referendumul din 26 mai 2019 este și o încercare de limitare a procesului de 

legiferare, stabilit de art.73 din Constituție. 

    Având în vedere toate aceste considerente expuse de contestatari, Curtea 

examinând criticile reține că:  

-stabilirea problemelor de interes național este de competența președintelui României 

-rezultatul acestui referendum consultativ oferă doar orientare politică în privința 

problemelor de interes național care au format obiectul consultării, referendumul cu 

caracter decizional, care are ca efect revizuirea Constituției, nu se confundă cu 

referendumul consultativ, care, indiferent de întrebările supuse poporului și tematica 

acestuia rămâne o consultare cu efecte politice  

-criticile referitoare la revizuirea constituției în urma acestui referendum sunt 

neîntemeiate deoarece ipoteza juridică a referendumului de revizuire a  constituției 

diferă de cea a referendumului consultativ asupra căruia se pronunță Curtea prin 

hotărârea 2/2019    

-Curtea a reținut că la referendum nu ai există o informare completă cu privire la toate 

detaliile de ordin juridic și tehnic pe care le presupun cele două întrebări nefiind 

respectate recomandările reținute de Comisia de la Veneția.  

-Curtea a subliniat necesitatea stabilirii unui cadru legal riguros pentru ca asemenea 

deficiențe să nu mai existe pe viitor în sensul reglementării obligației autorităților 

publice la informare detaliată și completă a electoratului în conformitate cu 

recomandările Comisiei de la Veneția în materie.  

    Avand in vedere toate cele expuse anterior, Curtea a respins contestațiile 

formulate și a constatat că a fost respectată procedura pentru organizarea și 

desfășurarea referendumului național, iar rezultatul referendumului a fost validat în 

baza numărului de voturi valabil exprimate. 

 

   B. Referendumul de Demitere a Președintelui  

    Președintele României, în calitatea sa de șef al statului, are rolul de a reprezenta 

România în relațiile internaționale, este garantul independenței naționale, veghează la 

respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice, exercită funcția 
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de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate;  nu în ultimul rând 

este comandantul forțelor armate și îndeplinește funcția de președinte al Consiliului 

Suprem de Apărare a Țării. Conform articolului art. 81 din Constituția României, 

președintele este ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. 

Președintele României poate fi suspendat din funcție dacă săvârșește încălcări grave 

ale Constituției. După suspendarea din funcție în cel mult 30 de zile se organizează un 

referendum pentru demiterea președintelui.  

    Primul referendum privind demiterea președintelui a fost organizat în data de 

19 mai 2007. Curtea Constituțională în realizarea atribuțiilor sale legale s-a pronunțat 

prin hotărârea nr. 4/2007 asupra contestației formulate de Partidul România Mare, 

care critica procedura de desfășurare a acestuia ca fiind încălcată în ceea ce  privește 

numărul alegătorilor din străinătate și lipsa semnăturilor unor membri ai partidelor 

politice pe procesele verbale. Curtea a respins contestația ca fiind neîntemeiată pe 

următoarele considerente:  

-cetățenii români care își exercită dreptul de vot în secțiile de votare aflate în 

străinătate sunt înscriși pe listele electorale suplimentare;  

-listele electorale suplimentare sunt centralizate de circumscripția electorală a 

Municipiului București, iar misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României 

aparțin de circumscripția electorală a Municipiului București; 

Astfel, rezultă că este neîntemeiată susținerea potrivit căreia nu se poate 

cunoaște numărul cetățenilor care au votat în străinătate pe liste suplimentare 

-cu privire la susținerea că rezultatul centralizării datelor referendumului național nu a 

fost semnat și de reprezentanții unor partide politice, constată că acest fapt nu este de 

natură să invalideze actul centralizator menționat potrivit art.93 alin.2
13

 legea 

nr.373/2004.  

    Curtea Constituțională a României s-a pronunțat asupra confirmării respectării 

procedurii de organizare și desfășurare a referendumului și asupra validității 

                                                

13 Articolul 93  

(2) Procesele-verbale se semnează de către președinte, de locțiitorul acestuia şi de ceilalți membri ai Biroului 

Electoral Central, în prezența cărora au fost întocmite, şi se înaintează Camerei Deputaților şi Senatului, în 

vederea validării alegerilor, împreună cu dosarele întocmite de birourile electorale de circumscripție. Lipsa 

semnăturii unor membri ai birourilor nu are influenţa asupra valabilităţii procesului-verbal şi a alegerilor. 

