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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU 

CONSTITUȚIONALITATE 

                              Bucureşti, 10.02.2022 

                             Nr.    4c-23/15/2022 

 

 

PROCES – VERBAL 

 încheiat în urma  lucrărilor Comisiei pentru constituționalitate 

 din zilele de 8, 9  și 10 februarie 2022 
 

 

 

Comisia pentru constituționalitate, denumită în continuare ”Comisia”,  

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 8 februarie, în sistem mixt. Au fost prezenți 

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

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

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

Grosaru, Nicușor Halici, Ionel Floroiu, Laurențiu – Viorel Gîdei și Andrei – Răzvan 

Lupu. 
 

Pentru şedința din ziua de 8 februarie 2022, membrii Comisiei pentru 

constituționalitate au avut spre aprobare următoarea ORDINE DE ZI: 

1. PL x 292/2019 -  Lege privind abrogarea unor prevederi referitoare la 

pensiile de serviciu şi indemnizaţiile pentru limită de vârstă, precum şi pentru 

reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaţionale –  FOND; 

2. PL x 281/2020  - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale – FOND; 

3. DIVERSE. 
 

Ședința Comisiei din ziua de 8 februarie 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.  

 

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

- PLx 292/2019. Membrii Comisiei au procedat la dezbaterea Legii, a Deciziei Curții 

Constituționale și a raportului preliminar de respingere a Legii, transmis de către 

Comisia pentru muncă și protecție socială.  
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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 majoritate 

de voturi (5 voturi pentru și 3 abțineri). 

 

La punctul 2, în fond, al ordinii de zi - PLx 281/2020, membrii 

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

raportului preliminar de adoptare a Legii, cu un amendament admis, transmis de către 

Comisia pentru  buget, finanțe și bănci. Supus dezbaterilor, domnul deputat  Mihai –

Alexandru Badea a formulat o propunere de respingere a amendamentului adoptat de 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci întrucât dezbaterea și adoptarea acestuia 

excedează limitelor Deciziei Curții Constituționale nr.590/2020. Supusă votului, 

propunerea a fost adoptată cu majoritate de voturi. În urma dezbaterilor, domnul 

deputat Ringo Dămureanu, preşedintele Comisiei a formulat o propunere de aprobare 

a unui raport preliminar de adoptare, în forma Senatului asupra Legii supuse 

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

majoritate de voturi (o abținere). 

 

 

În urma finalizării proiectelor aflate pe ordinea de zi, președintele 

Comisiei i-a întrebat pe domnii deputați dacă există 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 9 și 10 

februarie 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 


