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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU 
CONSTITUȚIONALITATE 

 

                              Bucureşti, 2.03.2021 
                             Nr. 4c-23/80/2021 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei pentru constituționalitate 
 din zilele de 23, 24  și 25 februarie 2021 

  
 
I. Comisia pentru constituționalitate şi-a desfăşurat lucrările, la sediul 

Camerei Deputaților, în ziua de 23  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 și  Ştefan - Ovidiu Popa. Doamna deputat Oana – Marciana Ozmen a fost 
înlocuită de domnul deputat Silviu Dehelean. 

 
II. Comisia pentru constituționalitate şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 

24 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 și Ştefan - Ovidiu Popa. A fost 
absentă doamna deputat Oana – Marciana Ozmen. 
 

III. Comisia pentru constituționalitate şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de 25  februarie 2021. Au fost prezenți, la sediul Camerei Deputaților, următorii 
domni deputați: 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 și Ştefan - 
Ovidiu Popa. Au fost prezenți, on-line, următorii domni deputați: Ringo 
Dămureanu,  Ionel Floroiu, Laurențiu – Viorel Gîdei, Gábor Hajdu. Doamna 
deputat Oana – Marciana Ozmen a fost înlocuită de domnii deputați Daniel Blaga și 
Andrei – Marius Miftode. Domnul deputat Ringo Dămureanu a fost înlocuit de 
domnul deputat Ilie – Alin Coleșa. 
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I. Membrii Comisiei pentru constituționalitate au avut spre aprobare, 
pentru şedința din ziua de 23  februarie 2021, următoarea ORDINE DE ZI: 

 
1. PLx 209/2020 - Punerea în acord a Legii privind meşteşugarii 

tradiţionali din România, cu Decizia Curții Constituționale nr. 648/2020 – fond. 
 

Ședința Comisiei pentru constituționalitate, din ziua de 23 februarie 
2021, s-a desfășurat începând cu ora 12:00. Ședința Comisiei a fost deschisă de 
domnul deputat Ringo Dămureanu, președintele Comisiei pentru constituționalitate. 
Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței, cu unanimitate de voturi.  

Domnul deputat Mihai – Alexandru Badea a solicitat suplimentarea 
ordinii de zi cu două proiecte: PL x 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 și PL x 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.  

 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Ringo Dămureanu, președintele 

Comisiei pentru constituționalitate a supus votului propunerea de suplimentare a 
ordinii de zi cu următoarea ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI: 

 
1. PL x 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; 

2. PL x 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 – fond. 

Solicitarea a fost aprobată cu majoritate de voturi (7 pentru și 3 
împotrivă).  
 

La punctul 1, în fond, al ordinii de zi - PLx 209/2020, membrii 
Comisiei au procedat la dezbaterea Legii, a deciziei Curții Constituționale și a 
raportului preliminar de respingere a legii transmis de către Comisia pentru cultură, 
arte și mijloace de comunicare în masă. În urma dezbaterilor, domnul deputat Ringo 
Dămureanu, preşedintele Comisiei pentru constituționalitate a formulat o propunere 
de aprobare a unui raport comun de respingere asupra Legii supuse reexaminării. 
Supusă la vot propunerea a fost aprobată de membrii Comisiei, cu unanimitate de 
voturi. 
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La punctul 2, în fond, al ordinii de zi - PLx 373/2018, membrii 
Comisiei au procedat la dezbaterea Legii, a deciziei Curții Constituționale și a 
raportului preliminar de respingere a legii transmis de Comisia juridică, de 
disciplină și imunități. În urma dezbaterilor, domnul deputat Ringo Dămureanu, 
preşedintele Comisiei pentru constituționalitate a formulat o propunere de aprobare 
a unui raport comun de respingere asupra Legii supuse reexaminării. Supusă la 
vot propunerea a fost aprobată de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi (pentru 
– 8, împotrivă – 2).  

La punctul 3, în fond, al ordinii de zi - PLx 406/2018, membrii 
Comisiei au procedat la dezbaterea Legii, a deciziei Curții Constituționale și a 
raportului preliminar de respingere a legii transmis de Comisia juridică, de 
disciplină și imunități. În urma dezbaterilor, domnul deputat Ringo Dămureanu, 
preşedintele Comisiei pentru constituționalitate a formulat o propunere de aprobare 
a unui raport comun de respingere asupra Legii supuse reexaminării. Supusă la 
vot propunerea a fost aprobată de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi (pentru 
– 9, împotrivă – 4). 

 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de domnul deputat Ringo 

Dămureanu, președintele Comisiei pentru constituționalitate. 
 
 

II. Membrii Comisiei pentru constituționalitate, în ziua de 24 
februarie 2021, au studiat individual inițiativele legislative cu care Comisia a fost 
sesizată, spre dezbatere, în fond. 
 
 

III. Membrii Comisiei pentru constituționalitate au avut spre aprobare, 
pentru şedința din ziua de 25  februarie 2021, următoarea ORDINE DE ZI: 

 
1. PLx 109/2021 - Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021- Aviz 

comun.  
 

Ședința Comisiei pentru constituționalitate s-a desfășurat în comun  cu 
Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților, cu Comisia 
juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului și Comisia pentru 
constituționalitate a Senatului, din ziua de 25 februarie 2021, s-a desfășurat 
începând cu ora 12:00. Ședința comisiilor reunite a fost prezidată de doamna 
senator Laura – Iuliana Scântei, președintele Comisiei juridice, de numiri, 
disciplină, imunități și validări a Senatului. Membrii comisiilor au aprobat ordinea 
de zi a ședinței comune asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021.   

La lucrările comisiilor reunite au fost invitaţi reprezentanţi din partea 
următoarelor instituţii publice: Ministerul Finanțelor Publice, Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecția Judiciară, Curtea 
Constituţională, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului,  Consiliul Naţional 
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pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Ministerul Justiţiei, Ministerul Public, 
Agenţia Naţională de Integritate, Autoritatea Naţională de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și Autoritatea Naţională pentru Restituirea 
Proprietăţilor.  

 
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate,  doamna senator  Laura – 

Iuliana Scântei, președintele de ședință, a supus votului un aviz favorabil, fără 
amendamente, la anexele proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021 pentru 
următorii ordonatori principali de credite: Consiliul Superior al Magistraturii, 
Inspecția Judiciară, Curtea Constituţională, Consiliul Legislativ, Avocatul 
Poporului,  Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Ministerul 
Public, Agenţia Naţională de Integritate, Autoritatea Naţională de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și Autoritatea Naţională pentru Restituirea 
Proprietăţilor. De asemenea, a supus votului un aviz favorabil, cu amendamente 
respinse, la anexele proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021 pentru 
Ministerul Justiţiei şi Înalta Curte de Casaţie și Justiţie. 

 
Supus votului în ansamblul său,  membrii celor patru comisii au avizat 

favorabil, cu amendamente respinse proiectul Legii bugetului de stat pe anul 
2021, cu majoritate de voturi. 
 

 
Ședința reunită a Comisiilor pentru constituționalitate a Camerei 

Deputaților, Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților,  
Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunități și validări a Senatului și Comisia 
pentru constituționalitate a Senatului a fost declarată închisă de doamna senator 
Laura – Iuliana Scântei, președintele de ședință.  

 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

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


