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COMISIA PENTRU
CONSTITUȚIONALITATE

SINTEZA
lucrărilor Comisiei pentru constituționalitate
din zilele de 6 și 7 octombrie 2021
Comisia pentru constituționalitate, denumită în continuare ”Comisia”,
şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 6 octombrie, în sistem mixt. Au fost prezenți
următorii deputați: Ringo Dămureanu, Adrian – Felician Cozma, Andi - Gabriel
Grosaru, Laurențiu - Nicolae Cazan, Nicușor Halici, Mihai - Alexandru Badea, Ioan
Cupșa, Oana – Marciana Ozmen și Ştefan - Ovidiu Popa. Au fost absenți următorii
deputați: Ionel Floroiu, Laurențiu – Viorel Gîdei, Gábor Hajdu și Andrei – Răzvan
Lupu.
Pentru şedința din ziua de 6 octombrie 2021, membrii Comisiei pentru
constituționalitate au avut spre aprobare următoarea ORDINE DE ZI:
1. PL x 347/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.64/2020 privind modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate
din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe
perioada stării de urgenţă – FOND;
2. PL x 446/2020 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar –
FOND;
3. DIVERSE.
Ședința Comisiei din ziua de 6 octombrie 2021 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 347/2020. Membrii Comisiei au procedat la dezbaterea Legii, a Deciziei Curții
Constituționale și a raportului preliminar de adoptare 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 adoptare a
Legii în forma adoptată de Senat. Supusă la vot propunerea a fost aprobată de
membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi.
La punctul 2, în fond, al ordinii de zi - PLx 446/2020, membrii
Comisiei au procedat la dezbaterea Legii, a Deciziei Curții Constituționale și a
rapoartelor preliminare de respingere a Legii transmise de către Comisia pentru
agricultură și servicii specifice și Comisia pentru sănătate și familie. În urma
dezbaterilor, domnul deputat Ringo Dămureanu, preşedintele Comisiei 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.
În urma finalizării proiectelor aflate pe ordinea de zi, președintele
Comisiei, la punctul 3 Diverse a supus atenției membrilor comisiei necesitatea
dezbaterii și adoptării unui Regulament al activității Comisiei pentru
constituționalitate. Deputații prezenți la lucrările Comisiei au formulat propuneri
referitoare la întocmirea unui proiect de regulament ce va fi dezbătut într-o ședință
viitoare în vederea adoptării și înaintării acestuia Comisiei pentru Regulament.
Întrucât nu au mai existat și 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 ziua de 7 octombrie
2021, au realizat studiu individual cu privire la inițiativele legislative cu care Comisia
a fost sesizată, spre dezbatere, în fond.

PREŞEDINTE
Ringo DĂMUREANU

Întocmit,
Consilier parlamentar, Roxana Teofilia David
Consilier parlamentar, Silvia Elena Olaru
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