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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU 

CONSTITUȚIONALITATE 

                              Bucureşti, 21.06.2022 

                             Nr.    4c-23/185 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei pentru constituționalitate 

 din ziua de 21  iunie 2022 
 

 

 

Comisia pentru constituționalitate, denumită în continuare ”Comisia”,  

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 21 iunie. Au fost prezenți următorii deputați: 

Ringo Dămureanu, Adrian-Felician Cozma, Laurențiu-Nicolae Cazan, Mihai-

Alexandru Badea, Ioan Cupșa, Ionel Floroiu, Gábor Hajdu, Andrei-Răzvan Lupu, 

Oana-Marciana Ozmen și Ştefan-Ovidiu Popa. Domnul deputat Tuhuț Radu -

Marcel l-a înlocuit pe domnul deputat Laurențiu-Viorel Gîdei. Domnul deputat 

Andi-Gabriel Grosaru figurează în cadrul Comisiei în conformitate cu adresa 

înregistrată la Biroul permanent cu nr.1106/3.11.2021. 
 

Pentru şedința din ziua de 21 iunie 2022, membrii Comisiei pentru 

constituționalitate au avut spre aprobare următoarea ORDINE DE ZI: 

 

1. PL x 428/2021 – Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri 

de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice – FOND; 

2. DIVERSE  
 

Ședința Comisiei din ziua de 21 iunie 2022 a început la ora 9.45. 

Aceasta 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 1, în fond, al 

ordinii de zi - PLx 428/2021.  

 

 

silvia_olaru
Conform cu originalul
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Președintele Comisiei a prezentat forma transmisă la promulgare a  

Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării 

reţelelor de comunicaţii electronice și Decizia Curții Constituționale. Domnul 

deputat Ringo Dămureanu, președintele Comisiei a informat deputații prezenți, că 

au fost depuse   amendamente la Comisie.  

 

  Având în vedere complexitatea inițiativei supuse dezbaterii, membrii 

Comisiei au fost invitați să-și exprime opiniile.  

Domnul deputat Ioan Cupșa a precizat că, în data de 20 iunie membrii 

Comisiei juridice, de disciplină și imunități au dezbătut și au întocmit un raport 

preliminar de adoptare cu amendamente admise. 

Domnul deputat Ştefan-Ovidiu Popa a propus însușirea raportului 

preliminar întocmit de Comisia juridică, de disciplină și imunități și transmiterea 

spre dezbatere la Comisia pentru administrație publică și amenajare teritoriului. De 

asemenea, a precizat că amendamentele transmise membrilor Comisiei pentru 

dezbatere nu au fost transmise cu 24 de ore înainte de convocarea ședinței. 

Domnul deputat Mihai-Alexandru Badea, în cuvântul luat, a precizat 

că nu putem face decât un singur lucru, având în vedere că textul este declarat 

parțial neconstituțional, respectiv să fie eliminate cele 3 articole declarate 

neconstituționale și să adoptăm această Lege. Doar aceste modificări sunt 

prevăzute de jurisprudența Curții Constituționale și eventuale corelări necesare, dar 

nu este cazul în această situație. De asemenea, a propus adoptarea unui raport 

favorabil cu amendamente în sensul eliminării textelor declarate neconstituționale. 

Domnul deputat Ringo Dămureanu a dat citire unor fragmente din 

Decizia Curții Constituționale nr.439 din 2019 făcând precizarea că trebuie 

analizate eventuale modificări atunci când textele revizuite au legătură și cu alte 

texte din lege. 

 

Domnul deputat Ringo Dămureanu, președintele Comisiei a declarat 

ședința închisă la ora 10.00, urmând să continue dezbaterile în altă ședință, având 

în  vedere că ședința plenului Camerei Deputaților a început la ora 10.00 și nu 

există o aprobare a Biroului permanent pentru desfășurarea ședinței Comisiei 

paralel cu dezbaterile plenului. 
 

x 

x   x    

 

 

  În ședința plenului Camerei Deputaților, care s-a desfășurat începând 

cu ora 10.00, s-a aprobat pentru Comisia pentru constituționalitate să lucreze 

paralel cu plenul pentru dezbaterea PL x 428/2021 – Lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru 

stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii 

electronice.  
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  Domnul deputat Ringo Dămureanu, președintele Comisiei a reluat 

dezbaterile, la ora 10.20.  

