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- Extras -
 Cu Adresa nr. 2.197 din 9 martie 2007, Avocatul Poporului a sesizat direct 
Curtea Constitu ional  cu excep ia de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art. 11 alin. 
(3) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea i desf urarea referendumului, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000. 
 În motivarea excep iei de neconstitu ionalitate se sus ine c  prevederile de lege 
criticate, potrivit c rora punctul de vedere al Parlamentului asupra referendumului 
ini iat de Pre edintele României urmeaz  s  fie exprimat printr-o hot râre adoptat  în 
edin a comun  a celor dou  Camere, cu votul majorit ii deputa ilor i senatorilor, 

contravin art. 76 alin. (2) din Constitu ie, care prevede c  hot rârile Parlamentului se 
adopt  cu votul majorit ii membrilor prezen i din fiecare Camer , precum i art. 1 
alin. (5) din aceasta, referitor la obligativitatea respect rii Constitu iei, a suprema iei 
sale i a legilor. 
 Pre edin ii celor dou  Camere ale Parlamentului i Guvernul nu au comunicat 
punctele lor de vedere. 
CURTEA, 
 Examinând sesizarea Avocatului Poporului, raportul întocmit de judec torul-
raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public i dispozi iile legale criticate, 
raportate la prevederile Constitu iei, precum i Legea nr. 47/1992, a re inut 
urm toarele: 
 - Obiectul excep iei de neconstitu ionalitate îl constituie art. 11 alin. (3) din 
Legea nr. 3/2000 privind organizarea i desf urarea referendumului, publicat  în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modific rile 
i complet rile ulterioare, care prevede: "(3) Punctul de vedere al Parlamentului asupra 

