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GILIA, CLAUDIA
S-a născut la 6 noiembrie 1975 în oraşul Moreni, Judeţul Dâmboviţa.
Studii: Facultatea de Ştiinţe Juridice „Yolanda Eminescu” a Universităţii „Valahia”
Târgovişte, Specializarea Administraţie Publică (1998); Facultatea de Ştiinţe Juridice a
Universităţii „Valahia” Târgovişte, Specializarea Drept (2003); DESS: Gestion des entreprises
PME – PMI, Université Paris XII, Faculté d’Administration et Échanges (2001); Absolventă a
cursurilor de limbă şi civilizaţie franceză - Departamentul de studiu a limbii, culturii şi instituţiilor
franceze pentru străini, Université Paris XII, Faculté de Lettres et de Sciences Humaines; doctor
în drept (Teoria generală a dreptului - Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române –
2006).
Specializări şi documentări: Universitatea Paris XII (2005, 2006, 2012), Universitatea
Sorbonne Nouvelle, Paris III (2007), Universitatea Savoie (2009, 2012), Universitatea Castilla LaMancha (2013).
Activitate profesională: preparator universitar (1998-2001); asistent universitar (2001-2004);
lector universitar (2004-prezent); conferențiar universitar (2013-prezent); prorector pentru relații
internaționale și dezvoltare instituțională (2016-2017).
Responsabil/membru în proiecte/contracte de cercetare: Responsabil proiect Leonardo
Da Vinci cu titlul „Dimensiunea europeană a competenţelor formatorilor în administraţia publică” (20032004); membru al echipei de cercetare în cadrul grantului CNCSIS: „Sistemul electoral şi electori
români în faţa alegerilor europene”(2007), cadru didactic în cadrul modului european Jean Monnet nr.
C04/0019, cu titlul „Ideea de unitate europeană de la Planul Marshall la proiectul de Tratat asupra
Constituţiei Europene”; membru al echipei de cercetare în cadrul Grantului CNCSIS-UEFISCDI,
Tip TE, Cod. 129, Contract nr.28/2010, cu titlul: „Impactul normelor comunitare asupra actelor
autorităţilor publice locale (2010-2013).
Alte activități și responsabilități: membru al Uniunii Juriştilor din România; membru
corespondent al Academiei de Științe Juridice; membru al Centrului de Excelenţă Academică;
membru al Societăţii Române de Drept European; membru al Institutului de Drept Public şi
Ştiinţe Administrative al României; membru în Consiliul științific, Comisia Comună a Camerei
Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituției,
membru al Societății de Științe Juridice și Administrative, redactor-adjunct Revista University Law
Study, membru în Comitetul ştiinţific redacţional al Revistei Dreptul.
Publicaţii: autoare de monografii şi cursuri universitare, dintre care amintim: Constituţia
Republicii franceze (2007), Sisteme şi proceduri electorale (2007), Teoria statului de drept (2007) Sistemul politic
al Republicii franceze (2007- coautor), Sisteme politico-administrative europene (2007, 2008 – coautor),
Federalismul belgian. Reflecţii asupra sistemului instituţional belgian (2008), Alegerile europene şi legitimitatea
democratică la nivel comunitar (2009-coautor), Manual de drept constituţional şi instituţii politice. Sistemul
constituţional românesc (2010), Caiet de Seminarii. Drept constituţional şi instituţii politice. Sistemul
Constituţional românesc (2011, 2012), Caiet de Seminarii. Drept constituţional şi instituţii politice. Teoria
generală a dreptului constituţional (2011), Puterile regionale și locale în Uniunea Europeană (2011-coautor),
Dreptul Uniunii Europene și colectivitățile locale (2013-coautor), dar şi a numeroase articole şi studii de
specialitate, publicate în reviste cu profil juridic (Dreptul, Studii de Drept Românesc, Revista de
Drept Public, Revista Sfera Politicii, Valahia University Law Studies, etc.).
Premii şi distincţii: Premiul „Anibal Teodorescu”, acordat de Uniunea Juriştilor din
România şi societatea Titu Maiorescu pentru lucrarea Sisteme politico-administrative europene (2007).
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CUVÂNT-ÎNAINTE
Lucrarea „Îndrumar teoretic şi practic de drept constituţional şi instituţii politice” este un instrument util
pentru studenţii anului I de la specializările Drept şi Administraţie publică, care încearcă să
desluşească tainele modului de desemnare, organizare, funcţionare şi atribuţiile principalelor
instituţii ale statului român, dar și a modului în care acestea interferează.
Lucrarea constituie un punct de pornire în descoperirea şi aprofundarea unei materii
luxuriante în substanţa sa, prezentată însă adesea ca o materie facilă. Lucrarea are ca scop
principal pregătirea studenţilor în vederea promovării cu succes a examenului la disciplina „Drept
constituţional şi instituţii politice” din semestrul al II-lea. Am încercat prin modul de realizare a acestei
lucrări să ating toate instituţiile fundamentale ale statului român: Parlament, Preşedinte, Guvern,
Curtea Constituţională, Avocatul Poporului, dar şi chestiuni primordiale pentru orice stat precum:
cetăţenia, regimul politic, caracterele şi atributele statului.
Lucrarea este structurată în două părţi.
Prima parte a lucrării cuprinde următoarele direcţii:

