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I.RAPORT 
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nr.1/2011. Plx. 129/2021. Raport comun cu Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului. C.D. – Primă Cameră sesizată.  

II. DEZBATERE 
Situația educației și măsurile pe care Ministerul Educației dorește să le promoveze în 

acest domeniu în perioada următoare, în sens legislativ sau de management educațional, la 
nivelul întregului sistem de învățământ românesc.  

Invitat: Prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai Cîmpeanu - Ministrul Educației  
III. DIVERSE 

Miercuri, 19 mai și joi, 20 mai 2021 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
Marți, 18 mai 2021 

 
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 propunerii legislative pentru completarea art. 112 din 

Legea educației naționale nr.1/2011 (Plx. 129/2021). 
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a amintit că există un raport preliminar de 

adoptare cu un amendament admis din partea Comisiei pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului. Prin această inițiativă se urmărește debirocratizarea, susținerea 
descentralizării, ideea elaborării venind în urma propunerilor primarilor din România. 

Domnul prof.univ.dr.ing. Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației, a menționat că 
dorește să vină în sprijinul flexibilizării lucrurilor într-o manieră înțeleaptă. La acest moment, 
sunt 2.556 de clădiri în care nu se mai derulează activități didactice, iar cea mai mare parte a 
acestora se găsesc în școlile din mediul rural. În urmă cu câteva zile, a verificat cât mai multe 
școli dintr-un județ în căutarea uneia în care să existe laborator funcțional, însă nu a reușit să 
găsească, în condițiile în care testările PISA pun accent pe partea interdisciplinară, pe partea 
de rezolvare a problemelor reale. Prin Planul Național de Redresare și Reziliență se dorește 
achiziționarea de aparatură pentru dotarea a 10.000 de laboratoare școlare. În ultimii 5 ani s-
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au primit 1.200 de solicitări de aviz conform pentru schimbare de destinație, s-au emis 669 de 
avize, doar 26 fiind respinse, iar celelalte 502 de solicitări sunt în proces de completare. Din 
această statistică se poate observa că Ministerul Educației a dat curs propunerilor autorităților 
locale, în cazul în care s-a solicitat avizul. Multe dintre autoritățile locale, deși au proiecte 
bune, au dificultăți în întocmirea documentației. Ministerul Educației nu susține eliminarea sa 
din procedura de acordare a avizului conform și susține respingerea inițiativei.  

Domnul Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România, a apreciat că 
înainte de a face o modificare a articolului 112 ar trebui să se țină seama de prevederile art. 96 
din Codul Administrativ. Unitățile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept 
public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu, iar competența deplină trebuie să 
rămână la consiliul local și la primar. 

Domnul Ionel Chiriță, președintele Asociației Orașelor din România, a menționat că 
susține proiectul, inclusiv amendamentul adus de Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului. A subliniat că autoritățile locale sunt singurele în măsură să se ocupe 
direct de aceste imobile. De asemenea a precizat că, atunci când școlile trec prin momente 
grele, părinții, elevii, conducerea școlii se duc la primar și consiliu local și împreună găsesc 
soluțiile. Nimeni nu vorbește despre ce se întâmplă cu unitățile școlare care stau de zeci de ani 
abandonate; nimeni nu are nicio răspundere în acest caz.  

Domnul Constantin Mitache, directorul Asociației Municipiilor din România, a 
menționat că descentralizarea unor competențe trebuie să fie un obiectiv, inclusiv pentru  
Ministerul Educației. Validarea consiliilor locale o face populația, iar cei mai aproape de 
cetățeni, de nevoile lor, sunt primarii. Așadar, este firesc să se transfere aceste responsabilități 
către inspectoratele școlare. În ceea ce privește modul în care a evoluat infrastructura 
educațională în învățământul preuniversitar, a precizat că, odată cu transferarea ei către 
autoritățile locale, investițiile sunt cele văzute de toată lumea.  

Domnul Sorin Munteanu, director general al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene, 
a  menționat că susține inițiativa legislativă, cu observația ca bunurile care vor fi transferate să 
rămână pe proprietatea publică a statului, astfel ca acestea să nu mai poată fi vândute și să fie 
folosite în interesul unității.  