referendumului ini iat de Pre edintele României urmeaz  s  fie exprimat, printr-o 
hot râre adoptat  în edin a comun  a celor dou  Camere, cu votul majorit ii 
deputa ilor i senatorilor." 
 - Autorul excep iei consider  c  prevederile de lege criticate încalc , în 
ordinea invoc rii lor, art. 76 alin. (2) i art. 1 alin. (5) din Constitu ie, care prev d: 
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- Art. 76 alin. (2): "Legile ordinare i hot rârile se adopt  cu votul majorit ii
membrilor prezen i din fiecare Camer .";
- Art. 1 alin. (5): "În România, respectarea Constitu iei, a suprema iei sale i a legilor 
este obligatorie." 
 Examinând excep ia de neconstitu ionalitate ridicat , Curtea constat  c
aceasta este întemeiat i urmeaz  a fi admis  pentru urm toarele considerente: 
 - În activitatea parlamentar , potrivit art. 67 din Constitu ie referitor la "Actele 
juridice i cvorumul legal", Camera Deputa ilor i Senatul adopt  legi, hot râri i
mo iuni, în prezen a majorit ii deputa ilor i senatorilor. Sub acest aspect, prevederile 
constitu ionale men ionate stabilesc categoriile de acte juridice pe care le adopt
Parlamentul, precum i cvorumul legal necesar adopt rii lor. 
 - În ceea ce prive te adoptarea hot rârilor fiecarei Camere sau ale Camerelor 
reunite ale Parlamentului, legiuitorul face distinc ie între hot rârile parlamentare care 
se adopt  cu majoritatea absolut  de voturi, sens în care exemplific m cu prevederile 
art. 76 alin. (1) din Constitu ie, referitoare la adoptarea sau modificarea regulamentelor 
parlamentare, i hot rârile care se adopt  cu majoritate simpla de voturi, de exemplu 
hot rârile a a cum dispune alin. (2) al aceluia i articol constitu ional. 
 - A adar, Curtea constat  c , de regul , hot rârile Parlamentului se adopt  cu 
majoritate simpl  de voturi, dac  Legea fundamental  nu prevede altfel. Or, în afara 
dispozi iilor art. 76 alin. (1), Constitu ia prevede c  în unele domenii hot rârile pot fi 
adoptate doar cu votul majorit ii membrilor celor dou  Camere. În acest sens sunt, de 
exemplu, prevederile constitu ionale ale art. 95 alin. (1), potrivit c rora Pre edintele 
României poate fi suspendat din func ie cu votul majorit ii deputa ilor i senatorilor, 
precum i cele ale art. 103 alin. (3), în temeiul c rora Parlamentul acord  încredere 
Guvernului cu votul majorit ii deputa ilor i senatorilor. 
 - Analizând cuprinsul art. 11 alin. (3) din Legea nr. 3/2000, criticat ca fiind 
neconstitu ional, Curtea constat  c  acesta dispune c  hot rârea prin care Parlamentul 
î i exprim  punctul de vedere asupra referendumului ini iat de Pre edintele României 
se adopt  "cu votul majorit ii deputa ilor i senatorilor ". Or, a a cum s-a ar tat deja, 
potrivit art. 76 alin. (2) din Constitu ie, hot rârile Parlamentului, a adar i cea la care 
face referire textul de lege criticat, se adopt  cu votul majorit ii membrilor prezen i. 
CURTEA CONSTITU IONAL
În numele legii 
DECIDE: 
 Admite excep ia de neconstitu ionalitate ridicat  direct de Avocatul Poporului, 
în temeiul art. 146 lit. d) teza a doua din Constitu ie, i constat  c  dispozi iile art. 11 
alin. (3) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea i desf urarea referendumului, 
publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, sunt 
neconstitu ionale. 
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Analiza constitu ionalit ii art. 11 alin. (3) din Legea nr. 3/2000 privind 
organizarea i desf urarea referendumului 
Curtea Constitu ional  a fost chemat  s  se pronun e cu privire la constitu ionalitatea 
art. 11 alin. (3) din  Legea nr. 3/2000 privind organizarea i desf urarea 
referendumului, articol prin care se instituie un anumit tip de majoritate necesar pentru 
adoptarea hot rârii de exprimare a punctului de vedere al Parlamentului, în edin
comun , asupra unui referendum ini iat de Pre edintele României.  
 Obiect al controlului de constitu ionalitate efectuat în urma ridic rii unei 
excep ii de neconstitu ionalitate de c tre Avocatul Poporului prin  Adresa nr. 2.197 din 
9 martie 2007, art. 11 alin. (3) din lege normeaz : "Punctul de vedere al Parlamentului 
asupra referendumului ini iat de Pre edintele României urmeaz  s  fie exprimat, 
printr-o hot râre adoptat  în edin a comun  a celor dou  Camere, cu votul majorit ii
deputa ilor i senatorilor". 
 Determinarea constitu ionalit ii/neconstitu ionalit ii instituirii unei asemenea 
majorit i trebuie în primul rând s  aib  în vedere faptul c  sistemul constitu ional 
român operez  o distinc ie a hot rârilor adoptate de c tre fiecare camer  în parte i a 
hot rârilor adoptate în sedin a comun  a acestora. Acesta este punctul de plecare de la 
care Curtea ar fi trebuit s - i înceap  argumenta ia, o argumenta ie în mod evident 
raportat  ulterior la dispozi iile constitu ionale presupuse a fi înc lcate. 

Hot râri adoptate în edin ele separate ale celor dou  Camere i hot râri 
adoptate în edin ele comune ale Parlamentului 