MEMO – rubrică ce prezintă articole din Constituţia României specifice fiecărei instituţii,
dar şi o serie

de sinteze şi scheme utile studenților pentru înţelegerea conceptelor şi a

instrumentelor de exercitare a puterii.

TEMATICA SEMINARULUI – cuprinde principalele teme de dezbatere din cadrul orelor
de seminar.

TEME

PENTRU PREGĂTIREA INDIVIDUALĂ – rubrica conţine o varietate de

exerciţii pe tematica seminarului. În această rubrică am propus realizarea unor evaluări
comparative pentru a-i oferi studentului o imagine cât mai vastă cu privire la instituţiile unui stat.
TESTE – în această rubrică sunt redactate un set de teste. Aceste teste conţin fie întrebări
închise, fie întrebări deschise, ceea ce-i oferă studentului posibilitatea de a se exprima şi de a se
autoevalua. Sunt incluse aici şi o serie de speţe care-l determină pe student să aplice noţiunile
teoretice în cazul unor situaţii practice.
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TEMA DE CERCETARE – are ca scop aprofundarea de către student a unor noţiuni,
instrumente, proceduri şi mecanisme utilizate în funcţionarea statului.

BIBLIOGRAFIA

SELECTIVĂ – oferă studenţilor un set de lucrări de referinţă, de

specialitate şi surse Internet care vin în sprijinul studentului în vederea realizării temelor, testelor
şi temelor de cercetare.
În partea a doua a lucrării am selectat o serie de decizii, hotărâri şi avize ale Curţii
Constituţionale ce şi-au pus amprenta asupra modului de funcţionare a instituţiilor statului
român.
Una din ambiţiile acestui demers ştiinţific este aceea de a ajuta la comprehensiunea jocului
democratic din sistemului constituţional românesc.

Conf. univ. dr. Claudia GILIA
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CARACTERELE ŞI ATRIBUTELE
STATULUI ROMÂN

SEMINAR

1

7

MEMO
Art. 1 alin. 1 din Constituţie
(1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.

Art. 1 alin. 3 din Constituţie
(3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului,
drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi
pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale
poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.

Art. 4 din Constituţie
(1) Statul are ca fundament unitatea poporului român şi solidaritatea
cetăţenilor săi.
(2) România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără
deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de
opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.
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 TEMATICA SEMINARULUI
1. Caractere. Definiţie. Trăsături. Conţinut.
2. Atribute. Noţiune. Trăsături. Conţinut.
3. Valori supreme.

TEME

PENTRU PREGĂTIREA INDIVIDUALĂ
1. Evidenţiaţi caracterele statului român de-a lungul evoluţiei sale constituţionale după
modelul :
Constituţii

Caractere
- suveran

1866

1923

1938

1948

1952

1965
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Art. C.

2. Evidenţiaţi caracterele şi atributele următoarelor state după modelul:
Stat
Franţa

Caractere
suveran
independent

Art. C.

Atribute
democratic
social

Art. C.

