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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU 

CONSTITUȚIONALITATE 

                              Bucureşti, 31.03.2022 

                             Nr.    4c-23/31 

 

PROCES – VERBAL 

 încheiat în urma  lucrărilor Comisiei pentru constituționalitate 

 din zilele de 29, 30  și 31 martie 2022 
 

 

Comisia pentru constituționalitate, denumită în continuare ”Comisia”,  

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 29 martie, în sistem mixt. Au fost prezenți 

următorii deputați: Ringo Dămureanu, Adrian – Felician Cozma, Laurențiu - Nicolae 

Cazan, Mihai - Alexandru Badea, Ioan Cupșa, Ionel Floroiu, Gábor Hajdu, Oana – 

Marciana Ozmen și  Ştefan - Ovidiu Popa. Au fost absenți următorii deputați: 

Laurențiu – Viorel Gîdei și Andrei – Răzvan Lupu. Domnul deputat Andi - Gabriel 

Grosaru  - conform adresei înregistrată la Biroul permanent cu nr.1106/3.11.2021. 
 

Pentru şedința din ziua de 29 martie 2022, membrii Comisiei pentru 

constituționalitate au avut spre aprobare următoarea ORDINE DE ZI: 

1. PL x 97/2019 – Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" – FOND; 

2. PL x 18/2020  –  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor 

măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal – 

bugetare – FOND; 

3. DIVERSE - adresa nr.3b-14/112 din 28.03.2022 transmisă de Grupul 

parlamentar al Partidului Social Democrat privind înlocuirea domnului deputat 

Nicușor Halici cu domnul deputat Laurențiu – Viorel Gâdei în funcția de secretar al 

Comisiei pentru constituționalitate. 
 

Ședința Comisiei din ziua de 29 martie 2022 a fost deschisă de domnul 

deputat Ringo Dămureanu, președintele Comisiei. Ordinea de zi a ședinței a fost 

supusă votului și aprobată cu unanimitate de voturi.  

Lucrările Comisiei au început cu dezbaterea punctului 3, Diverse, din 

Ordinea de zi referitor la adresa Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat 

transmisă cu nr.3b-14/112 din data de 28.03.2022 privind ocuparea funcției de 

secretar al Comisiei pentru constituționalitate.  

Domnul deputat Ringo Dămureanu, președintele Comisiei pentru 

constituționalitate, a dat citire adresei transmisă de Grupul parlamentar al Partidului 

Social Democrat din Camera Deputaților, prin care, se propune ca domnul deputat 

Laurențiu – Viorel Gâdei,  membru al Comisiei pentru constituționalitate, să ocupe 

funcția de secretar al acestei comisii, în locul domnului deputat Nicușor Halici. 

Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 

silvia_olaru
Conform cu originalul



 2 

 

 

 

 

Ședința a continuat cu dezbaterea  punctului 1, în fond, al ordinii de zi 

- PLx 97/2019. Membrii Comisiei au procedat la dezbaterea Legii, a Deciziei Curții 

Constituționale și a rapoartelor preliminare de respingere a Legii, transmise de către 

Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru mediu și echilibru 

ecologic.  

În urma dezbaterilor, domnul deputat Ringo Dămureanu, preşedintele 

Comisiei a formulat o propunere de aprobare a unui raport comun de respingere a 

Legii. Supusă la vot propunerea a fost aprobată de membrii Comisiei, cu unanimitate 

de voturi. 

 

La punctul 2, în fond, al ordinii de zi - PLx 18/2020, membrii Comisiei 

au procedat la dezbaterea Legii, a Deciziei Curții Constituționale și a rapoartelor 

preliminare de adoptare a Legii, în forma adoptată de Senat, transmise de către 

Comisia pentru  buget, finanțe și bănci și Comisia pentru agricultură, silvicultură și 

servicii specifice. Supusă votului, propunerea a fost adoptată cu unanimitate de 

voturi. În urma dezbaterilor, domnul deputat Ringo Dămureanu, preşedintele 

Comisiei a formulat o propunere de aprobare a unui raport comun de adoptare, în 

forma Senatului asupra Legii supuse reexaminării. Supusă la vot propunerea a fost 

aprobată de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi. 

 

 

În urma finalizării punctelor aflate pe ordinea de zi, președintele 

Comisiei i-a întrebat pe domnii deputați dacă mai există alte subiecte care ar putea fi 

dezbătute la punctul 3, Diverse. Întrucât nu au existat alte solicitări, ședința Comisiei 

a fost declarată închisă de domnul deputat Ringo Dămureanu, președintele Comisiei 

pentru constituționalitate. 
 

x 

x   x    

 

Membrii Comisiei pentru constituționalitate, în zilele de 30 și 31 martie 

2022, au realizat studiu individual cu privire la inițiativele legislative cu care Comisia 

a fost sesizată, spre dezbatere, în fond. 

 
 

 

P R E Ş E D I N T E 

 

Ringo DĂMUREANU 

 

 

 

 
Întocmit, 

Consilier parlamentar, Roxana Teofilia David 

Consilier parlamentar, Silvia Elena Olaru 