Preşedintele menţionează motivele care au împiedicat semnarea. 



12 

rezultatului acestuia prin hotărârea nr. 5/2007 ca nefiind întrunite condițiile de 

demitere ale președintelui, majoritatea voturilor valabil exprimate fiind împotriva 

demiterii.  

    Al doilea referendum de demitere a președintelui României a fost organizat în 

data de 29 iulie 2012. Curtea s-a pronunțat asupra contestațiilor referitoare la 

respectarea procedurii pentru desfășurarea referendumului național prin hotărârea nr. 

3/2012. Argumentele invocate de contestatari au privit aspecte precum:  

-instituția cvorumului de participare la referendum este contrară normelor 

internaționale și europene referitoare la drepturile politice ale omului, asimilând 

persoanele care se abțin de la exprimarea votului cu partizanii votului negativ, ceea ce 

este de  natură a împiedica libera exprimare a persoanei; 

-datele oficiale nu reflectau numărul real al cetățenilor cu drept de vot, numărul  celor 

înscriși pe listele electorale permanente fiind mult mai mare decât cel real; 

-invalidarea referendumului pentru imposibilitatea prezentării și exercitării dreptului 

de vot pentru cei 6 milioane de cetățeni români din diaspora care nu au fost trecuți pe 

listele electorale. 

    Curtea, examinând contestațiile referitoare la respectarea procedurii pentru 

organizarea și desfășurarea referendumului național, a reținut că autoritățile statului au 

obligația de a asigura exercitarea dreptului la vot tuturor cetățenilor români care au 

împlinit vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv, cu excepția persoanelor 

debile sau alienate mintal, puse sub interdicție sau condamnate, prin hotărâre 

judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale. Curtea a mai  constat și 

că, prin cererea formulată practic, se solicită Curții Constituționale validarea 

referendumului în condițiile în care cerința de cvorum nu a fost îndeplinită. Or, 

cvorumul de participare și majoritatea de vot sunt două condiții care trebuie 

îndeplinite în mod cumulativ pentru a se ajunge la demiterea președintelui României. 

Având în vedere toate acestea, Curtea Constituțională a României a respins ca 

neîntemeiate contestațiile privind organizarea și desfășurarea referendumului din 29 

iulie 2012.  

    Curtea Constituțională în baza competențelor sale prevăzute de articolul 146 lit. 

i) din Constituție, examinând respectarea condițiilor pentru organizarea și desfășurarea 



13 

referendumului național de demiterea a președintelui României a constatat că acestea 

au fost îndeplinite, procedura fiind respectată. În ceea ce privește validarea 

rezultatului acestuia, Curtea a reținut că legea nr. 3/2000, modificată atunci recent, 

prevedea un cvorum de participare de 50% din persoanele înscrise pe listele electorale 

permanente, iar prezenta a fost de 46,24% fapt ce a făcut ca referendumul să fi fost 

invalidat în conformitate cu legea mai sus menționată, iar președintele își continua 

mandatul. Trei dintre judecătorii Curții Constituționale au formulat o opinie separată 

argumentând că cetățenii români aflați în străinătate care sunt înscriși pe liste 

suplimentare ar trebui să fie luați în considerare pentru întrunirea cvorumului de 

participare, numărul lor, destul de mare, peste 1 milion, ducând la validarea opiniei 

majoritare valabil exprimată, respectiv la demiterea președintelui. 

 

   C. Referendumul de Revizuire a Constituției 

   Proiectul de revizuire a Constituției este supus consultării populare printr-un 

referendum de aprobare organizat în cel mult 30 de zile de la data adoptării lui sau a 

propunerii de revizuire.  

  În România constituția adoptată în anul 1991 a fost modificată în anul 2003, 

modificarea fiind aprobată printr-un referendum organizat la data de 18-19 octombrie 

2003.    