Italia

Germania

Rusia

Spania

3. Argumentaţi cu texte constituţionale atributul social al statului român:

4. Indicaţi texte constituţionale care reflectă caracterul unitar al statului român:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

10

TESTE
1. Care sunt valorile supreme consacrate de Constituţia României?

2. Titularul puterii suverane este:
a. Parlamentul;
b. Preşedintele Republicii;
c. poporul;
d. cetăţenii cu drept de vot când exercită direct puterea prin referendum.






3. Enumeraţi premisele necesare existenţei unui stat de drept:

___________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
4. „Un nivel de trai decent”, „dreptul la ocrotirea sănătăţii”, „învăţământ general
obligatoriu”, „salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială”, „dreptul la
pensie”, „dreptul la concediu de maternitate plătit”, „dreptul la asistenţă medicală
în unităţile sanitare de stat”, „dreptul la ajutor de şomaj”, „dreptul la măsuri de
asistenţă socială” sunt elemente specifice:
a. statului de drept;

b. statului democratic;

c. statului social.

5. Pluralismul politic este un principiu caracteristic:
a. statului social;
b. statului de drept;
c. democraţiei pluraliste.





6. România este un stat:
a. multinaţional;
b. unitar;
c. democratic;
d. social.
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TEMĂ DE CERCETARE
Este România un stat de drept?
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SEMINAR 13
Analizaţi şi comentaţi Hotărârea nr.7 din 7 noiembrie 2007 asupra contestaţiei referitoare la
organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional privind introducerea votului uninominal
pentru alegerea membrilor Parlamentului României, Publicată în Monitorul Oficial nr.759 din
08.11.2007
Curtea Constituţională a fost sesizată cu contestaţia formulată de Partidul România Mare referitoare
la organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional privind introducerea votului uninominal pentru
alegerea membrilor Parlamentului României, astfel cum a fost convocat de Preşedintele României prin
Decretul nr.909 din 23 octombrie 2007, contestaţie întemeiată pe dispoziţiile art.146 lit.i) din Constituţie,
coroborate cu cele ale art.10 alin.(1) din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii
Constituţionale.
Contestaţia a fost înregistrată la Curtea Constituţională la data de 25 octombrie 2007, formează
obiectul Dosarului nr.1502I/2007 şi se întemeiază, în esenţă, pe următoarele susţineri:
Cu privire la competenţa Curţii Constituţionale, invocând prevederile art.146 lit.i) din Constituţie,
potrivit cărora Curtea Constituţională „veghează la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea
referendumului şi confirmă rezultatele acestuia”, precum şi cele ale art.3, art.1 alin.(2) şi art.11 alin.(1) pct.B.c) din
Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, în care se arată că aceasta
trebuie să ia în dezbatere orice contestaţie privind constituţionalitatea procedurilor pentru organizarea şi
desfăşurarea referendumului şi să pronunţe o hotărâre pentru a-şi îndeplini rolul constituţional de a veghea
la respectarea procedurilor. Aşa fiind, se precizează că obiectul contestaţiei „îl constituie procedurile
pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului constând în convocarea sa, stabilirea obiectului şi a
datei de desfăşurare”, neconstituţionalitatea Decretului Preşedintelui României nr.909 din 23 octombrie
2007 fiind invocată „numai pe cale incidentă.” Se consideră că aceste aspecte sunt în competenţa de
soluţionare a Curţii Constituţionale, astfel cum aceasta s-a pronunţat prin hotărârile nr.1 din 15 octombrie
2003 şi nr.2 din 22 octombrie 2003. În continuare, se arată că din punct de vedere normativ, adică potrivit
art.90 din Constituţie, precum şi potrivit art.11 alin.(1) şi (2) şi art.15 alin.(1) lit.c) din Legea nr.3/2000,
primul act care reglementează desfăşurarea referendumului cu privire la probleme de interes naţional este
actul de convocare a acestuia, al cărui conţinut „constituţional şi legal” „condiţionează constituţionalitatea
şi legalitatea desfăşurării tuturor procedurilor ulterioare.” Or, Decretul nr.909/2007 emis de Preşedintele
României pentru convocarea referendumului încalcă prevederile constituţionale şi legale menţionate.
Astfel, în „scrisoarea Preşedintelui României din 15.02.2007 prin care solicită consultarea Parlamentului cu
