
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 22 februarie 2021 
Nr. 4C-11/509 
 

SINTEZA 
ședințelor Comisiei din zilele de 09, 10 și 11 februarie 2021 

 
  

Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
Marți, 09 februarie 2021 

I. RAPOARTE 
1. Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea 

siguranței în unitățile de învățământ. PLx. 472/2020. Procedură de urgență. Raport comun 
cu Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. C.D. -Cameră decizională. 

2. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.18/2009 privind 
organizarea și finanțarea rezidențiatului. PLx. 222/2020. Raport comun cu Comisia pentru 
sănătate și familie.. C.D. – Cameră decizională. 

II. AVIZE 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.212/2020 

privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea 
și completarea unor acte normative. PLx. 1/2021. Aviz. Procedură de urgență. Inițiator: 
Guvern.  C.D. –  Prima Cameră sesizată. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.174/2020 
pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin 
financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19. 
PLx. 14/2021. Aviz. Procedură de urgență. Inițiator: Guvern.  C.D. –  Cameră decizională.  

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2020 
pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor 
zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării 
activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în 
unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-
CoV-2, precum și a art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri 
de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea 
creșterii ocupării forței de muncă. PLx. 22/2021. Aviz. Procedură de urgență. Inițiator: 
Guvern.  C.D. –  Cameră decizională.  

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.187/2020 
pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri 
pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de 
prevenție a activităților didactice aferente anului școlar/universitar 2020/2021 în contextul 
riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2. PLx. 26/2021. Aviz. Procedură de urgență. 
Inițiator: Guvern.  C.D. –  Cameră decizională. 
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5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.192/2020 
pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit.a) a art.7 din 
Legea nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă. PLx. 31/2021. Aviz. 
Procedură de urgență. Inițiator: Guvern.  C.D. –  Cameră decizională. 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.197/2020 
privind unele măsuri în domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19. PLx. 36/2021. Aviz. Procedură de urgență. Inițiator: Guvern.  
C.D. –  Cameră decizională. 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2020 
pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor 
zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării 
activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în 
unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-
CoV-2. PLx. 37/2021. Aviz. Procedură de urgență.  Inițiator: Guvern.  C.D. –  Cameră 
decizională. 

III. DIVERSE 
Miercuri, 10 februarie și joi, 11 februarie 2021 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 
 

Marți, 09 februarie 2021 
 

Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat Natalia-Elena Intotero, 
președintele Comisiei.  

 Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți.  

 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea pentru completarea art.5 

din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ (PLx. 472/2020). 
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a precizat că acesta este un raport comun cu 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. Proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare modificarea articolului 5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în 
unitățile de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii 
obligativității purtării unei ținute vestimentare reprezentative de către toți elevii din 
învățământul obligatoriu de stat. Pentru acoperirea costurilor uniformelor școlare, se acordă o 
sumă de 350 de lei/an școlar pentru fiecare elev, sumă care se atribuie în cote egale în fiecare 
semestru. Se prevede ca fondurile necesare implementării măsurilor propuse să se asigure de 
la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației.  

Domnul secretar de stat Dragoș Rădulescu a declarat că Ministerul nu susține acest 
proiect de lege, afirmând că dacă se parcurg dispozițiile art. 5 se poate observa că, în cadrul 
consiliilor profesionale, se stabilește pentru unitățile de învățământ respective, cel puțin un 
semn distinctiv cum ar fi ecuson, uniformă, ceea ce înseamnă că această chestiune este deja 
reglementată. Mai mult decât atât, nu sunt precizate sursele bugetare necesare pentru aplicarea 
proiectului de lege.  

Domnul deputat Valeriu Atanasiu Onuț a susținut că elevii nu doresc să li se impună ce 
ținută trebuie să poarte. În plus, legislația în vigoare permite ca la nivelul fiecărei unități de 
învățământ să se poată stabili însemnele pentru fiecare școală în parte.  
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Domnul vicepreședinte Szabo Odon a susținut că inițiative de acest gen, prin care se 
încearcă impunerea unei uniforme obligatorii la nivelul întregii țări, au fost analizate de-a 
lungul timpului în comisie. De fiecare dată, s-a lăsat la latitudinea administrațiilor locale și a 
școlilor această decizie. Fără precizarea sursei de finanțare, conform deciziilor Curții 
Constituționale, inițiativa devine inaplicabilă și neconstituțională, deoarece reglementările în 
vigoare prevăd că, în momentul în care realizezi o inițiativă legislativă cu impact bugetar, 
trebuie inclusă sursa de finanțare. A propus un raport de respingere a proiectului de lege. 

Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a propus respingerea inițiativei și a confirmat 
existența de-a lungul anilor a numeroase astfel de propuneri.  

