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COMUNICAT DE PRESĂ

I.  În  ziua  de  24  iulie  2012,  Plenul  Curţii  Constituţionale,  învestit  în  temeiul art.146 lit.a)  din Constituţia  României  şi  al  art.15 din  Legea  nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-a întrunit pentru a soluţiona, în cadrul controlului anterior promulgării, următoarele sesizări:1.  Obiecţia  de  neconstituţionalitate  a  prevederilor  Legii  pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, formulată de un număr de 63 deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al  Partidului Democrat Liberal.2. Obiecţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii pentru modificarea Legii nr.3/2000  privind  organizarea  şi  desfăşurarea  referendumului,  formulată  de  un număr  de  63  deputaţi  aparţinând  Grupului  parlamentar  al  Partidului  Democrat Liberal.II.  În cadrul  aceleiaşi  şedinţe Plenul Curţii  Constituţionale,  învestit  în temeiul art.146  lit.l)  din  Constituţia  României  şi  al  art.27  din  Legea  nr.47/1992  privind organizarea şi  funcţionarea Curţii  Constituţionale,  s-a întrunit  pentru a soluţiona sesizarea  referitoare  la  neconstituţionalitatea  prevederilor  art.3  din  Hotărârea Parlamentului  nr.34  din  6  iulie  2012  privind  stabilirea  obiectului  şi  a  datei referendumului naţional pentru demiterea Preşedintelui României, formulată de un număr  de  60  deputaţi  aparţinând  Grupului  parlamentar  al  Partidului  Democrat Liberal.III.  De asemenea, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.i) din Constituţia României şi al art.46 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-a întrunit pentru a soluţiona cererea Grupului 
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parlamentar al Partidului Democrat Liberal referitoare la solicitarea de constatare a inaplicabilităţii  la  referendumul  din 29 iulie  2012 a prevederilor  articolului  unic pct.4 [referitor la art.I pct.52 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2012] din Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2012 pentru modificarea  şi  completarea  Legii  nr.3/2000  privind  organizarea  şi  desfăşurarea referendumului,  precum  şi  cele  ale  articolului  unic  pct.2  din  Legea  pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.
     I.  1. Referitor la primul dosar, în urma deliberărilor, cu majoritate de voturi, Curtea Constituţională a respins, ca neîntemeiată, obiecţia de neconstituţionalitate şi  a  constatat  că  dispoziţiile  articolului  unic  pct.4  [referitor  la  art.I  pct.52 din Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.41/2012]  din  Legea  pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2012 pentru modificarea şi completarea Legii  nr.3/2000  privind  organizarea  şi  desfăşurarea  referendumului  sunt constituţionale.Decizia  este  definitivă  şi  general  obligatorie  şi  se  comunică  Preşedintelui României.
2. Cu privire la cel de-al doilea dosar, în urma deliberărilor, cu unanimitate de voturi, Curtea Constituţională a admis obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile articolului unic pct.2 din Legea pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului sunt neconstituţionale.Decizia  este  definitivă  şi  general  obligatorie  şi  se  comunică  Preşedintelui României, Preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi primului-ministru.Argumentaţia  reţinută  în  motivarea  soluţiilor  pronunţate  de  Plenul  Curţii Constituţionale va fi prezentată în cuprinsul deciziilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

II. Cu privire la  cea de-a treia  sesizare,  în urma deliberărilor, cu majoritate de voturi,  Curtea  Constituţională  a  respins,  ca  neîntemeiată,  sesizarea  de neconstituţionalitate a dispoziţiilor  art.3 din Hotărârea Parlamentului nr.34 din 6 iulie 2012 privind  stabilirea  obiectului şi a datei referendumului naţional pentru demiterea Preşedintelui României.



Argumentaţia  reţinută  în  motivarea  soluţiei  pronunţate  de  Plenul  Curţii Constituţionale va fi prezentată în cuprinsul deciziei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică președinților celor două Camere ale Parlamentului.
IV.  Cu privire la cea de-a patra  cauză,  în urma deliberărilor, cu majoritate de voturi,  Curtea  Constituţională  a  respins,  ca inadmisibilă,  cererea  grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal referitoare la solicitarea de constatare a inaplicabilităţii  la  referendumul  din 29 iulie  2012 a prevederilor  articolului  unic pct.4  [referitor la art.I pct.52 din  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2012] din Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2012 pentru modificarea  şi  completarea  Legii  nr.3/2000  privind  organizarea  şi  desfăşurarea referendumului,  precum şi ale articolului unic pct.2 din Legea pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.Argumentaţia  reţinută  în  motivarea  soluţiei  pronunţate  de  Plenul  Curţii Constituţionale va fi prezentată în cuprinsul hotărârii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Hotărârea este definitivă şi general obligatorie.
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