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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU 
CONSTITUȚIONALITATE 

 

                              Bucureşti, 23.02.2021 
                             Nr. 4c-37/65/2021 

 
PROCESUL – VERBAL 

 al lucrărilor Comisiei pentru constituționalitate 
 din zilele de 16 și 18 februarie 2021 

  
 
Comisia pentru constituționalitate şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 

16  februarie 2021. Au fost prezenți următorii domni deputați: Ringo Dămureanu, 
Adrian – Felician Cozma,  Andi - Gabriel Grosaru,  Laurențiu - Nicolae Cazan, 
Ionel Floroiu, Mihai - Alexandru Badea, Ioan Cupșa, Laurențiu – Viorel Gîdei, 
Gábor Hajdu, Nicușor Halici, Andrei – Răzvan Lupu, Oana – Marciana Ozmen și  
Ştefan - Ovidiu Popa. 

Comisia pentru constituționalitate şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 
18 februarie 2021. Au fost prezenți următori domni deputați: Ringo Dămureanu, 
Adrian – Felician Cozma,  Andi - Gabriel Grosaru,  Laurențiu - Nicolae Cazan, 
Ionel Floroiu, Mihai - Alexandru Badea, Ioan Cupșa, Laurențiu – Viorel Gîdei, 
Gábor Hajdu, Nicușor Halici, Andrei – Răzvan Lupu, Oana – Marciana Ozmen și 
Ştefan - Ovidiu Popa. 
 

Membrii Comisiei pentru constituționalitate au avut spre aprobare, 
pentru şedința din ziua de 16  februarie 2021, următoarea ORDINE DE ZI: 

 
1. Propunerea Grupului parlamentar AUR pentru funcția de 

președinte, în cadrul Comisiei pentru constituționalitate – Diverse; 
2. Adoptarea Regulamentului de Organizarea și Funcționare a 

Comisiei  pentru constituționalitate – Diverse; 
3. PLx 26/2017 - Punerea în acord a Legii pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei 
Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România- S.A. şi înfiinţarea 
Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere S.A., precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative, cu Decizia Curții Constituționale  nr. 392/2018 – 
Fond; 
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4. PLx 373/2018 - Punerea în acord a Legii pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, 
cu Decizia Curții Constituționale nr. 467/2019 - Fond;   

5. PLx 406/2018 - Punerea în acord a Legii pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 
pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu Decizia 
Curții Constituționale nr. 466/2019. 
 

Ședința Comisiei pentru constituționalitate, din ziua de 16 februarie 
2021, s-a desfășurat începând cu ora 12:00. Ședința Comisiei a fost deschisă de 
domnul deputat Andi – Gabriel Grosaru, vicepreședintele Comisiei pentru 
constituționalitate. Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței, cu 
majoritate de voturi. 

 
La punctul 1, „diverse”, al ordinii de zi, domnul deputat Andi – 

Gabriel Grosaru, vicepreședintele Comisiei pentru constituționalitate, a dat citire 
adresei primită de la Grupul parlamentar AUR din Camera Deputaților, prin care 
domnul deputat Ringo Dămureanu, a fost desemnat să ocupe funcţia de președinte 
al Comisiei pentru constituționalitate. Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu 
majoritate de voturi (6 voturi pentru și 3 abțineri). 

 
Urmare adoptării propunerii primite de la Grupul AUR, domnul 

deputat Ringo Dămureanu, în calitate de președinte, a preluat conducerea ședinței 
Comisiei pentru constituționalitate.  

 
La punctul 2, „diverse” al ordinii de zi referitor la adoptarea 

Regulamentului de Organizarea și Funcționare a Comisiei pentru 
constituționalitate, domnul deputat Ringo Dămureanu, preşedintele Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități, a formulat o propunere de  amânare, propunere 
care a fost aprobată de membrii Comisiei, prin consens. 

 
La punctul 3, în fond, al ordinii de zi - PLx 26/2017, membrii 

Comisiei au procedat la dezbaterea inițiativei și a amendamentelor depuse în scris 
de domnul deputat Mihai – Alexandru Badea. Supuse la vot, cele două 
amendamente au fost admise. În urma dezbaterilor și a votului pe articole, domnul 
deputat Ringo Dămureanu, preşedintele Comisiei pentru constituționalitate a 
formulat o propunere de aprobare a unui raport preliminar de adoptare cu 
amendamente admise și respinse asupra inițiativei legislative, care să fie 
transmis Comisiei pentru transport. Supusă la vot propunerea a fost aprobată de 
membrii Comisiei, cu majoritate de voturi (8 voturi - pentru, 2 voturi – abținere). 
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La punctul 4, în fond, al ordinii de zi - PLx 373/2018, domnul 

deputat Nicușor Halici a formulat o propunere de amânare. În urma dezbaterilor, 
domnul deputat Ringo Dămureanu, președintele Comisiei pentru 
constituționalitate, a formulat o propunere de amânare, propunere care, a fost 
aprobată de membrii Comisiei, prin consens. 

 
La punctul 5, în fond, al ordinii de zi - PLx 406/2018, domnul 

deputat Nicușor Halici a formulat o propunere de amânare. În urma dezbaterilor, 
domnul deputat Ringo Dămureanu, președintele Comisiei pentru 
constituționalitate, a formulat o propunere de amânare, propunere care, a fost 
aprobată de membrii Comisiei, prin consens. 

 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de domnul deputat Ringo 

Dămureanu, președintele Comisiei pentru constituționalitate. 
 
 

Membrii Comisiei pentru constituționalitate, în ziua de 18 ianuarie 
2021, au studiat individual inițiativele legislative cu care Comisia a fost sesizată, 
spre dezbatere, în fond. 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Ringo DĂMUREANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Roxana Teofilia David 
Consilier parlamentar, Silvia Elena Olaru 


