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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 05 iulie 2021 
Nr. 4C-11/768 

 
PROCES-VERBAL 

al ședințelor Comisiei din zilele de 28 și 30 iunie 2021 
 
 

 La lucrările ședinței au fost prezenți 24 de deputați din total de 25 membri ai Comisiei,  
fiind absent un deputat: 
 - domnul vicepreședinte Atanasiu Onuț - înlocuit de doamna deputat Ciofu Cătălina, 
Grupul parlamentar al PNL. 
 

La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
Din partea Ministerului Educației 
- Ștefania Maria Manea - secretar de stat 
Din partea Federației Națională a Asociaților de Părinți: 
- Eugen Ilea - vicepreședinte 
Din partea Consiliului Național al Elevilor 
- Rareș Voicu - președinte. 
 
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Luni, 28 iunie 2021 
I. RAPOARTE 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2021 
pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011. PLx. 226/2021. 
Raport.  C.D. – Primă Cameră sesizată.  

 2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2021 
pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011. PLx. 280/2021.   
Raport comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru transporturi și 
infrastructură.  C.D. – Primă Cameră sesizată.  

3. Proiect de Lege pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011. PLx. 
213/2021. Raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială.   C.D. - Cameră 
decizională.   

II. DIVERSE 
Miercuri, 30 iunie 2021 

I. RAPORT 
Proiect de Lege pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011. PLx. 

213/2021. Raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială. C.D. - Cameră 
decizională.  

Suplimentar: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.50/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011. PLx. 
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280/2021.   Raport comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru 
transporturi și infrastructură.  C.D. – Primă Cameră sesizată. 

II. DIVERSE 
 

Lucrările ședinței Comisiei 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.  

 
Ședința a început cu dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.41/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011 (PLx. 226/2021). 

Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a menționat că Ministerul Educației 
susține adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2021. Ocuparea funcțiilor de 
conducere trebuie să se realizeze conform unor criterii de performanță profesională, printr-o 
evaluare obiectivă, prin raportare la interesul superior al elevului. 

Domnul vicepreședinte Eugen Ilea a precizat că Federația Națională a Asociațiilor de 
Părinți dorește implementarea ordonanței cât mai repede posibil și a subliniat că este nevoie de 
concursuri pentru directori. 

Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a propus un raport de adoptare. 
Domnul secretar Laurențiu-Cristinel Țepeluș a menționat că nu este de acord cu 

ordonanța. Dacă se dorește cu adevărat profesionalizarea și respectarea unor condiții de 
management eficient al sistemului de învățământ nu ar trebui să se renunțe la condiția ca cei 
care candidează să aibă măcar 60 de credite de formare, măcar gradul II de profesorat și 
calificativul ”Foarte bine” în ultimii patru ani. A adăugat că a accepta candidaturi doar cu 
diploma de licență sau echivalare este prea puțin și există riscul ca posturile de directori să fie 
acoperite de oameni care să fie, în primul rând, formați pentru a fi manageri. Dacă există 
temerea că ar putea rămâne posturi neacoperite, prin inițiativa votată de Comisie, care 
stipulează condițiile în care pot fi acoperite temporar posturile vacante, se rezolvă situația. 

În urma dezbaterii, Comisia, cu 12 voturi pentru și 9 voturi împotrivă, a adoptat 
proiectul de Lege în forma propusă de inițiator. 

 
A urmat dezbaterea asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.50/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011 (PLx. 280/2021). 

Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a menționat că Ministerul Educației 
susține adoptarea ordonanței. Ministerul Educației are competențe în a gestiona decontarea 
navetei elevilor, fiind și un buget alocat Ministerului în acest sens, iar în baza bugetului și a 
calculelor făcute s-a ajuns la sumele din text. Soluția găsită la acest moment de structurile 
guvernamentale poate nu este una perfectă, dar deblochează situația decontării navetei, iar 
sumele alocate per kilometru sunt semnificativ mai mari. 