Domnul vicepreședinte Iulian-Alexandru Muraru  a susținut un raport de respingere. 
Domnul secretar Laurențiu-Cristinel Țepeluș a susținut că fiecare unitate școlară ar 

trebui să își stabilească însemnele distinctive, dar uniforma ar fi un însemn foarte ușor de 
recunoscut. O simplă insignă, un pin la rever sau o eșarfă nu ajută la recunoașterea rapidă a 
unei persoane  într-o situație dificilă, precum siguranța elevilor pe stradă, în drum spre casă, în 
fața școlii și chiar în unitățile școlare. 

Domnul deputat Dan Cristian Popescu a susținut adoptarea inițiativei și a menționat că 
în textul propunerii nu este precizată obligativitatea purtării uniformei, ci doar posibilitatea 
stabilirii modelului uniformelor școlare în unitățile de învățământ împreună cu părinții și copiii 
și posibilitatea ca aceste instituții să beneficieze de ajutor financiar din partea statului.  

Domnul deputat Marius-Andrei Miftode a subliniat că nu susține inițiativa și a 
menționat că ar fi discriminatoriu ca doar școlile care își aleg uniformă să poată beneficia de 
sumele de bani respective. Mai mult, nu este precizată sursa de finanțare. 

Doamna deputat Ana-Loredana Predescu și-a exprimat acordul în ceea ce privește 
descentralizarea deciziei privind purtarea uniformei școlare, considerând că această decizie 
trebuie să aparțină consiliului școlii și trebuie să fie stabilită împreună cu elevii.  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu 11 voturi pentru și 6 abțineri, a propus respingerea 
proiectului de lege. 

 
Lucrările ședinței au continuat cu dezbaterile asupra proiectul de Lege pentru 

modificarea și completarea Ordonanței nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea 
rezidențiatului (PLx. 222/2020).  

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a precizat că proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind 
organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și 
completările ulterioare, în vederea clarificării ”cadrului normativ privitor la etnicii români care 
promovează examenul de rezidențiat și funcționează ca medici rezidenți în România”, pentru 
prevenirea ”situațiilor de discriminare a medicilor rezidenți etnici români, dar care nu sunt 
cetățeni români, în raport cu colegii lor, medici rezidenți cetățeni români”. 

   Domnul deputat Wiener Adrian, în calitate de inițiator, a menționat că textul își 
propune să asaneze o stare profundă de discriminare - statul român oferă românilor de 
pretutindeni, etnicilor români, un parcurs profesional, locuri cu bursă în licee și universitățile 
din România.  Domnul deputat Wiener Adrian a oferit ca exemplu un medic etnic român, care 
e admis la o universitate din această țară, susține toate examenele, licența, examenul de 
rezidențiat la fel ca orice alt medic cetățean român pentru a deveni medic rezident, dar aici se 
oprește tratamentul egal. Cetățenilor români li se întocmește, după admiterea la rezidențiat, un 
contract de muncă, fișa postului și își preiau atribuțiile de medici rezidenți. În cazul etnicilor 
rezidenți, care au parcurs același traseu, nu se încheie contract de muncă/fișa postului, aceștia 
fiind recompensați cu 480 lei pe lună, ceea ce înseamnă o formă de „sclavie” profesională, 
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deoarece sunt ținuți pe perioada rezidențiatului pe marginea sistemului medical românesc și 
social; nu sunt acceptați nici să se înscrie în Colegiul medicilor. Propunerea creează cadrul 
legal pentru ca acestor rezidenți să li se facă contract de muncă și să fie remunerați pentru 
munca pe care o prestează în calitate de medici rezidenți. 

  Domnul secretar de stat Dragoș Rădulescu a precizat că Ministerul Educației susține 
inițiativa legislativă din perspectiva educației, reamintind că în anul 2020 au fost admiși în 
programul de rezidențiat un număr de 43 de români de pretutindeni, care au beneficiat de burse 
lunare și subvenții. 

Domnul vicepreședinte Aurel Nechita a menționat că problema de față a rezidențiatului 
aparține Ministerului Sănătății, nu Ministerului Educației. Pentru susținerea unui astfel de 
proiect legislativ, o persoană aflată la conducerea Ministerului Sănătății ar trebui să-și asume 
acest lucru.  
           Domnul vicepreședinte Muraru Iulian-Alexandru a susținut propunerea și a afirmat că 
pentru locurile medicilor rezidenți statul face un efort bugetar important.  
 Doamna deputat Rodica-Luminița Barcari a afirmat că este necesar punctul de vedere 
al Ministerului Sănătății, astfel încât toate informațiile obținute să poată fi puse în acord cu 
propunerea legislativă, pentru a avea o formă cât mai completă și corectă. 
 Domnul secretar Laurențiu-Cristinel Țepeluș a propus amânarea dezbaterii proiectului 
de lege, având în vedere lipsa reprezentantului Ministerului Sănătății. 

