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Ambele 
camere ale 

Parlamentului 
votează 

înfi ințarea 
Convenției 

Consti tuționale

Prima întâlnire a Convenției Consti tuționale

Să aducă amendamente Consti tuției irlandeze, 
ce data din 1937

99 de membri (66 cetățeni obisnuiți și 33 de membri ai parti delor 
politi ce, inclusiv 4 din Irlanda de Nord) + 1 Președinte neutru

1 decembrie 2012Iunie 2012

Aleatoriu

Dezbateri pe 8 teme propuse în cadrul Convenției, au acces la 
informație și analize pe aceste teme, plus posibilitate pentru public și 
alte organizații să-și exprime părerile pe site-ul dedicat

Maxim 12 luni

€ 300 000

Primul raport 
al Convenției 

în care s-a decis 
ca vârsta de vot 

să fi e 16 ani, 
iar mandatul 
Președintelui 

să nu fi e redus 
la 5 ani 

26 marti e 2013

Al doilea 
raport: 

în Consti tuție 
trebuie să fi e 
recunoscut 

dreptul 
persoanelor de 
același sex să se 

căsătorească

14 aprilie 2013

Al treilea 
raport:  

se păstrează 
sistemul 

electoral actual, 
dar membrii 

parlamentului 
aleși miniștri 

trebuie 
să renunțe 

la mandatul 
de parlamentar

9 iunie 2013 

(întâlnire plenară) 
Recomandare - 

cetățenii 
irlandezi care au 
rezidența în afara 
țării să primească 

dreptul de a 
vota în alegerile 

Prezidențiale 
(inclusiv cei 
rezidenți în 

Irlanda de Nord) 

28 Septembrie 2013

Stabilirea agendei pentru ulti mele 
etape ale Convenției

Octombrie 2013

O lună

8 întâlniri la nivel regional (publice)
(întâlnire plenară) 

Recomandă 
ca statutul 

blasfemiei să fi e 
modifi cat și 
înlocuit în 

Consti tuție pentru 
a include 

insti garea la ură 
pe moti ve 
religioase

2-3 Noiembrie 2013

Președintele 
Convenției, 
Tom Arnold 

vorbește în fața 
camerei 

superioare 
a Parlamentului 

(Seanad) 
cu privire la 

desfășurarea 
Convenției

16 Ianuarie 2014

Ulti mele sesiuni 
ale Convenției, 

pentru a discuta 
despre reforma 

camerei inferioare 
a Parlamentului 

(Dáil)  cât și 
despre reforme la 
nivel economic, 
social și cultural 

(subiecte 
selectate de 

Convenție în urma 
mențiunilor făcute 

de cetățeni)

Februarie 2014