Domnul deputat Romulus-Marius Damian a adus în discuție problema legată de 
unitățile de învățământ care nu mai au activitate didactică. Pentru fiecare primar prioritățile 
sunt sănătatea și învățământul, un primar nu își poate permite ca aceste clădiri sa fie date altor 
destinații. Sunt foarte multe clădiri într-o stare de degradare avansată, iar primarul ar putea 
emite chiar și amenzi pentru astfel de clădiri, însă cea mai bună soluție ar fi ca aceste clădiri 
să treacă la autoritățile locale, pentru că primarul nu poate decide singur destinația clădirii, 
acest lucru putând fi hotărât împreună cu consiliul local. Înființarea posturilor de manageri de 
școli și licee profesionale ar fi cea mai bună idee în prezent, acest lucru facilitând o mai bună 
comunicare între autoritățile locale și școală, în acest fel directorul de școală s-ar ocupa direct 
de activitatea școlară, iar managerii s-ar ocupa de administrația legată, în special, de aceste 
clădiri.  

Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a propus să se treacă la discutarea proiectelor 
Ministerului Educației, cum funcționează sistemul de învățământ în perioada pandemică, cum 
sunt pregătite concursurile de directori, inspectori, cum este pregătit sistemul de bacalaureat.  

Domnul deputat Laurențiu Cristinel Țepeluș a propus un raport de adoptare în forma 
primită de la Comisia pentru administrație publică. 

În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu 9 voturi pentru adoptare, 13 voturi împotriva 
adoptării și 1 abținere, respingerea propunerii legislative. 
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Domnul ministru Sorin Mihai Cîmpeanu a precizat că, în educație, problemele cronice 
sunt multe, una din cele actuale fiind reprezentată de accesul elevilor în școli, o problemă 
gestionată într-un echilibru instabil, în care trebuie cântărite de fiecare dată care sunt 
minusurile și aleasă soluția cu cele mai puține dintre ele. Organizarea examenelor naționale 
este o altă provocare majoră, aflându-ne în prezent în plină perioadă a derulării pre-testărilor 
pentru PISA. De asemenea, pe 27 iulie va avea loc un examen scris, prima etapă pentru 
ocuparea posturilor de director; metodologia trebuie să fie publicată cu două luni înaintea 
concursului. În ședința de Guvern din săptămâna prezentă va fi dezbătut un proiect de 
ordonanța de urgență prin care se dorește, după luni de zile, deblocarea posibilității decontării 
transportului elevilor. Există un buget al Ministerului Educației de 100.000.000 lei pentru 
decontarea navetei, însă niciun leu nu a putut fi decontat din această sumă, deoarece Legea 
nr.226/2020 este în continuare inaplicabilă. Ministerul Educației a încercat să decupleze naveta 
de transportul local pentru a putea plăti măcar transportul elevilor, însă soluția ar fi găsirea de 
finanțare pentru toate formele de transport de care elevii au din ce în ce mai multă nevoie. În 
urma discuțiilor, s-a decis creșterea tariful per km între 3 și 50 km de la 3 lei/km la 10 lei/km. 
În timpul ședinței, a primit o solicitare pentru o nouă creștere: pentru primii 3 km tariful să fie 
30 lei, în loc de 10 lei, apoi câte 3 lei/km până la 50 km, iar apoi 1 leu/km de la 50 km în sus, 
oricât ar fi distanța. Negocierile pe Planul Național de Redresare și Reziliență sunt de 4 
miliarde de euro pentru educație, 3,7 miliarde fiind alocate pentru cele 5 reforme și anume: 
reforma infrastructurii, inclusiv dotarea celor 10.000 laboratoare, reforma digitalizării 
educației (780.000.000 euro), reforma susținerii învățământului profesional cu accent pe 
învățământul dual, reforma măsurilor pentru combaterea abandonului școlar și reforma de 
susținere a educației timpurii. Toate aceste elemente necesită susținere în Guvern, susținere în 
Coaliție, susținere în raport cu Comisia Europeană. Obiectivul Ministerului este de a face tot 
posibilul pentru ca aceste resurse să ajungă în educație și să fie folosite cât se poate de eficient. 
Pentru a fi folosite eficient este nevoie de acea componentă de descentralizare, pentru că este 
nevoie, de exemplu, la nivelul unor școli de existența unor directori administrativi; prezența 
unui director administrativ este esențială pentru oferirea de sprijin în organizarea licitațiilor, 
pentru achizițiile care urmează să fie făcute din PNRR, pentru că este în plan descentralizarea 
acestor proceduri de achiziții. De exemplu, ca principiu de funcționare, poate e util să existe 
pentru fiecare laborator trei tipuri de achiziții, iar fiecare școală pe plan local împreună cu 
autoritățile locale să decidă care sunt cele adecvate și să organizeze licitații pentru aceste 
achiziții. O altă inițiativă avută în atenție este cea legată de asistența psihopedagogică și 
orientarea educațională. În prezent sunt 2.500 de angajați pe post de consilieri școlari pentru 
toți cei 3 milioane de elevi din România. Domnul ministru a menționat că intenționează să 
propună cel puțin câte un consilier școlar pentru fiecare școală. De asemenea, a subliniat că ar 
fi bine ca toți cei 2.500 de angajați să aibă un termen de grație pentru o pregătire la nivel de 
master, indiferent care este pregătirea la nivel de licență, pentru a putea să rămână în continuare 
în sistem. Restul, mult peste 6.000, ar trebui să aibă o competență dublă de asistență 
psihopedagogică. Acest lucru este urgent, deoarece, dincolo de pierderile educaționale suferite 
pe timpul perioadei de criză, există pierderi generate de tulburări de comportament emoționale, 
psihice, sociale, iar rezolvarea lor necesită atât resurse financiare, cât și resurse umane bine 
pregătite.  