privire la organizarea şi desfăşurarea referendumului” „se specifică în mod expres” dorinţa de a cere
„poporului să-şi exprime, prin referendum, voinţa suverană cu privire la introducerea votului uninominal pentru alegerea
membrilor Parlamentului, începând cu următoarele alegeri.” „În limitele cererii de consultare”, articolul unic al
Hotărârii Parlamentului nr.42 din 30 mai 2007 prevede că „Parlamentul României avizează favorabil iniţierea de
către Preşedintele României a unui referendum naţional consultativ cu privire la introducerea votului uninominal pentru
alegerea membrilor Parlamentului începând cu următoarele alegeri.” Decretul nr.909/2007 „nu se mai referă la
referendumul pentru care s-a pronunţat Parlamentul”, ci prevede că, „începând cu primele alegeri care vor fi
organizate pentru Parlamentul României, toţi deputaţii şi senatorii să fie aleşi în circumscripţii uninominale, pe baza unui
scrutin majoritar în două tururi.” Aşa fiind, se consideră că „în acest mod au fost eludate procedurile
constituţionale privind convocarea referendumului, deturnându-se în mod inadmisibil obiectul consultării
populare prin stabilirea unui obiect cu privire la care Parlamentul nu s-a pronunţat. Chiar dacă
„pronunţarea Parlamentului are numai un rol consultativ”, fiind o condiţie constituţională formală pentru
convocarea referendumului, care „permite – în cadrul raporturilor dintre instituţiile statului – să se
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exprime un punct de vedere al organului reprezentativ suprem cu privire la acţiunile executive ale
Preşedintelui”, „convocarea unui referendum având un obiect cu privire la care Parlamentul nu a fost
consultat este un act neconstituţional, care afectează procedurile de organizare a referendumului
referitoare la stabilirea obiectului său ce se va reflecta în întrebarea ce se pune pe buletinele de vot.”
Contrar prevederilor art.15 alin.(1) lit.c) din Legea nr.3/2000 care prevede că data referendumului se
stabileşte prin decret al Preşedintelui României, art.3 din Decretul nr.909/2007 „nu stabileşte o dată, ci un
termen.” Se consideră că „necesitatea stabilirii unei date şi nu a unui termen derivă din aceea că data
scrutinului devine în economia procedurilor electorale «data de referinţă» în raport de care se calculează
datele desfăşurării tuturor actelor care compun aceste proceduri.” „Nu numai că substituirea unei date cu
un termen este nelegală, dar aceasta afectează întreaga desfăşurarea a scrutinului, făcând practic imposibilă
normala sa derulare.”
CURTEA,
luând în dezbatere contestaţia formulată de Partidul România Mare, referitoare la organizarea şi
desfăşurarea referendumului naţional privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor
Parlamentului României, astfel cum a fost convocat de Preşedintele României prin Decretul nr.909 din 23
octombrie 2007, reţine următoarele:
Curtea Constituţională este competentă să soluţioneze contestaţia cu care a fost sesizată de către
Partidul România Mare la data de 25 octombrie 2007 referitoare la organizarea şi desfăşurarea
referendumului naţional privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului
României.
Potrivit art.146 lit.i) din Constituţie, Curtea are atribuţia de a veghea la respectarea procedurii pentru
organizarea şi desfăşurarea referendumului şi de a confirma rezultatele acestuia. În înţelesul prevederii
constituţionale menţionate, soluţionarea contestaţiilor care îi sunt adresate cu privire la respectarea
procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional, inclusiv cele referitoare la legile şi
ordonanţele prin care se stabilesc norme cu caracter procedural de organizare şi desfăşurare a acestuia,
aparţin sferei sale de competenţă, în măsura în care soluţionarea contestaţiilor nu intră în atribuţiile
birourilor electorale sau ale instanţelor judecătoreşti.
În esenţă, autorul contestaţiei susţine că Decretul Preşedintelui României nr.909 din 23 octombrie
2007 pentru organizarea unui referendum naţional privind introducerea votului uninominal pentru
alegerea membrilor Parlamentului României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.719
din 24 octombrie 2007 este neconstituţional, întrucât obiectul referendumului diferă de cel cu privire la
care Parlamentul a fost consultat, precum şi pentru că „nu stabileşte o dată, ci un termen” la care