Domnul președinte Rareș Voicu a subliniat că soluția nu este una perfectă, rezerva pe 
care o are Consiliul Național al Elevilor (CNE) fiind cea rezultată din experiența anului 2017, 
când au fost impuse tarife maximale prin hotărâre de Guvern și nu au fost respectate de către 
transportatori, iar din abonamente de 400 lei să se deconteze doar 140 lei. Este vorba despre 
elevi care provin din comunități socio-educaționale vulnerabile și nu au posibilități de a 
finanța transportul la/de la școală. La discuțiile anterioare, s-a propus fie responsabilitatea prin 
controlul tarifar din partea unei entități a Ministerului Transporturilor, fie varianta 
subvenționționării, care din perspectiva CNE ar fi varianta optimă. Procesul decontării este, de 
multe ori, prea birocratic, iar elevii nu ar trebui să fie parte în tehnicile procesului, ci să poată 
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circula în mod gratuit la/de la școală, în cazul în care sunt școlarizați în altă localitate decât 
cea de domiciliu. Elevii nu susțin forma actuală întrucât consideră că se va ajunge din nou la 
situația din anul 2017. 

Domnul Eugen Ilea a menționat că Federația Națională a Asociațiilor de Părinți susține 
decontarea directă, fiind o soluție mai adecvată Decontarea ulterioară a cheltuielilor efectuate 
de către părinți nu este în folosul familiei.  

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a prezentat amendamentele primite din 
partea CNE referitoare la art. 84. Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a precizat că 
amendamentele au fost primite cu puțin timp înaintea începerii ședinței. 

Domnul secretar Filip Havârneanu a propus ca, având în vedere că amendamentele sunt 
ale CNE, toți cei care doresc să le susțină să poată fi autori.  

Doamna deputat Rodica-Luminița Barcari a rugat ca, pe viitor, când există 
amendamente, acestea să fie trimise membrilor Comisiei cu câteva zile înainte de ședință, 
pentru a putea fi analizate. A propus amânarea proiectului de lege pentru a putea studia 
amendamentele.  

Domnul Rareș Voicu a menționat că în forma existentă înainte de Legea nr. 226/2020, 
Ministerul Educației și-a onorat plata de 50%, dar unele consilii județene nu au alocat banii, 
cota partea care le revenea. Trebuie să existe un cadru unitar, de aceea aceste amendamente. 
Varianța inițială a Ministerului Educației prin care se reglementau tarifele de către Autoritatea 
Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) și 
exista un control al acestora era mai bine. Elevii nu sunt interesați de tarife, ci de asigurarea 
transportului gratuit.  

Domnul deputat Cătălin Zamfir Manea a fost precizat că dorește să fie autor al 
amendamentelor.  

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a precizat că amânarea proiectului nu este în 
regulă deoarece anul școlar începe în septembrie, iar acest proiect trebuie să fie adoptat și de 
Senat, iar dacă trece în forma actuală va fi în deserviciul beneficiarilor. A propus continuarea 
dezbaterilor întrucât elevii au nevoie de o formă clară pentru decontarea navetei. 

Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a precizat că ordonanța de urgență, ca și orice lege, 
este reglementare pentru viitor. A întrebat ce se întâmplă cu elevii care, până în prezent, au 
mers la școală, au abonamente depuse la inspectoratele școlare și nu au primit banii care li se 
cuvin, conform legislației în vigoare. 

Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a amintit de prevederile art. 84 alin. (1) 
și a menționat că decontarea cheltuielilor se face de la bugetul de stat, prin transfer către 
unitățile administrativ-teritoriale.  

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a precizat că încă nu s-a făcut rectificare 
bugetară și că nu sunt bani suficienți, iar mulți operatori care au câștigat licitația refuză să mai 
facă aceste circuite.  

Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a menționat că au fost cazuri în anul 2021 în 
special când părinții au fost nevoiți să plătească abonamentele. Există o rată destul de ridicată 
a copiilor care nu s-au înscris la examenele de evaluare națională și bacalaureat, mai mare 
decât în anii trecuți, și e posibilă o corelare între posibilitatea de a merge la școală, de a face 
naveta, cu faptul că acești copii nu se regăsesc între cei înscriși la examenele de sfârșit de 
ciclu. Această discuție privind reglementarea unui tarif maximal a mai existat la nivelul 
Comisiei de-a lungul anilor. Necesitatea de a reglementa un tarif maximal a pornit de la faptul 
că existau anumiți transportatori, care au avut costul abonamentului mai mare pentru elevi 
decât pentru restul cetățenilor sau pentru societățile care cumpărau abonament pentru 
muncitori. De aceea s-a ajuns la o plafonare. Nu este același cost într-o zonă de munte și în 
una de șes, nu este același cost dacă ai un autobuz mai nou sau mai vechi. Costurile sunt 
diferite. În momentul de față există o problemă de echitate. Acei elevi care realizează naveta 
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cu trenul CFR au o susținere integrală a costurilor de transport de la localitatea de domiciliu la 
localitatea unde învață, iar alții, care trebuie să obțină un abonament pe un mijloc de transport 
în comun cu autobuzul au o susținere parțială, fiind vorba de o inechitate a sistemului. 
Ordonanța este în vigoare, iar arcul guvernamental ar trebui să o susțină, chiar dacă este o 
soluție perfectibilă. Soluția nu este stabilirea în lege a unui plafon unic, ci ar trebui ca serviciul 
public să fie realizat ca și un serviciu public acreditat de către ANRSC, care stabilește un 
cuantum pentru serviciul public de transport pe operator, pe zonă diferențiată. A menționat că 
nu susține amendamentele de către CNE conform căreia gratuitatea transportului este 
asigurată de autoritățile administrației publice locale, deoarece sunt unități administrativ-
teritoriale care nu pot susține financiar abonamentele. Trimiterea la alin. (12) nu este 
favorabilă, ci face mai mult rău.  
 Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a amintit că modificarea cu care vine CNE 
este ca, elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu li se decontează 
cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați pe 
durata cursurilor din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt 
școlarizați. 

Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a subliniat că alineatul (12) face trimitere la 
transportul intern orășenesc. Autoritatea publică locală, prin subvenție, realizează finanțarea 
acestui cost. La alineatul (13), prin amendament, putem autoritatea locală să subvenționeze 
activitatea operatorului de transport privat, la care autoritățile nu sunt implicați în nici un mod. 
Operatorii interurbani sunt aproape 100% în proprietatea autorităților locale. 

Domnul deputat Marius-Andrei Miftode a propus amânarea, mai ales că termenul este 
16 septembrie. Oricum nu are timp să treacă și de Senat până la începutul anului școlar.  

Domnul deputat Vasile-Aurel Căuș a fost de acord că este mai simplu să nu facă elevii 
nimic în acest proces. Membrii Comisiei de învățământ nu ar trebui să intervină în problemele 
Ministerului Transporturilor și ale Ministerului Finanțelor, mai ales că nu avem competențe în 
acest sens. Referitor la momentul în care s-au făcut aceste amendamente despre care membrii 
Comisiei nu au știut, elevii nu au venit ei cu amendament pur si simplu, ci au fost sunați de 
doamna președinte. Aprobarea unui text care presupune decontarea transportului fără nicio 
altă intervenție, fără o limitare a cuantumului, va genera o creștere bruscă a abonamentelor pe 
anumite rute, unde este transport particular, așa cum s-a mai întâmplat din experiența trecută. 
La transportul feroviar este un singur operator, nu ca în cazul curselor cu autobuze. Nu trebuie 
să lăsăm să profite de un text operatorii, iar așa cum sunt amendamentele la asta se ajunge. 
Dacă se dorește sprijinirea elevilor, lăsând la o parte orice ingerințe de natură politică, soluția 
este adoptarea așa cum este sau amânarea. 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a întrebat dacă mai sunt alți membrii care 
doresc să fie autori ai amendamentelor. 

