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 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Marți, 16 martie 2021 
I. AVIZE 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.226/2020 
privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative 
și prorogarea unor termene. PLx. 115/2021. Procedură de urgență. Inițiator: Guvern. C.D. – 
Cameră decizională. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2021 
privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative. PLx. 123/2021. Procedură de urgență. C.D. – Cameră decizională. 

II. RAPOARTE 
3. Lege pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011, aflată în procedură de 

reexaminare ca urmare a Cererii Președintelui României. Plx. 463/2017/2019. Raport. C.D. – 
Primă Cameră sesizată.  

4. Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, reorganizarea și funcționarea 
Colegiului Psihologilor din România. PLx. 431/2019. Raport comun cu Comisia pentru muncă 
și protecție socială și Comisia pentru sănătate și familie. C.D. – Cameră decizională. 

5. Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii 213/2004 privind exercitarea 
profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea 
Colegiului Psihologilor din România. PLx. 528/2019. Raport comun cu Comisia pentru muncă 
și protecție socială și Comisia pentru sănătate și familie. C.D. – Cameră decizională. 

6. Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de psihoterapeut în 
România. PLx. 560/2019. Raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială și 
Comisia pentru sănătate și familie. C.D. – Cameră decizională. 

III. DIVERSE 
Miercuri, 17 martie și joi, 18 martie 2021 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 
 

Marți, 16 martie 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 celor prezenți.  
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Dezbaterile au început cu proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru modificarea și completarea 
unor acte normative și prorogarea unor termene (PLx. 115/2021). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a subliniat că proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare instituirea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea 
unor acte normative. Conform art. 27 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, statul 
sprijină educația timpurie prin acordarea unor cupoane sociale, în funcție de veniturile familiei. 
Conform art. 356 din Lege, statul sprijină dreptul la învățare pe tot parcursul vieții prin 
acordarea sumei reprezentând echivalentul în lei a 500 euro, calculat la cursul de schimb 
leu/euro comunicat de Banca Națională a României, fiecărui copil cetățean român, la nașterea 
acestuia. Ambele sume se acordată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și 
Protecției Sociale. Prin ordonanță se amână plata acestor facilități până la 31 decembrie 2021. 
Se modifică și se completează și Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în 
sensul instituirii unui nou drept de natură salarială începând cu luna ianuarie 2021. Astfel, 
personalul didactic medico-farmaceutic din universități care au în structură facultăți de 
medicină, medicină dentară și farmacie acreditate care desfășoară activitate integrantă 
beneficiază de o indemnizație lunară egală cu 50% din salariul de bază al funcției de medic, 
medic stomatologic sau farmacist. 

Doamna secretar de stat Marina Ștefania Manea a spus că modificările aduse Legii 
nr.1/2011 se referă la prorogarea termenului de intrare în vigoare a măsurilor prevăzute de art. 
27, alin. (6) și art. 361, alin. (3), lit. e) până la data de 31 decembrie 2021. Neadoptarea măsurilor 
propuse de ordonanță poate genera un impact suplimentar asupra deficitului general consolidat. 
Ministerul Educației susține adoptarea ordonanței.  

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a propus un aviz negativ.  
Comisia, cu un număr de 8 voturi pentru respingere, 12 voturi împotriva respingerii și 3 

abțineri, a adoptat un aviz favorabil asupra proiectului legislativ.  
 
A urmat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative (PLx. 123/2021). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat proiectul de lege are ca obiect 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte 
normative cu incidență asupra cadrului fiscal-bugetar. Intervențiile legislative vizează, în 
principal, neacordarea în anul 2021 a voucherelor de vacanță de către autoritățile și instituțiile 
publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate din 
venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, precum și serviciile publice autonome de 
interes național, cu personalitate juridică; modificarea Legii nr.127/2019 în sensul prorogării 
datei de intrare în vigoare a legii, astfel încât, în anul 2021, valoarea punctului de pensie să fie 
menținută la nivelul de 1.442 lei; abrogarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.131/2020, prin care a fost instituit sporul de 30% la salariul de bază pentru personalul 
instituției prefectului implicat în activități de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de 
COVID-19; modificarea art.205 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011 în sensul 
stabilirii dreptului studenților înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile 
de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, de a beneficia de tarif redus cu 
50% pe parcursul anului calendaristic, pe mijloacele de transport local în comun, cu metroul, 
precum și pentru transportul intern auto, transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri, 
clasa a II-a și transport intern naval.  