 Potrivit Constitu iei României din 1991 revizuit , Parlamentul este bicameral, 
fiind alc tuit din Camera Deputa ilor i Senat [art. 61 alin. (2)], cele dou  camere fiind 
specializate în teorie în materie legislativ  (art. 75).  
 În ceea ce prive te modalitatea de de f urare a activit ii celor dou  camere, 
activitate ce nu prive te doar legiferarea, dup  cum era i firesc i rezult  din 
instituirea bicamerismului, art. 65 alin. (1) din Constitu ie stabile te regula în materie: 
cele dou  camere lucreaz  în edin e separate. Excep ia de la regul , desf urarea 
lucr rilor i în edin e comune, este instituit  prin prisma situa iilor enumerate 
exemplificativ în alin. (2) lit. a) - k) al aceluia i articol. Activitatea Parlamentului 
desf urat  în ambele variante se concretizeaz  prin adoptarea unor acte juridice 
specifice: legi, hot râri i mo iuni (art. 67). În toate situa iile, pentru a putea statua în 
mod valabil, este necesar un cvorum de prezen  general: prezen a majorit ii 
membrilor. 
 Astfel, rezult  c  pot fi adoptate hot râri de c tre Parlament, pe de o parte, de 
fiecare camer  în parte, iar pe de alt  parte, de c tre camerele reunite. i de data 
aceasta, hot rârile adoptate separat de c tre Camere reprezint regula în materie, pe 
când hot rârile adoptate în edin e comune ale Camerelor constituie excep ia.
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 În ceea ce prive te majoritatea necesar  a fi întrunit  pentru adoptarea unei 
hot râri de c tre una dintre cele dou  Camere atunci când statueaz  separat, Constitu ia
prevede dou  astfel de tipuri. Art. 76 alin. (1) normeaz  c  "Legile organice i
hot rârile privind regulamentele Camerelor se adopt  cu votul majorit ii membrilor 
fiec rei Camere", iar alin. (2) c  "Legile ordinare i hot rârile se adopt  cu votul 
majorit ii membrilor prezen i din fiecare Camer ". În ambele variante constituantul se 
refer numai la hot râri adoptate separat de c tre Camere, care dup  cum eviden iam 
anterior constituie regula în materie: la alin. (1) se folose te sintagma "regulamentele 
Camerelor", iar la alin. (2), partea final , se utilizeaz  expresia "din fiecare Camer ". 
Cu privire la adoptarea regulamentelor Camerelor este necesar  o majoritate absolut
de 50% plus unu din num rul total al membrilor fiec rei Camere, iar în ceea ce 
prive te restul hot rârilor adoptate la nivelul fiec rei Camere este nevoie de o 
majoritate relativ  de 50% plus unu din membrii prezen i. 
 În privin a majorit ii necesare pentru adoptarea unei hot râri în edin a
comun  a celor dou  Camere, excep ia în materie, constituantul român nu a mai 
prev zut expres tipul de majoritate ca în cazul precedent. Astfel, determinarea acestui 
tip de majoritate trebuie realizat  prin paralelism în func ie de exemplele particulare 
furnizate de c tre Constitu ie. 
 Art. 95 alin. (1) prevede c  în cazul s vâr irii unor fapte grave prin care 
încalc  prevederile Constitu iei, Pre edintele României poate fi suspendat din func ie
de Camera Deputatilor i de Senat, în edin  comun , cu votul majoritatii deputa ilor 
i senatorilor, dup  consultarea Cur ii Constitu ionale. În acest caz suspendarea 

Pre edintelui intervine prin adoptarea unei hot râri în edin a Camerelor reunite cu 
majoritate absolut , de 50% plus unu din num rul total al membrilor fiec rei Camere. 
În art. 103 alin. (3) se normeaz  c  programul i lista Guvernului se dezbat de Camera 
Deputa ilor i de Senat, în sedin  comun i c  Parlamentul acord  încrederea sa 
Guvernului cu votul majorit ii deputa ilor i senatorilor. i în acest caz, încrederea 
asumat  în viitorul Guvern este rezultatul adopt rii unei hot râri a Camerelor reunite 
cu o majoritate absolut . De asemenea, art. 85 alin. (3) stabile te c  dac  prin 
propunerea de remaniere guvernamental  se schimb  structura sau compozi ia politic
a Guvernului, Pre edintele Romaniei va putea exercita atribu ia de revocare sau numire 
a unor membrii ai Guvernului numai pe baza aprob rii Parlamentului, acordat  la 
propunerea primului-ministru. Aceast  aprobare apar ine Parlamentului în ansamblu, 
Camerelor reunite, i se materializeaz  prin adoptarea unei hot râri care, prin 
paralelism, având în vedere c  este vorba de schimbarea structurii sau compozi iei 
Guvernului, va trebui s  fie adoptat  cu aceea i majoritate ca i în cazul form rii 
Guvernului ca rezultat al votului de încredere acordat de c tre Parlament, adic  o 
majoritate absolut . Art. 96 alin. (1) stabile te c  Parlamentul, prin Camera Deputa ilor
i Senat, în edin  comun , cu votul a cel pu in dou  treimi din num rul deputa ilor i