Domnul secretar Filip Havârneanu a propus amânarea dezbaterilor pentru a putea 
analiza amendamentele, conținutul lor putând crea mai multe probleme. 

Doamna deputat Victoria-Violeta Alexandru a susținut propunerea de amânare, care 
este întemeiată pe apariția unor amendamente necunoscute de membrii Comisiei.  

În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu 12 voturi pentru amânare și 11 voturi 
împotrivă, amânarea dezbaterilor. 

 
A urmat dezbaterea asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii educației 

naționale nr.1/2011 (PLx. 213/2021). 
Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a menționat că, în urma dezbaterilor 

care au avut loc la Senat, au fost aduse o serie de amendamente față de forma inițială. Această 
nouă formă este o formă mai bună din perspectiva Ministerului Educației. 
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Domnul deputat Dan-Cristian Popescu a menționat că există prevederi care se suprapun 
cu o prevederile din Codul Muncii referitor la suspendarea contractului de muncă, ceea ce 
duce la dublă reglementare. În propunere este menționat că un contract se suspendă în baza 
unei simple plângeri, ceea ce contravine Codului Muncii, întrucât se poate suspenda contractul 
de muncă dacă există doar o trimitere în judecată. Se deschide calea către posibile abuzuri în 
care, dacă profesorul supără elevul, acesta face o plângere, iar până când plângerea este 
judecată, profesorul este suspendat.  

Domnul deputat Vasile-Aurel Căuș a menționat că toată lumea este de acord că 
persoanele cu condamnări penale nu ar trebui să fie în învățământ, cu excepții în cazurile în 
care nu este vorba de moralitate. Sunt câteva probleme mai degrabă de ordin juridic, iar 
trimiterea în judecată nu înseamnă o simplă plângere. În actuala formă, sintagma ”pentru 
săvârșirea unor fapte contra libertății și integrității sexuale sau pentru orice alte fapte penale 
contra persoanei, săvârșite cu intenție” creează probleme în instanță, nefiind clară, fiind 
interpretabilă. A propus amânarea propunerii legislative pentru formularea unor 
amendamente, cu aspecte mai clare a elementelor care determină încetarea contractului de 
muncă sau posibilitatea conducerii instituției de a solicita încetarea contractului de muncă. 
Contractul de muncă poate fi încheiat în câteva situații clar menționate în Codul muncii, dar 
trei sunt principale: de drept, la solicitarea angajatorului sau a angajatului. Legea așa cum este 
nu este aplicabilă.  

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a supus votului propunerea de amânare, care 
a întrunit 6 voturi pentru amânare, 9 voturi împotriva amânării și 5 abțineri. Doamna 
președinte a propus adoptarea.  

Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a precizat că trebuie intrat pe text pentru dezbatere 
în continuare. A precizat că această inițiativă legislativă poate fi binevenită dacă este în cadrul 
unui context corect. Două comisii importante, atât Comisia pentru egalitate de șanse pentru 
femei și bărbați, cât și Comisia pentru drepturile omului au elaborat avize negative, având în 
vedere anumite discuții cu privire la claritatea textului și la formulările care există în această 
privință, unele privind posibile discriminări. Avizul Comisiei juridice este unul favorabil. Așa 
cum se vede pe ecran, în tabel sunt observații pe text ca posibile amendamente rezultate din 
propunerile Consiliului Legislativ, pe care le asum pentru că sunt probleme pe text. Sintagma 
”orice alte fapte penale contra persoanei” este formulată vag, nespecific, lăsând textul 
interpretabil, ceea ce poate duce la abuzuri și aplicări neunitare. Care sunt aceste fapte? Ele nu 
sunt prevăzute în Codul penal. Nu există infracțiuni penale incompatibile cu profesia de 
profesor. Textul este neaplicabil. Este necesară clarificarea normelor, cu încadrarea specifică a 
faptelor penale la care se face referire. Este de acord cu observațiile domnului deputat Căuș și 
cu cele ale domnului deputat Popescu. Există astfel de prevederi deja în Codul Muncii. 
Trebuie să se facă o corelare cu prevederile Codului Muncii și Codul Penal pentru a nu se 
spune că nu se dorește adoptarea. Trebuie solicitat și un punct de vedere de la Consiliul 
Legislativ, pentru că legea în forma adoptată de Senat nu este aplicabilă.  