Doamna secretar de stat Marina Ștefania Manea a menționat că art. 6 din ordonanță 
modifică Legea educației naționale nr.1. Art. 123 alin. (2) a fost completat în sensul în care se 
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creează posibilitatea ca sumele rămase în sold pentru facilitățile de transport destinate utilizării 
pentru studenți să poată fi alocate în anii următori pentru acordarea de burse pentru studenți, ca 
măsuri de protecție socială și în sprijinul acestora, avându-se astfel în vedere necesitatea 
utilizării acestor sume în mod judicios și ținând cont de principiul autonomiei universitare; 
utilizarea acestor sume se va adopta de fiecare universitate, cu aprobarea senatelor. Adoptarea 
acestor măsuri creează o mai mare flexibilitate pentru utilizarea facilităților acordate studenților, 
pentru sumele rămase în sold din anii precedenți, fără a crea un impact bugetar suplimentar. În 
ceea ce privește art. 205 alin. (2), acesta se modifică în sensul stabilirii dreptului studenților 
înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior 
acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, de a beneficia, pe parcursul anului calendaristic, față 
de anul universitar așa cum prevedea Legea nr.1/2011 până în prezent, de tarif redus cu 50% pe 
mijloacele de transport local în comun, cu metroul, precum și pentru transportul intern auto, 
intern feroviar la toate categoriile de trenuri clasa a II-a și transport intern naval. Se abrogă alin. 
(21) al art. 205 prin care se reglementa ca studenții să beneficieze în tot cursul anului 
calendaristic de gratuitate la transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri clasa a II-
a. Se modifică și art. 269 în sensul în care este introdus personalul de conducere din unitățile 
conexe ca beneficiari al concediului de odihnă conform Codului Muncii. Urgența reglementării 
acordării concediului de odihnă pentru personalul de conducere din unitățile de învățământ 
preuniversitar și din unitățile conexe este generată de faptul că, urmare a concursurilor de 
ocupare a posturilor de conducere din unitățile de învățământ și unitățile conexe, întrucât 
majoritatea contractelor de management ale directorilor s-au încheiat, vor fi urmate de noi 
contracte de management, ce vor cuprinde și clauze referitoare la numărul de zile de concediu 
de odihnă la care acest personal are dreptul. Pentru asigurarea principiului securității raporturilor 
juridice este urgentă corelarea prevederilor referitoare la numărul de zile de concediu de odihnă 
de care beneficiază personalul de îndrumare, conducere și control din inspectoratele școlare, cu 
numărul de zile de concediu de odihnă de care beneficiază și personalul de conducere din 
unitățile de învățământ preuniversitar și din unitățile conexe. Având în vedere cele menționate, 
Ministerul Educației susține adoptarea ordonanței. 

Doamna deputat Luminița Rodica Barcari a precizat că Grupul parlamentar PNL susține 
adoptarea unui aviz favorabil. 

Domnul președinte Horia Șerban Onița a precizat că nu există niciun argument în nota 
de fundamentare cu privire la măsura referitoare la transportul feroviar al studenților; există 
referiri la studenți, dar acele referiri sunt despre situația precară a studenților, ceea ce a justificat 
articolul subsecvent referitor la deschiderea de sold pentru burse și pentru deschiderea soldului 
din subvenții de transport local pentru burse. Ambele măsuri sunt susținute de studenți. Consiliul 
Legislativ a menționat că nu există motivarea urgenței, ceea ce reprezintă un vid de 
neconstituționalitate, și nu se poate admite situația pandemică drept un laitmotiv pentru a emite 
ordonanțe de urgență. Un student nu trebuie să se gândească la constrângerile financiare în  
momentul în care își alege un centru universitar. Beneficiile pentru CFR Călători și pentru 
ceilalți operatori sunt evidente. Nu a existat o consultare care să demonstreze argumentele 
Guvernului sau cum anume aceste beneficii pentru studenți au impact negativ. Întregul demers 
referitor la eliminarea facilităților pentru gratuitatea la transportul feroviar al studenților este o 
acțiune haotică și nefundamentată. 