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a întrebat care a fost fondul de salarii pentru 
cadrele didactice în luna martie și care a fost fondul de salarii pentru cadrele didactice în luna 
aprilie, deoarece există discuții că au fost scăzute salariile. 

Domnul ministru Sorin Mihai Cîmpeanu a subliniat că fondul de salarii lunare este 1,7 
miliarde lei și este în creștere, nicidecum în scădere. Este un management defectuos la nivelul 
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mai multor inspectorate școlare, fiind depășit numărul de posturi aprobate prin hotărârea 
Guvernului, angajându-se chiar persoane pe posturi care nu au acoperire. 

Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a întrebat care este stadiul olimpiadelor 
naționale și internaționale și care sunt posibilitățile de desfășurare a etapelor olimpiadei anul 
acesta. 

Domnul secretar Laurențiu-Cristinel Țepeluș a întrebat dacă este o formă de 
profesionalizare a funcției de director faptul că se dorește să se elimine ca și condiție de 
participare aparteneța la corpul național de experți în management educațional. Acest corp 
național de experți a fost construit tocmai în ideea ca profesorii care vor să dețină o funcție de 
conducere să aibă experiența necesară. 

Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu a întrebat câți elevi din ciclul 
gimnazial/liceal sunt inclusși în proiectul Școală după școală. Actualele negocieri în cadrul 
PNRR sunt un adevărat succes deoarce bugetul acordat educației naționale a crescut de la 1,8 
miliarde euro și a ajuns la circa 4 miliarde euro. 

Domnul ministru Sorin Mihai Cîmpeanu a menționat că olimpiadele trebuie susținute, 
iar olimpiada de neogreacă se bucură de susținerea Ministerului în continuare. Olimpiadele în 
perioada pandemiei au fost suspendate, iar Ministerul Educației a încercat să găsească o 
rezolvare la această problemă pentru ca ele să se poată relua încă din anul acesta. La întrebarea 
referitoare la corpul național de experți în management educațional, domnul ministru Sorin 
Mihai Cîmpeanu a precizat că acest organism a apărut în anul 2011 și s-a dorit să fie un 
instrument de susținere a profesionalizării în sistemul de învățământ preuniversitar. Ideea a 
fost foarte bună, doar că de la idee până la punerea în practică, pe parcursul celor 17 etape, s-
a transformat doar într-o goană după diplome. Din păcate acestă idee generoasă nu și-a atins 
scopul, s-a ajuns la obținerea de credite fără a avea la final pregătirea necesară. Directorii de 
școli sunt coloana vertebrală a sistemului de educație. Domnul ministru a susținut inițierea unui 
examen cu subiecte relevante din perspectiva managerială, din perspectiva educației și din 
perspectivă cognitivă, cu garanții de echitate, fără nici un altfel de criteriu în afară de cele de 
competență pentru a putea reseta și reforma corpul național de experți în management 
educațional. Examenul scris va reprezenta o etapă, iar candidații care trec de prima etapă vor 
susține în toamnă o a doua etapă, care constă în participare la un interviu în fața unei comisii, 
din care vor face parte reprezentanți ai școlii, ai autorităților locale, ai inspectoratelor județene 
și experți în resurse umane din firme care au departamente de reurse umane puternice, iar acolo 
unde nu se vor găsi experți în resurse umane, vor fi experți din managementul universitar. 
Concursul pentru directori trebuie să privilegieze competența. Există peste 150.000 de elevi 
înscriși în Programul național de ore remediale, peste 90.000 elevi înscrși în programul ROSE 
și 150.000 elevi înscriși în Programul Școală după Școală. Aceste cifre sunt importante, dar nu 
acoperă pierderile generate de criza COVID-19. 