Supusă votului, propunerea de amânare a fost adoptată cu 14 voturi pentru și 4 abțineri. 
 

 Ședința a continuat cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale 
și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PLx. 1/2021).  

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a precizat că proiectul de Lege are ca obiect 
de reglementare instituirea unor măsuri de înființare, organizare și reorganizare a ministerelor 
și structurilor din subordinea Guvernului, în scopul asigurării funcționării imediate a 
Guvernului în noua sa structură, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Parlamentului 
nr.31/2020.  

Domnul secretar de stat Dragoș Rădulescu a declarat că Ministerul susține acest proiect 
de Lege. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită un aviz favorabil.  
 
Lucrările au continuat cu dezbaterea punctul 2 și punctul 6 de pe ordinea de zi, și anume 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2020 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin 
financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19 
(PLx. 14/2021) și proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.187/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2020 privind unele 
măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile 
de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar/universitar 2020/2021 în contextul 
riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2 (PLx. 26/2021). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a precizat că PLx. 14/2021 are ca obiect de 
reglementare modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea 
de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de 
COVID-19. Astfel, demersul legislativ urmărește amendarea următoarelor acte normative: 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2020, Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.84/2020, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.133/2020, Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.43/2020, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.156/2020, Ordonanța de urgență 
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a Guvernului nr.115/2020, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.144/2020, Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.34/2014, iar PLx. 26/2021 are ca obiect reglementarea unor măsuri de 
sprijin, decontate din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul Programului 
Operațional Competitivitate și a Programului Operațional Infrastructură Mare, pentru 
desfășurarea în bune condiții a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021, 
necesare în cadrul procesului educațional, atât pentru elevi și studenți cât și pentru cadrele 
didactice, în contextul pandemiei cauzată de virusul SARS-Cov-2. Demersul legislativ are 
drept scop evitarea unei creșteri rapide a infecției cu virusul SARS-Cov-2 dar și crearea 
condițiilor adecvate desfășurării activităților didactice, în acest context, prin achiziționarea de 
echipamente/dispozitive electronice mobile, în principal de tipul tabletelor pentru uz școlar, 
necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line, precum și achiziționarea de 
echipamente de protecție medicală, dezinfectanți și containere mobile sanitare. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus un aviz favorabil.  
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil 

asupra PLx. 14/2021. Totodată, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită 
aviz favorabil asupra Plx. 26/2021. 

 
Lucrările au continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 
privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația 
limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în 
unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a 
răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art.6 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în 
contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 
precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (PLx. 22/2021).  

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a precizat că proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 cu prevederi 
referitoare la acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor si în 
situațiile în care activitatea didactică în unitățile de învățământ se desfășoară în scenariile 2 si 
3 prevăzute în Ordinul comun al ministrului educației și cercetării și ministrului sănătății 
nr.5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 
unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. De asemenea, se condiționează acordarea zilelor 
libere plătite pentru părinți de nedesfășurarea activității în regim de telemuncă sau de muncă 
la domiciliu. În plus, se preconizează completarea art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.132/2020, urmărindu-se, ca accesul la suma acordată în scopul achiziționării de pachete de 
bunuri și servicii tehnologice pentru salariații care au lucrat minimum 15 zile în regim de 
telemuncă în perioada stării de urgență, să fie permis numai angajatorilor care și-au îndeplinit 
obligațiile legale de modificare a raportului de muncă al salariatului și au transmis datele 
înregistrate în Registrul electronic de evidență a salariaților, în termenul legal de înregistrare a 
modificării, raportat la perioada stării de urgență. 

Domnul secretar de stat Dragoș Rădulescu a declarat că Ministerul susține acest proiect 
de Lege. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil 
asupra proiectului de lege. 

 
Ședința a continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.198/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 
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privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația 
limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în 
unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a 
răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 (PLx. 37/2021). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a precizat că proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020, în sensul 
acordării zilelor libere plătite, respectiv a majorării salariale și în situația în care, prin ordinul 
ministrului educației și cercetării se decide suspendarea activităților care impun prezența fizică 
a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea 
activităților didactice în sistem on-line.  

Domnul secretar de stat Dragoș Rădulescu a declarat că Ministerul susține acest proiect 
de Lege. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil 
asupra proiectului de lege. 

 
S-a continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru 
modificarea lit. a) a art.7 din Legea nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă 
(PLx. 31/2021). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a precizat că proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare modificarea și completarea Legii nr.55/2020, precum și modificarea art.7 lit. 
a) din Legea nr.81/2018, urmărindu-se, printre altele, asigurarea cadrului legal pentru 
desfășurarea activității didactice în sistem online, precum și pentru dispunerea de către 
angajatori a muncii la domiciliu și a telemuncii pe durata stării de alertă, acolo unde specificul 
activității permite.  