referendumul va avea loc.
Decretul nr.909/2007 prevede:
- Art.1: „Poporul român este chemat să îşi exprime voinţa cu privire la introducerea votului uninominal pentru
alegerea membrilor Parlamentului României, începând cu primele alegeri parlamentare ce vor fi organizate.
- Art.2: „Pentru realizarea celor prevăzute la art.1, cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin «DA» sau «NU» la
următoarea întrebare: «Sunteţi de acord ca, începând cu primele alegeri care vor fi organizate pentru Parlamentul României,
toţi deputaţii şi senatorii să fie aleşi în circumscripţii uninominale, pe baza unui scrutin majoritar în două tururi?”
- Art.3: „Data referendumului va fi data desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European, ce vor fi organizate în
anul 2007.”
Prevederile constituţionale invocate ca fiind încălcate sunt următoarele:
- Art.90: „Preşedintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să-şi exprime, prin
referendum, voinţa cu privire la probleme de interes naţional.”;
Art.146 lit.i): „Curtea Constituţională are următoarele atribuţii:[...] i) veghează la respectarea procedurii pentru
organizarea şi desfăşurarea referendumului şi confirmă rezultatele acestuia.”
Articolele 11 alin.(1) şi (2) şi art.15 alin.(1) lit.c) 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 ulterioare, prevăd:
- Art.11 alin.(1) şi (2): „(1) Preşedintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să îşi
exprime voinţa prin referendum cu privire la probleme de interes naţional.
(2) Problemele care se supun referendumului şi data desfăşurării acestuia se stabilesc de Preşedintele României, prin
decret.”;
- Art.15 alin.(1) lit.c): „(1) Obiectul şi data referendumului naţional se stabilesc după cum urmează: [...] c) prin
decret al Preşedintelui României, în cazul referendumului cu privire la probleme de interes naţional.”
Examinând argumentele invocate în susţinerea contestaţiei, Curtea constată că acestea sunt
neîntemeiate pentru cele ce se vor arăta în continuare:
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Pe baza atribuţiilor ce-i sunt conferite prin Constituţie, prin Legea nr.47/1992 şi Legea nr.3/2000,
Curtea Constituţională, în afară de confirmarea rezultatelor referendumului, este chemată să vegheze şi la
organizarea şi desfăşurarea acestuia, soluţionând acele contestaţii ce au temei constituţional şi legal.
În ceea ce priveşte procedura de organizare a referendumului, aceasta este reglementată prin Legea
nr.3/2000, unicul act normativ, cu caracter general, aplicabil tuturor tipurilor de referendum naţional.
Articolul 90 din Constituţie stabileşte competenţa exclusivă a Preşedintelui României în materia
referendumului cu privire la probleme de interes naţional, chiar dacă consultarea Parlamentului este
obligatorie, în sensul că ea trebuie realizată, dar Preşedintele are libertatea deciziei. Numai Preşedintele
României are dreptul de a decide care sunt problemele de interes naţional şi, în cadrul acestora, de a stabili,
prin decret, problema ce constituie obiectul referendumului şi data desfăşurării acestuia, aşa cum prevăd
dispoziţiile art.11 alin.(1) şi (2) şi art.15 alin.(1) lit.c) din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi
desfăşurarea referendumului.
Curtea constată că prin scrisoarea adresată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, în care
Preşedintele României îşi exprima intenţia de a iniţia un referendum naţional consultativ cu privire la
“introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului, începând cu următoarele
alegeri”, a fost declanşată procedura de consultare a Parlamentului cerută de art.90 din Constituţie şi art.11
alin.(1) din Legea nr.3/2000. Acest demers al Preşedintelui s-a concretizat în Hotărârea Parlamentului
nr.42/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.374 din 1 iunie 2007.
În temeiul prerogativelor sale constituţionale şi având în vedere Hotărârea Parlamentului,
Preşedintele României a emis Decretul nr.909/2007 pentru organizarea unui referendum naţional privind
introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României. Chiar dacă unele
formulări din Hotărârea Parlamentului au fost redate, în Decretul nr.909/2007, într-o formă explicită sub
aspect tehnic – “scrutin majoritar în două tururi” -, iar redactarea lor a fost pusă de acord cu normele de