Doamna deputat Ana-Loredana Predescu a făcut precizări cu privire la ordonanța de 
urgență care reglementează transportul elevilor, subliniind că este foarte important să se 
deblocheze această situație și să nu mai existe piedici pentru ca elevii să aibă acces la educație. 
În acest moment elevii s-au întors în școli, dar mulți dintre ei nu pot ajunge la școală din cauza 
reglementărilor sau din lipsa acestor reglementări privind transportul elevilor. A întrebat cine 
decontează și care este procedura de decontare a transportului elevilor și care este situația 
planurilor cadru. De asemenea, a ridicat o altă problemă, cea a testelor naționale, pentru că 
lucrările după verificare nu se mai întorc la elevi, din pricina restricțiilor privind pandemia 
COVID.  

Domnul deputat Marius Andrei Miftode a întrebat ce măsuri are în vedere Ministerul 
Educației pentru asigurarea integrității probelor de concurs pentru ocuparea posturilor de 
director, dar și care este perioada organizării acestor concursuri. 
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Domnul deputat Ionel Dancă a felicitat Ministerul Educației pentru suma obținută prin 
PNRR și a avut două solicitări: prima face referire la transportul elevilor, în sensul că ar trebui 
să existe o comunicare mai intensă între Ministerul Educației și Uniunea Consiliilor Județene 
din România, pentru că ordonanța de urgență pe care Guvernul României vrea să o adopte 
răspunde parțial problemelor care apar în reglementarea transportului școlar; a doua este 
propunerea de formare a unui grup de lucru pentru gândirea și redactarea unei noi inițiative 
legislative cu același obiect de reglementare, ca și propunerea legislativă aflată pe ordinea de 
zi, dar adaptată realităților concrete. 

Domnul ministru Sorin Mihai Cîmpeanu a menționat că va propune schimbarea 
termenului pentru modificarea metodologiei concursului de director de la 30 de zile la 3 zile  
pentru a exista o garanție de nefraudare a acestor concursuri. Concursurile de director se vor 
desfășura după aceleași reguli ca și cele de la examenele naționale, cu supraveghere video. 
Ideea este să se privilegieze competeța și relevanța acestui examen scris, subiectele vor fi 
transmise pe canale securizate, fiind concepute de către experți în management educațional. 
Cu privire la returnarea lucrărilor de evaluare la examenele naționale, a precizat că aceste 
lucrări nu s-au returnat niciodată elevilor.  

Doamna deputat Rodica Luminița Barcari a menționat că ultima dată cand au fost 
organizate concursuri atât pentru director, cât și pentru inspectori a fost în anul 2015 când, la 
conducerea Ministerului Educației, se afla tot domnul Sorin Mihai Cîmpeanu. Este nevoie de 
un statut regândit al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională, iar în acest sens 
trebuie să se facă un proiect comun, pentru ca ei sunt subordonați financiar consiliului județean, 
iar metodologic nu se știe unde se subordonează. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a menționat că este nevoie de un demers comun pe 
legea salarizării în educație, știind că este o problemă foarte delicată, dar în același timp 
inacceptabilă ca la nivelul inspectoratelor școlare sau la nivel de directori să existe persoane 
din corpul profesoral care să aibă salarii mai mari decât directorii sau decât inspectorii județeni. 
A sugerat ca, în cadrul metodologiilor pentru examenele de directori, să existe și posibilitatea 
reprezentării minorităților naționale. De asemenea, a făcut referire la problematica orelor 
remediale pentru olimpici. 

Domnul ministru Sorin Mihai Cîmpeanu a menționat că este cunoscută problema 
salarizării; și în sistemul universitar sunt profesori care au salarii mai mari decât unii directori 
de departament și atunci nu sunt motivați să își asume responsabilități. În acest sens, s-a inițiat 
un răspuns la memorandumul priviind salarizarea în care s-a ținut seama de toate aceste 
aspecte, apărând interesul educației. Referitor la metodologia de organizare a examenelor de 
directori, minoritațile naționale vor fi reprezentate, acolo unde se impune. Programele 
remediale sunt pentru toți elevii, chiar și pentru olimpici. 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a întrebat de ce se organizează concursurile 
de directori înaintea celor de inspectori. Conform legii, concursurile de directori sunt 
organizate de către inspectoratele școlare, inspectorii fiind fără concurs.  

Domnul secretar de stat Sorin Ion a menționat că nu există o prevedere legală care să 
ierarhizeze sau să ordoneze cronologic concursurile. Dacă s-ar organiza concursurile pentru 
inspectorii generali, ulterior pentru inspectorii școlari adjuncți, ar însemna să se amâne o 
perioadă foarte mare de timp numirea directorilor de școli, iar aceștia sunt esențiali în 
implementarea PNRR. 