Domnul secretar de stat Dragoș Rădulescu a declarat că Ministerul susține acest proiect 
de Lege. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil 
asupra proiectului de lege. 

 
A urmat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.197/2020 privind unele măsuri în domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PLx. 36/2021).  

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a precizat că proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare instituirea unor măsuri în domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în sensul reducerii presiunii asupra sistemului 
sanitar și creșterii capacității de îngrijire a pacienților infectați cu noul coronavirus SARS-
CoV-2, prin implicarea medicilor rezidenți și a medicilor cu competențe limitate în tratarea 
acestor pacienți, prin reglementarea activității de voluntariat în sprijinul unităților sanitare și 
prin implicarea personalului medico-sanitar cu drept de liberă practică din sistemul de apărare 
prin participare directă în campaniile de vaccinare, conform Concepției de punere în aplicare 
a Strategiei de vaccinare Anti-COVID 19 în România.  

Domnul secretar de stat Dragoș Rădulescu a declarat că Ministerul susține acest proiect 
de Lege. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil 
asupra proiectului de lege. 
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La punctul III - Diverse, doamna președinte Natalia-Elena Intotero a supus votului 
adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei, care a fost adoptat cu 
unanimitatea voturilor celor prezenți. 

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerului Educației  
 - Dragoș Rădulescu - secretar de stat  
           Din partea inițiatorilor 
 - domnul deputat Wiener Adrian - PLx. 222/2020. 

 
 La ședința Comisiei de marți, 09 februarie 2021 au fost prezenți următorii deputați: 
Intotero Natalia-Elena - președinte, Muraru Iulian-Alexandru - vicepreședinte, Nechita Aurel 
-vicepreședinte, Szabó Ödön - vicepreședinte, Havârneanu Filip - secretar, Ţepeluş Laurenţiu-
Cristinel -secretar, Apjok Norbert - înlocuit de domnul deputat Gal Karoly, Atanasiu Onuţ 
Valeriu, Barcari Rodica-Luminiţa, Bulai Oana-Gianina, Căuş Vasile-Aurel, Cristian Brian, 
Crîstici Ognean, Damian Romulus-Marius, Hărătău Elena, Ivănuță Cristian-Daniel, Miftode 
Marius-Andrei, Piper-Savu Florin, Popescu Dan-Cristian, Predescu Ana-Loredana, Toda 
Daniel-Liviu, Volosatîi Boris, Zisopol Dragoş Gabriel. 
  

În zilele de miercuri, 10 februarie și joi, 11 februarie 2020, lucrările Comisiei au avut 
pe odinea de zi studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 La ședința Comisiei de miercuri, 10 februarie 2021 au fost prezenți următorii deputați: 
Intotero Natalia-Elena - președinte, Muraru Iulian-Alexandru - vicepreședinte, Nechita Aurel 
- vicepreședinte, Havârneanu Filip - secretar, Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel - secretar, Atanasiu 
Onuţ Valeriu, Barcari Rodica-Luminiţa, Bulai Oana-Gianina, Căuş Vasile-Aurel, Damian 
Romulus-Marius, Hărătău Elena, Ivănuță Cristian-Daniel, Piper-Savu Florin, Popescu Dan-
Cristian, Predescu Ana-Loredana, Volosatîi Boris, Zisopol Dragoş Gabriel. 
 La ședința Comisiei au absentat domnii deputați Szabó Ödön - vicepreședinte, Apjok 
Norbert, Cristian Brian, Crîstici Ognean, Miftode Marius-Andrei și Toda Daniel-Liviu. 

 
 La ședința Comisiei de joi, 11 februarie 2021 au fost prezenți următorii deputați: 
Intotero Natalia-Elena - președinte, Muraru Iulian-Alexandru - vicepreședinte, Nechita Aurel 
-vicepreședinte, Havârneanu Filip - secretar, Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel - secretar, Atanasiu 
Onuţ Valeriu, Barcari Rodica-Luminiţa, Bulai Oana-Gianina, Căuş Vasile-Aurel, Damian 
Romulus-Marius, Hărătău Elena, Ivănuță Cristian-Daniel, Piper-Savu Florin, Popescu Dan-
Cristian, Predescu Ana-Loredana, Volosatîi Boris, Zisopol Dragoş Gabriel. 
 La ședința Comisiei au absentat domnii deputați Szabó Ödön - vicepreședinte, Apjok 
Norbert, Cristian Brian, Crîstici Ognean, Miftode Marius-Andrei și Toda Daniel-Liviu. 
 
 
 
                                                             PREȘEDINTE 

Natalia-Elena INTOTERO 
 