Domnul deputat Marius-Andrei Miftode a precizat că unele aspecte au fost corectate la 
Senat, la art. 2841 alin. (1) lit. a). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a citit textul, în care există încă sintagma 
”pentru orice alte fapte penale contra persoanei”. 

Domnul deputat Ionel Dancă a propus adoptarea în forma adoptată de Senat. 
Propunerea a întrunit 6 voturi pentru, 9 voturi împotrivă și 5 abțineri, fiind respinsă. 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a precizat că este raport comun cu Comisia 
pentru muncă.  

Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a insistat să se ceară punctul de vedere al 
Consiliului Legislativ și să se continue discuțiile într-o ședință viitoare deoarece a început 
ședința de Plen.  
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Ședința Comisiei s-a suspendat, urmând ca discuțiile să fie reluate într-o ședință 
viitoare.  

 
Miercuri, 30 iunie 2021 

 
 La lucrările ședinței au fost prezenți 15 de deputați din total de 25 membri ai Comisiei,  
fiind absenți 10 deputați după cum urmează: 
 - domnul deputat Szabo Odon - Grupul parlamentar al UDMR 
 - domnul deputat Filip Havârneanu - Grupul parlamentar al USR 
 - doamna deputat Rodica-Luminița Barcari - Grupul parlamentar al PNL 
 - doamna deputat Oana-Gianina Bulai - înlocuită de domnul deputat Vasile Cîtea, 
Grupul parlamentar al PSD 
 - domnul deputat Vasile-Aurel Căuș - Grupul parlamentar al PNL 
 - domnul deputat Cristian Brian - înlocuit de domnul deputat Radu Molnar, Grupul 
parlamentar al USR 
 - domnul deputat Ionel Dancă - Grupul parlamentar al PNL 
 - domnul deputat Gal Karoly - Grupul parlamentar al UDMR 
 - doamna deputat Ana-Loredana Predescu - Grupul parlamentar al PSD 
 - domnul deputat Boris Volosatîi - Grupul parlamentar al AUR. 
 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitat:  
 Din partea Ministerul Educației  
 - Ștefania Maria Manea - secretar de stat 
 Din partea Federației Sindicatelor Libere din Învățământ  
 - George Purcaru - prim-vicepreședinte 
 Din partea Asociației Elevilor Constanța 

- Ariana Dudună - președinte. 
 

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

 
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a contat că există cvorum pentru începerea 

ședinței și a propus suplimentarea ordinii de zi, la cererea reprezentanților elevilor, cu 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2021 pentru 
modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (PLx. 280/2021). 

Supusă votului, ordinea de zi modificată a fost aprobată cu 7 voturi pentru, 3 voturi 
împotrivă și 4 abțineri. În acest caz, fiind egalitate, votul președintelui a fost decisiv. 
 

S-au reluat dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii educației 
naționale nr.1/2011(PLx. 213/2021). 

Domnul deputat Cătălin Zamfir Manea a propus amânarea dezbaterilor pentru sesiunea 
următoare, când va trebui să aibă loc ședință comună cu Comisia pentru muncă și protecție 
socială, motivând că prevederile inițiativei sunt deja reglementate atât în Codul Muncii, cât și 
în legea cadru ce reglementează raporturile de muncă care se aplică ca reguli generale de 
drept. Totodată, nu există un punct de vedere al Consiliului Legislativ pe forma adoptată de 
Senat, deși Comisia a solicitat. 

