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SINTEZA 
ședințelor Comisiei din zilele de 07 și 08 aprilie 2021 

 
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Miercuri, 07 aprilie 2021 
I. RAPOARTE 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2021 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind 
regimul străinilor în România. PLx. 138/2021. Procedură de urgență. Raport comun cu 
Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia juridică, de disciplină 
și imunități. Inițiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

2. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/1999 privind 
înființarea Școlii Superioare de Aviație Civilă și abrogarea art.X alin.(4) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării 
proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și 
pentru modificarea și completarea unor acte normative. PLx. 140/2021. Raport comun cu 
Comisia pentru transporturi și infrastructură și Comisia pentru buget, finanțe și bănci.  . 
Inițiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

                  II. COMUNICĂRI DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ 
3. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic 

și Social European și Comitetul Regiunilor - Plan de acțiune privind Pilonul european al 
drepturilor sociale. COM(2021)102. Document nelegislativ. Comisia este sesizată pentru 
examinarea fondului. 

                                                        III. DIVERSE 
Joi, 08 aprilie 2021 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 

 
Miercuri, 07 aprilie 2021 

 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Aurel Nechita, vicepreședintele 

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

 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.14/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.194/2002 privind regimul străinilor în România (PLx. 138/2021).  
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 357/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
Prin proiectul de act normativ se are în vedere reglementarea situației juridice, în ceea ce 
privește obținerea vizelor de lungă ședere și prelungirea ulterioară a dreptului de ședere, 
pentru străinii bursieri ai statului român sau nebursieri, exonerați de plata taxelor de 
școlarizare, care urmează să studieze la o unitate de învățământ preuniversitar, precum și 
pentru străinii bursieri ai instituțiilor de învățământ universitar de stat, acreditate ori autorizate 
provizoriu potrivit legii. Totodată, se urmărește asigurarea coerenței și uniformizarea 
terminologiei textului actului normativ, precum și reglementarea situației juridice pentru 
prelungirea dreptului de ședere a stagiarilor. De asemenea, se rectifică o omisiune în 
transpunerea dispozițiilor art.17 alin.(4) din Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind condițiile de intrare și de ședere a 
resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de 
voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair, prin 
completarea corespunzătoare a autocolantelor de vize de lungă ședere eliberate cercetătorilor 
străini. 

Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a precizat că prin ordonanța de urgență 
s-au avut în vedere aspecte privind reglementarea situației juridice, în ceea ce privește 
obținerea vizelor de lungă ședere și prelungirea ulterioară a dreptului de ședere, pentru străinii 
bursieri ai statului român sau nebursieri, exonerați de plata taxelor de școlarizare, care 
urmează să studieze la o unitate de învățământ preuniversitar, precum și pentru străinii bursieri 
ai instituțiilor de învățământ universitar de stat, acreditate ori autorizate provizoriu potrivit 
legii. De asemenea, s-a urmărit și reglementarea situației juridice pentru prelungirea dreptului 
de ședere a stagiarilor și rectificarea omisiunii în transpunerea dispozițiilor art.17 alin.(4) din 
Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind 
condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare 
profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și 
muncă au pair, prin completarea corespunzătoare a autocolantelor de vize de lungă ședere 
eliberate cercetătorilor străini și uniformizarea în întregul cuprins a textului actului normativ a 
sintagmei ”Ministerul Educației”.  

Domnul vicepreședinte Aurel Nechita a menționat că proiectul de Lege are avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ și avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, 
culte și problemele minorităților naționale. 

Doamna comisar șef Laura Teodor a precizat că din punctul de vedere al Ministerului 
Afacerilor Interne modificările erau absolut necesare pentru obținerea permisului de ședere și 
susține adoptarea proiectului de Lege.  

La dezbatere au mai luat cuvântul domnii deputați: Onuț Valeriu Anastasiu, Dragoș 
Gabriel Zisopol, Laurențiu Cristinel Țepeluș și Gal Karoly, care au susținut adoptarea 
proiectului de lege.  

În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

 
Lucrările ședinței au continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței 

Guvernului nr.15/1999 privind înființarea Școlii Superioare de Aviație Civilă și abrogarea art. 
X alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de 
eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în 
domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 
(PLx. 140/2021).  
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Domnul vicepreședinte Aurel Nechita a precizat că proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/1999, în sensul clarificării formei de 
finanțare a cheltuielilor ocazionate de funcționarea Școlii Superioare de Aviație Civilă, astfel 
încât să corespundă cu forma de finanțare prevăzută la art. 62 alin.(1) lit.(b) din Legea 
500/2002. De asemenea, având în vedere forma de finanțare a Școlii Superioare de Aviație 
Civilă, pentru diminuarea costurilor, se propune modificarea art. 4, prin reducerea la cinci a 
numărului membrilor consiliului de conducere, precum și modificarea art.10, în vederea 
reglementării modalității de salarizare pentru fiecare categorie de personal, potrivit 
prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătiți din fonduri 
publice. Totodată, se abrogă art. X alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2016 
conform căruia, începând cu anul 2019, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în limita creditelor bugetare prevăzute prin 
legile bugetare anuale pot fi alocate Școlii Superioare de Aviație Civilă transferuri de capital 
necesare finanțării investițiilor pentru desfășurarea activității acesteia. 

Doamna Ștefania Maria Manea a precizat că Școala Superioară de Aviație Civilă este o 
instituție aflată în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, iar Ministerul 
Educației susține aceste modificări având în vedere faptul că Școala Superioară de Aviație 
Civilă a fost înființată în anul 1999 prin Ordonanța Guvernului nr.15/1999.  