Domnul deputat Florin Piper Savu a întrebat dacă este realistă propunerea privind 
componența comisiilor de concurs și ce se va întâmpla cu cadrele didactice care vor trebui să 
își caute post după finalizarea concursului și venirea la catedră a celor care nu au promovat 
concursul. 
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Domnul secretar de stat Sorin Ion a menționat că nu există în momentul de față 
metodologia de concurs, a fost făcută public doar o declarație de intenție la care s-au reunit 
reprezentanții tuturor structurilor care au legătură cu școala. Referitor la întoarcerea la catedră, 
directorii de școli nu sunt degrevați total, ci parțial, prin urmare nu se vorbește de catedre 
întregi, iar o parte din cei care sunt pe posturile de directori în funcție sunt profesori suplinitori 
cu contract de muncă pe perioadă determinată, care au știut exact când se termină mandatul. 
În legătură cu planurile cadru, Ministerul Educației a pornit apelul pentru formarea grupurilor 
de lucru.   

Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a ridicat problema salariilor inspectorilor din 
Direcția minorități naționale a Ministerului Educației, salarii care sunt la jumătate față de 
salariile inspectorilor ce desfășoară activități în teritoriu. 

Domnul deputat Marius Andrei Miftode a întrebat când intenționează Ministerul 
Educației să organizeze concursurile pentru inspectorii generali și dacă există în calendar ideea 
de redefinire a relației dintre minister, inspectorate și școli. 

Domnul secretar de stat Sorin Ion a menționat că relația minister-inspectorate-școli este 
în atenția Ministerului Educației și este una din prioritățile mandatului domnului ministru Sorin 
Mihai Cîmpeanu. În acest moment, directorul de școală este dublu subordonat: prin contractul 
de management cu primarul, prin celălalt contract de management este subordonat 
inspectoratului general, lucrurile fiind destul de confuze. În ceea ce privește concursul pentru 
inspectorii generali, o dată realistă este sfârșitul acestui an calendaristic.  

 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a menționat că este nevoie de o reglemetare din 
punct de vedere salarial și pentru personalul școlar auxiliar, nedidactic, pentru că în momentul 
de față este o problemă în ocuparea acestor posturi din pricina salariului mic.  De asemenea, a 
făcut referire la internatele școlare, care au o finanțare redusă.  

Domnul secretar de stat Sorin Ion a menționat că reprezentanții Ministerului Educației 
au avut o întâlnire cu federațiile sindicale și se încearcă remedierea nedreptăților salariale. 

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerul Educației  
 - Sorin Mihai Cîmpeanu - ministru 
 - Gigel Paraschiv - secretar de stat 
 -  Sorin Ion - secretar de stat 
 Din partea Asociației Comunelor din România 
 - Emil Drăghici - președinte 
 Din partea Asociația Orașelor din România 
 - Ionel Chiriță - președinte 
 Din partea Asociația Municipiilor din România 
 - Constantin Mitache - director 
 Din partea Uniunii Consiliilor Județene din România 
 - Sorin Munteanu - director general. 

 
La ședința Comisiei de marți, 18 mai 2021 au fost prezenți următorii deputați: Natalia-

Elena Intotero - președinte, Aurel Nechita - vicepreședinte, Onuţ Valeriu Atanasiu - 
vicepreședinte, Szabó Ödön - vicepreședinte, Filip Havârneanu - secretar, Laurenţiu-Cristinel 
Ţepeluş - secretar, Victoria-Violeta Alexandru - înlocuită de domnul deputat Fechet Mircea, 
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. 
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La ședința Comisiei a absentat domnul deputat Boris Volosatîi. 
 
În zilele de miercuri, 19 mai și joi, 20 mai  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, 19 mai 2021 au fost prezenți următorii deputați: 
Natalia-Elena Intotero - președinte, Aurel Nechita - vicepreședinte, Onuţ Valeriu Atanasiu - 
vicepreședinte, Szabó Ödön - 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, Daniel-Liviu Toda, Boris Volosatîi, Dragoş Gabriel 
Zisopol. 

La ședința Comisiei au absentat domnii deputați Brian Cristian, Marius-Andrei Miftode. 
 
La ședința Comisiei de joi, 20 mai 2021 au fost prezenți următorii deputați: Natalia-

Elena Intotero - președinte, 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, Daniel-Liviu Toda, Boris Volosatîi, Dragoş Gabriel Zisopol. 

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

 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 