Domnul deputat Ionel Dancă a salutat intervenția reprezentantului studenților și a 
precizat că, în ceea ce privește gratuitatea pentru studenți, nu se elimină gratuitatea pentru 
călătoriile studenților pe calea ferată, pe transportul feroviar, ci se limitează această gratuitate 
la nevoile de deplasare ale studenților într-o limită rezonabilă care să facă sustenabil acest 
mecanism. Prin urmare, nu este vorba despre o eliminare a unor gratuități, ci despre o ajustare 
a acestei facilității astfel încât efectul măsurii să fie cel vizat inițial.  
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Doamna director Roxana Petrescu a spus că Ministerul Finanțelor a avizat ordonanța 
întrucât impactul pe bugetul general este de circa 157 de milioane de lei, calculat la un număr 
de studenți de 305.695 de persoane, cu un număr mediu de călătorii per student/an de 35.  Acest 
număr de 35 de călătorii pe an s-a stabilit pe baza plăților din 2019 furnizat de Ministerul 
Transporturilor. Luând în calcul un tarif de călătorie pe o distanță de 200 și 250 de km a rezultat 
acest impact de circa 157 milioane de lei. Impactul nu este foarte mare, dar în condițiile actuale, 
în care fiecare economie la buget contează, Ministerul Finanțelor a decis că este bine să avizeze 
acest proiect. 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a întrebat care au fost pierderile pentru 
operatorii economici din valoarea de 157 de milioane. 

Doamna Roxana Petrescu a precizat că nu cunoaște această sumă, dar Ministerul 
Transporturilor și CFR-ul pot furniza această informație. 

Domnul președinte Horia Șerban Onița a spus că trebuie analizate două aspecte: studenții 
care au rezervat bilete și nu au călătorit efectiv, ceea ce a cauzat probleme, care trebuie 
sancționați deoarece abuzează de această facilitate. Dacă cineva încalcă o prevedere legală sau 
o folosește pentru un interes care deturnează scopul inițiativei, nu justifică eliminarea unei 
prevederi, ci găsirea mecanismelor pentru a opri abuzul. Spre exemplu, dacă un student ia bilet 
și nu îl folosește, respectivul student să nu mai poată lua niciun bilet gratuit până nu plătește 
dublul contravalorii biletului nefolosit. Pe de altă parte, CFR Călători a fost sprijinit prin 
existența subvenției.  

La dezbatere au mai luat cuvântul doamna deputat Loredana Ana Predescu, domnul 
secretar Laurențiu Cristinel Țepeluș, doamna deputat Violeta Alexandru. 

Comisia, cu 9 voturi pentru respingere, 12 voturi împotriva respingerii și 3 abțineri, a 
hotărât să emită aviz favorabil asupra proiectului de lege.  

 
Ședința a continuat cu dezbaterile asupra Legii pentru completarea Legii educației 

naționale nr.1/2011, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Cererii Președintelui 
României (Plx. 463/2017/2019).  