Domnul director general Mihai Ionescu a subliniat că Școala Superioară de Aviație 
Civilă putea să primească subvenții de la bugetul de stat doar prin investiții, iar prin 
modificarea propusă se extinde posibilitatea finanțării și se obține un buget mixt.  

Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a propus adoptarea proiectului de lege.  
La dezbateri au mai luat cuvântul domnii deputați: Onuț Valeriu Anastasiu, Laurențiu 

Cristinel Țepeluș, Boris Volosatîi.  
În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 

adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 
 
S-a continuat cu dezbaterile asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Plan de acțiune 
privind Pilonul european al drepturilor sociale. COM(2021)102.  

Referitor la conținutul Comunicării, membrii Comisiei au subliniat următoarele:  
Comisia Europeană propune trei obiective principale la nivelul UE care să fie îndeplinite până 
la finele acestui deceniu în domeniile ocupării forței de muncă, competențelor și protecției 
sociale, în concordanță cu obiectivele de dezvoltare durabilă; în vederea îndeplinirii 
obiectivelor, Europa trebuie să depună eforturi pentru: sporirea furnizării de servicii formale 
de educație și îngrijire timpurie a copiilor (ECEC), scăderea procentului de tineri care nu sunt 
încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) cu 
vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani, cel puțin 80% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 
16 și 74 de ani ar trebui să aibă competențe digitale de bază; părăsirea timpurie a școlii ar 
trebui redusă în continuare, iar participarea la învățământul secundar superior ar trebui sporită; 
sistemele de educație și formare joacă un rol esențial în crearea bazelor pentru învățarea pe tot 
parcursul vieții, întărirea capacității de inserție profesională și participarea în cadrul societății. 
Este necesar să se continue investițiile în învățare, întrucât orice pierdere în acest domeniu va 
genera consecințe negative pe termen lung asupra productivității și asupra creșterii PIB-ului. 
Educația și formarea profesională inițială, inclusiv educația și îngrijirea timpurie a copiilor, 
asigură temelia pentru dobândirea competențelor de bază și transversale necesare în cadrul 
unor societăți aflate într-o rapidă evoluție, pentru orice activități ulterioare de învățare și de 
dezvoltare a competențelor. Pentru a le permite copiilor, tinerilor și adulților să aibă acces la 
servicii moderne de educație și formare, școlile și centrele de învățământ profesional și tehnic 
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trebuie să fie, la rândul lor, modernizate, inclusiv proiecte cum ar fi inițiativa privind 
universitățile europene și centrele de excelență profesională. Instituțiile de învățământ superior 
și sectorul de educație și formare profesională (EFP) trebuie să se asigure că forța de muncă 
actuală și viitoare dispune de competențe adecvate și poate contribui la procesul de redresare.  
Este necesară investiția în copii, pentru a reduce decalajul dintre copiii aflați în dificultate și 
cei mai avantajați în ceea ce privește accesul la servicii esențiale, pentru a încuraja egalitatea 
de șanse pentru toți copiii din UE și pentru a împiedica transformarea copiilor din familii 
sărace în adulți expuși riscului de sărăcie.  
 În urma analizei și dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul discuțiilor, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, întocmirea unui proiect de opinie 
favorabil Comunicării.  
 
            La lucrările Comisiei a participat ca invitat:  
 Din partea Ministerului Educației  
 -    Ștefania Maria Manea - secretar de stat  
           Din partea Ministerului Afacerilor Interne  

- comisar șef Laura Teodor - Inspectoratul General pentru Imigrări 
  Din partea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 

- Mihai Ionescu- director general.  
 

La ședința Comisiei de miercuri, 07 aprilie 2021 au fost prezenți următorii deputați: 
Aurel Nechita - vicepreședinte, Onuţ Valeriu Atanasiu - vicepreședinte, Szabó Ödön - 
vicepreședinte, Filip Havârneanu - secretar, Laurenţiu-Cristinel Ţepeluş - secretar, Victoria-
Violeta Alexandru - înlocuită de doamna deputat Cătălina Ciofu, Rodica-Luminiţa Barcari, 
Oana-Gianina Bulai, Vasile-Aurel Căuş, Brian Cristian, Ognean Crîstici, Ionel Dancă, Gal 
Karoly, Elena Hărătău, Cristian-Daniel Ivănuță, Marius-Andrei Miftode, Florin Piper-Savu, 
Daniel-Liviu Toda - înlocuit de domnul deputat Băltărețu Viorel, Boris Volosatîi, Dragoş 
Gabriel Zisopol. 

La ședința Comisiei au absentat domnii deputați: Natalia-Elena Intotero - președinte, 
Romulus-Marius Damian, Cătălin-Zamfir Manea, Dan-Cristian Popescu, Ana-Loredana 
Predescu. 
 

În ziua de joi, 08 aprilie 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 joi, 08 aprilie 2021 au fost prezenți următorii deputați: Aurel 
Nechita -vicepreședinte, Onuţ Valeriu Atanasiu - vicepreședinte, Filip Havârneanu - secretar, 
Laurenţiu-Cristinel Ţepeluş - secretar, Victoria-Violeta Alexandru, 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 Natalia-Elena Intotero - președinte, 
Szabó Ödön - vicepreședinte, Brian Cristian, Marius-Andrei Miftode, Daniel-Liviu Toda. 

 
 

p.PREȘEDINTE 
Aurel NECHITA 

  