senatorilor, poate hot rî punerea sub acuzare a Pre edintelui României pentru înalt
tr dare. Acesta este singurul caz furnizat de c tre actul fundamental prin care 

150



Parlamentul statueaz  cu o majoritate calificat  de dou  treimi din num rul total al 
membrilor s i. 
 Prin prisma dispozi iilor constitu ionale prezentate anterior, putem concluziona 
c  pentru adoptarea unei hot râri în edin a comun  a Camerelor Parlamentului este 
nevoie de o majoritate absolut  de 50% plus unu din num rul total al membrilor 
fiec rei Camere, cu excep ia situa iei întâlnite la art. 96 alin. (1), punerea sub acuzare 
pentru înalt  tr dare a Pre edintelui, în care constituantul a optat expres pentru o 
majoritate calificat  de cel pu in dou  treimi din num rul total al parlamentarilor. 

Ra ionamentul i solu ia Cur ii Constitu ionale. Ra ionamentul Cur ii pare 
a avea un un început logic bun prin distinc ia operat  "în ceea ce prive te adoptarea 
hot rârilor fiec rei Camere sau ale Camerelor reunite ale Parlamentului", îns  se 
transform  imediat într-un silogism fals prin afirmarea c  "legiuitorul face distinc ie
între hot rârile parlamentare care se adopt  cu majoritatea absolut  de voturi, (…) i
hot rârile care se adopt  cu majoritate simpl  de voturi". Cea de-a doua premis  a 
silogismului Cur ii nu vizeaz , dup  cum am demonstrat anterior, decât o parte a 
distinc iei operate, i anume hot rârile adoptate separat de c tre cele dou  Camere. 
Concluzia unui astfel de silogism, exprimat  sintetic de c tre Curte faptul c  aceasta 
"constat  c , de regul , hot rârile Parlamentului (n.n. adic  atât hot rârile adoptate 
separat, cât i cele adoptate în edin a comun  a Camerelor) se adopt  cu majoritate 
simpl  de voturi, dac  Legea fundamental  nu prevede altfel", nu poate fi decât fals
datorit  incompatibilit ii premiselor enun ate. În vederea fundament rii concluziei 
afirmate, Curtea exemplific  anumite excep ii de la regula enun at  [art. 95 alin. (1) i
art. 103 alin. (3)], îns  nici de data aceasta nu distinge faptul c  exemplele furnizate au 
în vedere numai hot rârile adoptate de c tre Camerele reunite ale Parlamentului. 
 Astfel, Curtea, constatând c  art. 11 alin. (3) din Legea nr. 3/2000 "dispune c
hot rârea prin care Parlamentul î i exprim  punctul de vedere asupra referendumului 
ini iat de Pre edintele României se adopt  «cu votul majorit ii deputa ilor i
senatorilor»", i având în vedere, a a dup  cum ar tase, c  potrivit "art. 76 alin. (2) din 
Constitu ie, hot rârile Parlamentului, a adar i cea la care face referire textul de lege 
criticat, se adopt  cu votul majorit ii membrilor prezen i", consider  c  dispozi iile 
legale supuse controlului "sunt neconstitu ionale, întrucât încalc  prevederile art. 76 
alin. (2) din Constitu ie".
 Consider m, în urma analizei efectuate anterior, c  ra ionamentul i solu ia 
Cur ii sunt gre ite, i c  dispozi ia legal  prezent  în art. 11 alin. (3) din Legea nr. 
3/2000 este constitu ional . Reafirm m în acest sens concluzia proprie la care am ajuns 