Doamna președinte Natalia-elena Intotero a subliniat că Legea are ca obiect de 
reglementare completarea Legii educației naționale nr.1 din 2011, cu modificările și 
completările ulterioare, în sensul introducerii unei noi dispoziții referitoare la organizarea orelor 
de activități psihomotrice și respectiv a celor de educație fizică și sport pentru elevii din 
învățământul antepreșcolar și primar. Astfel, prin noua reglementare elevii din unitățile de 
educație timpurie, antepreșcolară vor beneficia de două ore de activități pe săptămână, iar pentru 
învățământul primar, în situația în care orele de educație fizică nu pot fi predate de către cadre 
didactice de specialitate, acestea vor putea fi predate de către profesorii pentru învățământul 
primar. La analiza inițială a propunerii, Comisia și Plenul Camerei Deputaților au respins 
propunerea. Senatul a adoptat legea cu modificări, față de forma inițiatorului. În Cererea de 
reexaminare a Președintelui se precizează că, deși propunerile sunt menite a sprijini participarea 
elevilor la activități fizice periodice, sintagma ”nu pot fi predate de cadre didactice de 
specialitate” este lacunară și nu arată care sunt cauzele pentru care aceste ore de educație fizică 
nu pot fi predate de către cadrele didactice de specialitate. De aceea apare ca necesară stabilirea 
expresă a situațiilor care pot determina imposibilitatea predării orelor de educație fizică de către 
personalul didactic de specialitate, cu atât mai mult cu cât Legea poate avea implicații asupra 
calității orelor de educație fizică prin prisma experienței cadrului didactic, cât și asupra 
numărului de posturi, a încadrării și titularizării profesorilor de educație fizică. Totodată, 
implementarea acestor prevederi, ar putea conduce la reducerea numărului de posturi didactice 
la disciplina Educație fizică.  
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Doamna secretar de stat Marina Ștefania Manea a menționat că inițial au fost completări 
de două acte normative - Legea educației naționale nr.1/2011 și Legea educației fizice și 
sportului nr.69/2000. În forma trimisă la promulgare se precizează că elevii din unitățile de 
educație timpurie antepreșcolară vor beneficia de minimum două ore de activități psihomotrice 
săptămânal pentru fiecare grupă de copii. Legea prevede că, în situația în care orele de educație 
fizică nu pot fi predate de către cadre didactice de specialitate, acestea să fie predate de către 
profesori din învățământul primar. Ministerul Educației consideră că este necesară stabilirea 
expresă a situațiilor care pot determina imposibilitatea predării orelor de educație fizică de către 
personalul didactic de specialitate. În ceea ce privește al doilea aspect referitor la art. 27 alin. 
(8), Ministerul Educației consideră că reglementarea nu se justifică deoarece potrivit OMEN nr. 
4694/2019 privind aprobarea curriculumului pentru educație timpurie, în programul zilnic este 
obligatoriu să existe cel puțin o activitate sau un moment de mișcare, joc de mișcare cu text, 
cântec, activitate de educație fizică, moment de înviorare, întreceri sau trasee sportive, plimbare 
în aer liber. În ceea ce privește art. 263 alin. (7), Ministerul Educației susține argumentele din 
Cererea de Reexaminare și propune respingea inițiativei legislative.  

Doamna deputat Luminița Rodica Barcari a spus că mai multe ore de educație fizică sunt 
binevenite, dar în forma în care această inițiativă legislativă este prezentată nu poate fi susținută 
și a propus respingerea inițiativei legislative.  

Doamna deputat Loredana Ana Predescu a precizat că practicarea educației fizice și a 
sportului în general dezvoltă o arie complexă, deoarece educă ambiția, curajul, atenția, 
hotărârea, perseverența, multiple trăsături de voință și caracter. Manifestul Federației 
Internaționale de Educație Fizică din 1970 și Asociația Europeană de Educație Fizică prin 
Declarația de la Madrid din 1991 au argumentat, prin studiile efectuate pe copii și tineri de 
vârste diferite, necesitatea practicării sistematice a educației fizice și a sportului cel puțin o oră 
pe zi până la vârsta de 12 ani și cel puțin trei ore pe săptămână pentru tinerii de peste 12 ani.  

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a susținut ideea doamnei deputat Loredana 
Ana Predescu, precizând că este nevoie de mai multe ore de educație fizică, însă Ministerul 
Educației reglementează prin planurile cadru numărul de ore. De aceea, și-a exprimat 
convingerea că vor avea discuții cu toții actorii implicații astfel încât să se identifice soluții 
pentru includerea mai multor ore de sport, care să contribuie la dezvoltarea armonioasă a tuturor 
copiilor/elevilor.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că, în anul 2017, Comisia a respins 
inițiativa, raportul fiind adoptat și de către plenul Camerei Deputaților. A existat un consens în 
Comisie cu privire la faptul că nu se vor deschide niciodată dezbaterile planului cadru și 
modificarea prin lege a planului cadru, pentru că dacă se intervine legislativ se strică arhitectura 
construită în această țară, anume că planul cadru se reglementează prin legislație secundară, 
gestionarul fiind ministerul de resort. Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus  adoptarea 
raportul anterior de respingere a inițiativei și aprobarea Cererii de reexaminarea  

Comisia, cu 14 voturi pentru și 6 abțineri, a hotărât adoptarea Cererii de reexaminare 
și respingerea Legii transmisă la promulgare.  

 
Lucrările ședinței au continuat cu PLx. 431/2019, PLx. 528/2019 și PLx 560/2019. 

Raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru sănătate și 
familie. 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că cele trei inițiative au același 
obiect de reglementare și a propus să fie discutate în comun. PLx. 431/2019 are ca obiect de 
reglementare exercitarea profesiei de psiholog, reorganizarea și funcționarea Colegiului 
Psihologilor din România, precum și abrogarea Legii nr.213/2004 privind exercitarea profesiei 
de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului 
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Psihologilor din România, cu modificările ulterioare. PLx. 528/2019 are ca obiect de 
reglementare modificarea Legii nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept 
de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România 
cu modificările ulterioare în scopul asigurării unui cadru juridic și legislativ cât mai bun pentru 
exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, o cât mai bună desfășurare a 
activității Colegiului Psihologilor din România precum și asigurarea democrației profesorilor. 
PLx 560/2019 are ca obiect de reglementare instituirea unui cadru normativ pentru exercitarea 
profesiei de psihoterapeut ca profesie distinctă, urmărindu-se diferențierea acesteia de profesii 
înrudite acelea de psiholog în special în ceea ce privește organismul profesional, de acreditarea, 
autorizare, și  control, dar și sub aspectul condițiilor de studii necesare pentru practicarea 
acesteia.  

Doamna Marina Ștefania Manea a precizat că în data de 09 noiembrie 2020 au intrat în 
vigoare prevederile Legii nr.245/2020 privind efectuarea unui test de proporționalitate, anterior 
adoptării unor noi reglementări precum cele de la art. 5 alin. (2) din PLx. 431/2019. De aceea, 
inițiatorii propunerii legislative au obligația de a efectua un test de proporționalitate pentru a 
justifica reglementarea unei profesii sau modificarea condițiilor actuale de reglementare.  

Doamna director Gianina Chirazi a menționat că Legea nr.245/2020 transpune Directiva 
Europeană 2018/958 cu privire la efectuarea testului de proporționalitate atunci când este vorba 
despre reglementarea unei noi profesii sau de modificarea unor dispoziții legale cu privire la o 
profesie. Astfel, se asigură transpunerea legislației europene la nivel național. Analizând PLx. 
431/2019, Ministerul Educației a remarcat că propunerile de modificare nu sunt însoțite de 
efectuarea testului de proporționalitate. Inițiatorii au obligația ca, în momentul în care 
fundamentează astfel de modificări, să întreprindă măsurile legale cu privire la testul de 
proporționalitate.  

Doamna secretar de stat Marina Ștefania Manea a subliniat că Ministerul Educației 
propune amânarea dezbaterilor asupra PLx. 431/2019 în vederea lămuririi situației, din partea 
inițiatorului, a obligației de efectuare a testului de proporționalitate. Referitor la PLx. 528/2019, 
Guvernul nu a solicitat un punct de vedere Ministerului Educației, Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale fiind cel care trebuie să se pronunțe. Promovarea PLx. 560/2019 necesită a fi 
reconsiderată în întregime, atât din punctul de vedere al măsurilor preconizate, care trebuie să 
fie în concordanță cu prevederile constituționale și ale dreptului Uniunii Europene, cât și din 
punctul de vedere al exigențelor de tehnică legislativă. Ministerul Educației nu susține PLx. 
560/2019.  

Domnul vicepreședinte Szabó Ödón a menționat că, în baza Regulamentului Camerei 
Deputaților, dacă există mai multe inițiative legislative cu același obiect atunci se discută 
împreună și realizează un singur raport de adoptare pentru una dintre ele, dacă la nivelul 
Comisiei se ajunge la o astfel de concluzie. Celelalte inițiative sunt respinse, din cuprinsul lor 
preluându-se ca amendamente aspectele considerate oportune. Având în vedere problematica 
testul de proporționalitate, dar și art. 41 din Constituția României, conform căruia ”Dreptul la 
muncă nu poate fi îngrădit, alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupației, precum și a locului de 
muncă este liberă”, este necesară a atenție deosebită. A propus amânarea dezbaterii celor trei 
inițiative legislative cu două săptămâni. 

Domnul vicepreședinte Aurel Nechita a subliniat că orice nouă specializare reglementată 
trebuie să corespundă celor recunoscute în Europa. Spre exemplu, la Capitolul învățământ, toate 
specializările medicale sunt prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană.   

Doamna deputat Luminița Rodica Barcari a susținut amânarea și a propus realizarea unei 
dezbateri la care să participe reprezentanți ai psihologilor și ai structurilor de resort.  

La dezbatere au mai luat cuvântul domnii deputați: Oana Gianina Bulai, Dragoș Gabriel  
Zisopol și Filip  Havârneanu.  
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Comisia, cu 20 de voturi pentru și 3 abțineri, a amânat dezbaterile asupra celor trei 
inițiative.  