Domnul George Purcaru a rugat membrii Comisiei să respingă inițiativa, deoarece nu 
se impune o nouă formă legislativă, existând dublă reglementare cu Codul Muncii și Codul 
Penal, legi clare și aplicabile.  

Propunerea de amânare a fost adoptată cu 12 voturi pentru și 2 voturi împotrivă. 
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A urmat dezbaterea asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.50/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011 (PLx. 280/2021). 

Domnișoara Adriana Dudună a afirmat că elevii trebuie să meargă la școală, trebuie să 
ajungă la școală. Există elevi care au fost privați de accesul la educație de când este în dispută 
această problemă a transportului elevilor. Anul trecut, în luna noiembrie, Parlamentul a 
adoptat Legea nr. 226/2020 prin care a clarificat această situație, fiind prevăzută 
responsabilitatea consiliilor județene și a autorităților de a încheia contracte de serviciu public 
prin care să fie subvenționat operatorul de transport. Elevii urmau să beneficieze de gratuitate 
la toate tipurile de transport. Elevul ar fi trebuit să primească, în baza carnetului de elev, un 
abonament gratuit pentru a ajunge la școală. În practică au intervenit anumite probleme, deși 
Guvernul a prevăzut bani în bugetul de stat pentru asigurarea gratuită a transportului elevilor. 
În acest moment există o confuzie la nivel legislativ din acest punct de vedere. A rugat 
membrii Comisiei să ia o decizie responsabilă prin respingerea acestui proiect de lege. 

Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu a amintit că în bugetul de stat sunt 100 
milioane lei pentru transportul elevilor. Și anul 2020 au fost alocate sume pentru transportul 
elevilor. Probabil există și județe unde nu s-au decontat banii. Anul 2020-2021 școala a fost 
mai mult online decât față în față. Tocmai pentru că au fost probleme cu decontarea a fost 
nevoie de adoptarea acestei ordonanțe. La nivelul Municipiului Galați, diriginții întocmesc 
tabele cu traseele pe care elevii le parcurg pentru a ajunge la școală și se decontează în funcție 
de cât valorează abonamentul pe traseele stabilite. Ordonanța stabilește că se poate aloca suma 
necesară cu o lună înainte și apoi să se facă decontarea. 

Doamna Adriana Dudună a precizat că banii sunt alocați în acest an bugetul 
Ministerului Educației, iar prin lege trebuie să ajungă la autoritățile locale, respectiv consiliile 
județene sau consiliile locale. La nivel județean nu s-a respectat legea, dar la nivel de 
municipiu s-a respectat. Există două proceduri, de decont și de subvenționare. Procedura de 
subvenționare presupune încheierea de contracte de serviciu public cu transportatorul, cu 
operatorii de transport prin care le sunt oferite anumite compensații în concordanță cu 
regulamentele europene, iar cea de decontare presupune un răspuns de la Agenția Națională 
pentru Soluționarea Contestațiilor Română prin care se clarifică faptul că nu face parte din 
aparatul de serviciu public.  

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a precizat că, pe parcursul dezbaterilor, 
membrii Comisiei aparținând Grupului Parlamentar la USR au părăsit ședința Comisiei. 

Domnul deputat Dan Cristian Popescu a propus respingerea proiectul de lege.  
Domnul deputat Cătălin Zamfir Manea a susținut respingerea. 
S-a constatat lipsa cvorumului. Din cei prezenți fizic și online, 11 deputați au fost de 

acord cu respingerea proiectului de lege.  
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a subliniat că, dacă ar fi fost cvorumul de la 

începutul ședinței, inițiativa ar fi fost respinsă.  
Urmează ca discuțiile să fie reluate într-o ședință viitoare.  
 
La punctul II- Diverse, doamna președinte Natalia-Elena Intotero a anunțat programul 

Comisiei pe lunile iulie și august 2021, program aprobat de Biroul Permanent al Camerei 
Deputaților.  
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 

 