    Procedura de organizare și desfășurare a referendumului a fost contestată ca 

fiind nelegală de către Partidul România Mare. Contestatorul susținea că modificarea 

desfășurării referendumului la un timp relativ scurt înaintea desfășurării acestuia prin 

ordonanța de urgență a Guvernului încalcă legea nr. 3/2000 si legea nr. 375/2003, iar 

referendumul trebuia organizat într-o singură zi. Curtea a constatat în hotărârea nr. 

1/2003 că, prin stabilirea desfășurării referendumului național privind revizuirea 

constituției în două zile în loc de o singură zi, nu este afectat interesul general al 

desfășurării în bune condiții a referendumului, printr-o prezență cât mai mare la urne. 

Nu ar fi fost încălcate  dispozițiile Constituției, guvernul putând interveni în mod 

constituțional  prin ordonanță de urgență. Curtea a respins contestația ca neîntemeiată.  
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    Prin hotărârea numărul 3/2003 Curtea Constituțională a României a confirmat 

rezultatele referendumului național privind revizuirea Constituției și a validat 

rezultatele acestuia fiind întrunite condițiile de cvorum și de majoritate.  

   Al doilea referendum de revizuire a Constituției a fost organizat pe data de 6 și 

7 octombrie 2018, vizând modificarea art. 48 din Constituție, prin înlocuirea sintagmei 

“căsătorie...între soți” cu sintagma “căsătorie...între un bărbat și o femeie”.   Prin 

Hotărârea nr. 1/2018 Curtea s-a pronunțat asupra contestațiilor formulate împotriva 

nelegalității și nerespectării procedurii de organizare și desfășurare a referendumului. 

Contestatorii au susținut următoarele: 

-au fost aplicate în mod eronat prevederile referitoare la campania electorală în mod 

asemănător în cazul campaniei pentru referendum; 

-Biroul Electoral Central a interpretat eronat și abuziv prevederile legale privind 

accesul persoanelor netransportabile la urna specială, fiind îngrădită posibilitatea 

exercitării opțiunii pentru aceste persoane; 

-au fost modificate regulile procesului de votare cu mai puțin de un an înainte de ziua 

desfășurării referendumului; 

-numărul oficial declarat al corpului electoral nu reflectă în mod corect dimensiunea 

reală a acestuia. 

    Analizând criticile formulate, Curtea a reținut următoarele: 

-Biroul Electoral Central nu a emis nicio hotărâre având ca obiect persoanele 

netransportabile care ar fi trebuit conform susținerilor contestatarilor să aibă acces la 

urnă specială. Prevederile legii nr. 3/2000 au fost modificate, în mod legal, anterior - 

în sensul realizării unei aplicări corespunzătoare prin trimitere a textului legii 

nr.208/2015;  

-modificarea textului legii nr.3/2000, chiar dacă a intervenit într-adevăr cu mai puțin 

de un an înainte de ziua desfășurării referendumului, modificarea nu încalcă decizia 

Curții Constituționale nr. 334 din 26 iunie 2013  și nici recomandările Comisiei de la 

Veneția, deoarece privește dispoziții procedurale referitoare la organizarea și 

desfășurarea referendumului, iar nu aspecte care țin de esența legii;  
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-referitor la criticile privind numărul alegătorilor înscriși în listele electorale 

permanente, Curtea nu a putut primi aceste critici întrucât instanța de contencios 

constituțional nu are atribuții în actualizarea sau modificarea listelor electorale. 

    În numele și în spiritul legii, Curtea Constituțională a României a decis 

respingerea ca neîntemeiată a tuturor contestațiilor referitoare la respectarea 

procedurii pentru organizarea și desfășurarea referendumului național pentru 

revizuirea constituției din 6 și 7 octombrie 2018. 

    Curtea,  prin hotărârea nr. 2/2018,  a constatat că procedura pentru organizarea 

și desfășurarea referendumului național pentru revizuirea Constituției a fost respectată, 

rezultatele referendumului național au fost confirmate, dar referendumul nu este 

valabil întrucât nu au participat cel puțin 30% din numărul persoanelor înscrise în 

listele electorale permanente în conformitate cu prevederile legii nr. 3/2000.  

    Așadar, având în vedere toate cele expuse anterior, Curtea Constituțională a 

României veghează la respectarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea 

referendumului și confirmă rezultatele acestuia, în mod corect, profesionist și 

transparent, în baza legii și a Constituției naționale. 
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