în urma analizei operate: adoptarea hot rârilor în edin a Camerelor reunite ale 
Parlamentului, i datorit  importan ei prezumate ce determin  o astfel de reunire a 
Camerelor, trebuie s  fie f cut  ca regul  cu o majoritate absolut , indiferent de esen a
deciziei adoptate. A adar, dispozi ia legal  nu încalc  prevederile art. 76 alin. (2) din 
Constitu ie, mai ales prin faptul c  cele dou  dispozi ii vizeaz  tipuri de hot râri 
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diferite: cea legal  vizeaz  hot rârile parlamentare adoptate în edin ele comune ale 
Camerelor, iar cea constitu ional  are în vedere hot rârile parlamentare adoptate 
separat de fiecare Camer  în parte. 
 De asemenea, o alt  critic  ce poate fi adus  Cur ii Constitu ionale const  în 
faptul c , de i sesizat  s  se pronun e i cu privire la 
constitu ionalitatea/neconstitu ionalitatea dispozi iei legale criticate în raport cu art. 1 
alin. (5) din actul fundamental, care normeaz  suprema ia Constitu iei i impune 
principiul ierarhiei normative, Curtea pare c  uit  s  se pronun e. Dac  instan a
constitu ional , în cazul efectu rii controlului de constitu ionalitate pe cale de excep ie
poate s  extind  sfera dispozi iilor constitu ionale în func iei de care efectueaz
controlul concret1, totu i ea nu poate s  se dispenseze de obliga ia principal  care îi 
incumb  de a realiza o analiz  în primul rând prin referire direct  la ceea ce s-a cerut în 
actul de sesizare, i deci prin raportare la toate dispozi iile constitu ionale presupuse a 
fi fost înc lcate. O analiz  a conformit ii art. 11 alin. (3) din Legea nr. 3/2000 cu art. 1 
alin. (5) din Constitu iei demonstreaz  din nou constitu ionalitatea dispozi iei legale 
criticate. Suprema ia Constitu iei normat  în art. 1 alin. (5) vizeaz  suprema ia
existen ial , suprema ia formal , dar i suprema ia material 2 a acesteia în raport cu 
toate celelalte norme existente în sistem, i anume faptul c  se din punct de vedere 
material se constituie în "ansamblul normelor care determin  modul de producere a 
celorlalte norme generale i abstracte"3. Astfel, reglementarea legal  a form rii i
producerii normelor, în cazul nostru a hot rârilor adoptate de c tre Camerele reunite 
ale Parlamentului, trebuie s  se fac  respectând formele i modalit ile impuse de 
Constitu ie. Din analiza efectuat  anterior, de i Constitu ia nu a prev zut expres, se 
poate observa c  legiuitorul, prin paralelism, a respectat întocmai dispozi iile 
constitu ionale în materie. 

                                                
1 A se vedea pentru mai multe detalii DAN CLAUDIU D NI OR, SEBASTIAN R DULE U, 
Comentariul Deciziei Cur ii Constitu ionale nr. 62/2007, Revista Curierul Judiciar nr. 3/2007, p. 8-24. 
2 pentru mai multe detalii cu privire la suprema ia Constitu iei a se vedea DAN CLAUDIU D NI OR, 
Drept Constitu onal i Institu ii Politice.Teoria General , vol.I, Ed. Sitech, Craiova, 2006, p. 154-160, p. 
194-199.
3 DAN CLAUDIU D NI OR, op. cit., p. 156. 
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