tehnică legislativă, această operaţiune, în ansamblul său, nu se îndepărtează de la ideea centrală – “votul
uninominal” – şi nu se poate constitui într-un impediment în calea desfăşurării referendumului. Nu se
poate reţine că este vorba de un “alt referendum” şi că, în acest caz, ar fi necesară consultarea din nou a
Parlamentului. De altfel, în cererea adresată Parlamentului, Preşedintele se referă la un referendum prin
care se solicită poporului “să-şi exprime, prin referendum, voinţa suverană cu privire la introducerea
votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului, începând cu următoarele alegeri”, iar prin
articolul unic al Hotărârii Parlamentului nr.42 din 30 mai 2007 se arată că “Parlamentul avizează favorabil
iniţierea de către Preşedintele României a unui referendum consultativ cu privire la introducerea votului
uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului începând cu următoarele alegeri. Între aceste
formulări şi precizarea din art.2 al Decretului nr.909/2007 potrivit căruia “toţi deputaţii şi senatorii să fie
aleşi în circumscripţii uninominale” nu există deosebire de conţinut, iar includerea în întrebarea adresată
corpului electoral a precizării “pe baza unui scrutin majoritar în două tururi” constituie una dintre
modalităţile de desfăşurare a scrutinului uninominal. Preşedintele putea opta şi pentru un scrutin majoritar
cu un singur tur, dar acesta nu este aplicabil decât în sisteme bipartidiste.
O altă problemă ridicată prin contestaţie se referă la data la care se va desfăşura referendumul, care
nu este menţionată în decret prin “ziua, luna, anul”, ca dată de referinţă la care se raportează celelalte
evenimente din cadrul procedurii referendumului, ci este determinată în funcţie de data la care va avea loc
un alt eveniment electoral – “data desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European, ce vor fi organizate
în anul 2007” -, şi care a fost stabilită anterior. Curtea observă că, un asemenea procedeu, a mai fost
utilizat în legislaţia noastră. Astfel, potrivit art.30 din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui
României, “Alegerile din anul 2004 pentru Preşedintele României vor avea loc o dată cu cele pentru
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului”.Curtea observă, totodată, că legea fundamentală nu cuprinde
nici o dispoziţie cu privire la obligaţia stabilirii de către Preşedintele României a datei referendumului,
problema, de ordin tehnic, fiind reglementată prin lege. Fără îndoială, Preşedintele României, ca oricare
altă autoritate publică, are datoria constituţională de a respecta legea. Având însă în vedere că formularea
din decretul analizat permite stabilirea cu certitudine a datei referendumului, care va fi aceeaşi cu data
desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European – stabilită anterior pentru 25 noiembrie 2007 -, Curtea
Constituţională nu poate primi susţinerea din contestaţie, în sensul că s-ar fi încălcat prevederile art.15
alin.(1) lit.c) din Legea nr.3/2000 şi, prin aceasta, Constituţia României.
De altfel, Curtea Constituţională, prin Decizia nr.147 din 21 februarie 2007 (publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.162 din 7 martie 2007), a stabilit că „referendumul se poate desfăşura
oricând în cursul anului, dacă Parlamentul a fost consultat sau a aprobat propunerea de suspendare din
funcţie a Preşedintelui României. Aşadar, potrivit Constituţiei, nu există nici o altă condiţie care să
interzică organizarea şi desfăşurarea referendumului simultan cu alegerile prezidenţiale, parlamentare,
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locale sau alegerile pentru Parlamentul European, ori într-un anumit interval de timp, anterior sau
posterior alegerilor menţionate”.
Faţă de considerentele expuse, în temeiul prevederilor art.146 lit.i) din Constituţie, ale art.11 alin.(1)
lit.B.c) şi ale art.46 alin.(1) din Legea nr.47/1992,
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
HOTĂRĂŞTE:
Respinge contestaţia referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional privind introducerea
votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României, formulată de Partidul România Mare.
Hotărârea este definitivă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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