  Domnul deputat Ştefan-Ovidiu Popa a precizat că amendamentele 

transmise membrilor Comisiei pentru dezbatere nu au fost transmise cu 24 de ore 

înainte de convocarea ședinței.  

  Domnul deputat Ringo Dămureanu a constatat că în sala de ședință 

sunt doar 6 deputați, membrii ai Comisiei și a declarat închise lucrările din lipsă de 

cvorum. 

 
x 

x   x    

 

Constatând că există cvorum pentru reluarea dezbaterilor asupra      

PLx428/2021-Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare 

a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice, la ora 10.40 domnul deputat 

Ringo Dămureanu, președintele Comisiei a deschis lucrările Comisiei. 

Domnul deputat Ştefan-Ovidiu Popa a precizat că amendamentele 

transmise membrilor Comisiei pentru dezbatere nu pot fi dezbătute în 

ședințădeoarece nu au fost transmise cu 24 de ore înainte de convocarea ședinței. 

Domnul deputat Ionel Floroiu a precizat că amendamentele depuse 

vor fi dezbătute cu ocazia dezbaterii inițiativei legislative în ședința Comisiei 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 

În continuare, domnul deputat Ringo Dămureanu, președintele 

Comisiei a supus votului propunerea de dezbatere a amendamentelor în ședința de 

astăzi a Comisiei pentru constituționalitate. Având în vedere că această propunere 

nu a întrunit numărul de voturi pentru a fi aprobată, președintele Comisiei a 

comunicat membrilor Comisiei că va fi stabilit un alt termen pentru studierea 

amendamentelor și a declarat închisă ședința Comisiei pentru constituționalitate. 

 

În continuare, domnul deputat Adrian-Felician Cozma, 

vicepreședintele Comisiei pentru constituționalitate a susținut că încheierea 

ședinței este neregulamentară pe motiv că proiectul aflat pe Ordinea de zi din data 

de 21 iunie 2022 nu a fost dezbătut. Acesta a susținut că domnul deputat Ringo 

Dămureanu, președintele Comisiei pentru constituționalitate s-a retras iar ședința 

este condusă de vicepreședintele Comisiei, adică de domnia sa. 

Domnul deputat Ioan Cupșa a precizat că pe Ordinea de zi se află 

acest proiect și a  precizat că ar trebui să fie supusă votului amânarea dezbaterii, 

dacă aceasta se dorește. 

Domnul deputat Ringo Dămureanu, președintele Comisiei a făcut 

precizarea că ședința nu poate fi deshisă în afara termenului procedural de 24 ore. 

Domnul deputat Ioan Cupșa a solicitat respect față de prevederile 

legale și a precizat că există o Ordine de zi aprobată prin vot, un punct pe ordinea 

de zi nedezbătut și ședința nu poate fi închisă pentru că acest punct nu a fost 

dezbătut. De asemenea, a solicitat ca dezbaterile ”să se desfășoare în stare de 

normalitate”. 
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Domnul Ringo Dămureanu, președintele Comisiei pentru 

constituționalitate a precizat că ședința este închisă. 

Domnul deputat Adrian-Felician Cozma, vicepreședintele Comisiei 

pentru constituționalitate a supus votului însușirea raportului preliminar de 

adoptare, cu amendamente admise, întocmit de Comisia juridică, de disciplină și 

imunități. 

Domnul deputat Ringo Dămureanu, președintele Comisiei pentru 

constituționalitate nu a votat.  

Domnul deputat Laurențiu-Nicolae Cazan a anunțat că propunerea a 

fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

Domnul deputat Adrian-Felician Cozma, vicepreședintele Comisiei 

pentru constituționalitate a solicitat întocmirea unui raport preliminar favorabil în 

forma adoptată de Comisia juridică, de disciplină și imunități și a cerut ca 

amendamentele depuse la Comisia pentru constituționalitate să fie transmise, 

împreună cu raportul preliminar, celorlalte comisii sesizate în fond pentru a fi 

avute în vedere cu ocazia dezbaterilor ce vor avea loc.  

Domnul deputat Adrian-Felician Cozma a declarat închisă ședința 

Comisiei. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E 

 

Ringo DĂMUREANU 