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerului Educației  
 - Ștefania Marina Manea - secretar de stat  
 - Gianina Chirazi - director CNRED 
           Din partea Ministerului Finanțelor  

- Monica Marinescu - director 
- Rodica Hristu - consilier 

           Din partea  Colegiului Psihologilor din România 
 - Ion Dafinoiu - președinte 
 - Dragoș Iliescu 
 - Florinda Golu       
           - Bogdan Cezar Ion - președinte Filiala teritorială București  
 - Claudia Tănase - vicepreședinte al Comisiei de Psihologie Clinică și Psihoterapie a 
Comitetului Director 
 - Aurelian Danu - expert instituțional și consultant pe probleme de legislație 
           Din partea Federației Române de Psihoterapie 
 - Adriana Priceputu  
 - Cătălin Zaharia. 
 Din partea Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România 

- Horia Șerban Onița - președinte.   
 
La ședința Comisiei de marți, 16 martie 2021 au fost prezenți următorii deputați: 

Natalia-Elena Intotero - președinte, Aurel Nechita - vicepreședinte, Szabó Ödön - 
vicepreședinte, Filip Havârneanu - secretar, Laurenţiu-Cristinel Ţepeluş - secretar, Victoria-
Violeta Alexandru, Onuţ Valeriu Atanasiu, Rodica-Luminiţa Barcari, Oana-Gianina Bulai, 
Vasile-Aurel Căuş, Brian Cristian, Ognean Crîstici, Romulus-Marius Damian, Ionel Dancă, Gal 
Karoly, Elena Hărătău, Cristian-Daniel Ivănuță, Cătălin-Zamfir Manea, Marius-Andrei 
Miftode, Florin Piper-Savu, Dan-Cristian Popescu, Ana-Loredana Predescu, Daniel-Liviu 
Toda, Dragoş Gabriel Zisopol. 

La ședința Comisiei a absentat domnul deputat Boris Volosatîi. 
 
În zilele de miercuri, 17 martie și joi, 18 martie 2021, lucrările Comisiei au avut pe 

ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a 
Comisiei. 

La ședința Comisiei de miercuri, 17 martie 2021 au fost prezenți următorii deputați: 
Natalia-Elena Intotero - președinte, Aurel Nechita -vicepreședinte, Szabó Ödön - 
vicepreședinte, Filip Havârneanu - secretar, Laurenţiu-Cristinel Ţepeluş -secretar, Victoria-
Violeta Alexandru, Onuţ Valeriu Atanasiu, Rodica-Luminiţa Barcari, Oana-Gianina Bulai, 
Vasile-Aurel Căuş, Ognean Crîstici, Romulus-Marius Damian, Ionel Dancă, Gal Karoly, Elena 
Hărătău, Cristian-Daniel Ivănuță, Cătălin-Zamfir Manea, Florin Piper-Savu, Dan-Cristian 
Popescu, Ana-Loredana Predescu, Boris Volosatîi, Dragoş Gabriel Zisopol. 

La ședința Comisiei au absentat domnii deputați Brian Cristian, Marius-Andrei Miftode, 
Daniel-Liviu Toda. 

 
La ședința Comisiei de joi, 18 martie 2021 au fost prezenți următorii deputați: Natalia-

Elena Intotero - președinte, Aurel Nechita -vicepreședinte, Filip Havârneanu - secretar, 



8 
 

Laurenţiu-Cristinel Ţepeluş - secretar, Victoria-Violeta Alexandru, Onuţ Valeriu Atanasiu, 
Rodica-Luminiţa Barcari, Oana-Gianina Bulai, Vasile-Aurel Căuş, Ognean Crîstici, Romulus-
Marius Damian, Ionel Dancă, Gal Karoly, Elena Hărătău, Cristian-Daniel Ivănuță, Cătălin-
Zamfir Manea, Florin Piper-Savu, Dan-Cristian Popescu, Ana-Loredana Predescu, Boris 
Volosatîi, Dragoş Gabriel Zisopol. 

La ședința Comisiei au absentat domnii deputați Szabó Ödön - vicepreședinte, Brian 
Cristian, Marius-Andrei Miftode, Daniel-Liviu Toda. 

 
 

 
  PREȘEDINTE 

Natalia-Elena INTOTERO 
 


