
 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, 
ȘTIINȚĂ, TINERET ȘI SPORT 
București, 08 februarie 2021 
Nr. 4C-11/49 

                                   
SINTEZA 

ședințelor Comisiei din zilele de 02, 03 și 04 februarie 2021 
 
  Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Marți, 02 februarie 2021 
I. RAPOARTE 

1. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2020 
privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și pentru modificarea 
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri 
în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, 
terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței 
stării de sănătate a populației. PLx. 496/2020.  Raport comun cu Comisia pentru sănătate și 
familie și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. C.D. – Cameră 
decizională 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2020 
privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea 
copiilor în practicarea sportului de performanță. PLx. 621/2020.  Raport comun cu Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci. C.D. – Cameră decizională. 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2020 
privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei părți dintr-un imobil, aflat 
în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiții ”Drum expres Craiova-
Pitești și legăturile la drumurile existente”, tronsonul 1. PLx. 502/2020. Raport comun cu 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia 
juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru transporturi și infrastructură. C.D. – 
Cameră decizională.  

II. AVIZE 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2020 

privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din 
România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile. PLx. 640/2020. C.D.- Cameră 
decizională. 

2. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei 
suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe 
Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului 
Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție ”Construire Spital Clinic Regional de 
Urgență Brașov”. PLx. 644/2020. C.D.- Cameră decizională. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei 
suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe 
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Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului 
Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție ”Construire Spital Clinic Regional de 
Urgență Brașov". Plx. 651/2020. C.D.- Cameră decizională. 

III. DIVERSE 
Miercuri, 03 februarie și joi, 04 februarie 2021 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 

Marți, 02 februarie 2021 
 
 Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de doamna deputat Natalia-Elena Intotero, 
președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport. 
 Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 
 

Ședința a debutat cu dezbaterea proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.125/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-
dezvoltării-inovării și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și 
producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării 
protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației (PLx. 496/2020).  

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că proiectul de lege are ca 
obiect de reglementare desfințarea Centrului de Cercetării Științifice Medico-Medicale, aflat 
în subordinea Direcției medicale din cadrul Ministerului Apărării Naționale și preluarea 
activității și a personalului acestuia de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 
Medico-Medicală Cantacuzino, instituție de drept public aflată în subordinea Ministerului 
Apărării Naționale. Se propun și intervenții legislative asupra Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-
inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea 
asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației. Comisia 
pentru sănătate și familie și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au 
transmis preraport preliminar de adoptare a ordonanței de urgență. 
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus adoptarea preraportul transmis de către 
celelalte două comisii raportoare și transmiterea către Plenul Camerei Deputaților a unui 
raport comun de adoptare a ordonanței de urgență. 
 Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a adoptat proiectul de Lege cu 
amendamentele admise. Se propune astfel adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
125/2020, în forma prezentată de Guvern. 

 
Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de 
voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță (PLx. 
621/2020). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că proiectul de Lege are ca 
obiect de reglementare cadrul legal necesar acordării unui ajutor financiar, în anul 2020, sub 
formă de vouchere, pentru achiziționarea de echipamente sportive, în cuantum de 300 lei, 
pentru copii născuți în perioada 01 ianuarie 2005-31 decembrie 2014, care se vor legitima la 
cluburile sportive deținătoare a certificatului de identitate sportivă. Ajutorul financiar se 
asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului și Sportului, și se distribuie 
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de către direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a 
Municipiului București prin cluburile sportive. 

Domnul deputat Florin Piper-Savu a întrebat dacă cuantumul acestui voucher este 
acoperitor.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a susținut inițitiva Guvernului, fiind un proiect 
care menține sportul la nivelul cluburilor sportive. Aceste vouchere trebuie să existe în 
continuare și ar trebui cuprinse în bugetul de stat. Domnul vicepreședinte a propus un raport 
de adoptarea ordonanței. 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero și-a arătat nemulțumirea cu privire la faptul 
că, deși au fost invitați, nu sunt prezenți reprezentanții Guvernului la sedința Comisiei. De 
aceea, doamna președinte a propus amânarea dezbaterilor asupra acestui proiect de lege cu o 
săptămână. 

Domnul vicepreședinte Iulian-Alexandru Muraru a precizat că amânarea proiectului ar 
reprezenta un semnal nedorit, în sensul că această ordonanță este în vigoare, construcția 
bugetului este facută pe acest cuantum al voucherului, iar o amânare poate sugera dubii cu 
privire la utilitatea lui. A propus un raport de adoptare. 

 Supusă votului, propunerea de amânare a dezbaterilor cu o săptămână a fost respinsă 
cu 8 voturi pentru și 11 voturi împotrivă. 

În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu 18 voturi pentru și 1 abținere, adoptarea 
proiectului de Lege în forma adoptată de Senat.  

 
În continuare, s-a dezbătut proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.110/2020 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei 
părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, în vederea realizării de către 
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiții 
”Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente”, tronsonul 1 (PLx. 
502/2020). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că proiectul de Lege are ca 
obiect de reglementare schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei părți dintr-
un imobil în suprafață totală de 1.925 mp, aflat în domeniul public al statului, în vederea 
realizării de către C.N.A.I.R. - S.A. a obiectivului de investiții „Drum expres Craiova-Pitești 
și legăturile cu drumurile existente”, tronsonul 1. Totodată, se propune modificarea anexei 
nr.3, respectiv a anexei nr.3.7, din Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea 
Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu Șișești și a sistemului de cercetare-
dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și a anexelor nr.3 și 16 din Hotărârea Guvernului 
nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al 
statului, cu modificările și completările ulterioare. 

Domnul secretar de stat Ionuț Scrioșteanu a precizat că Ministerul Transporturilor 
susține proiectul de lege în forma prezentată, fiind vorba despre schimbarea titularului 
dreptului de administrare a unei parți dintr-un imobil-teren, în speță 1925 de m2, aflat în 
domeniul public al statului, în vederea realizarii de către Compania Națională de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere- S.A. a obictivului de investiții „Drum expres Craiova-Pitești și 
legăturile cu drumurile existente”, tronsonul 1. 

Domnul vicepreședinte Aurel Nichita a întrebat ce destinație a avut imobilul care face 
obiectul acestei ordonanțe de urgență. 

Domnul secretar de stat Ionuț Scrioșteanu a menționat că imobilul face parte din 
domeniul public al statului în administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice - 
Gheorghe Ionescu - Sisești, un teren arabil folosit pentru cercetare agricolă. 
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În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

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

nr.156/2020 privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane 
și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (PLx. 640/2020). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că proiectul de Lege are ca 
obiect de reglementare stabilirea unor măsuri pentru susţinerea dezvoltării teritoriale a 
localităţilor urbane şi rurale din România, cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, 
precum şi a unor măsuri temporare de sprijin ale acestora. Proiectul propune reglementarea 
raporturilor dintre zona urbană şi cea rurală, precum şi categoriile de investiţii care pot fi 
finanţate la nivel urban în baza unor strategii de dezvoltare. Majoritatea municipiilor şi 
oraşelor au adoptat practica elaborării Strategiilor Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU), 
valorificând rolul acestor strategii în planificarea locală. Proiectele de tip "smart village"/ 
"smart city" se pot dezvolta de către autorităţile publice locale în mai multe domenii, precum 
unităţi şcolare inteligente, conectate la surse de energii regenerabile pentru asigurarea 
alimentării cu apă, alimentării cu energie termică, energie electrică, inclusiv dotări inteligente 
independente pentru activitatea educaţională. 
 Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită un aviz favorabil 
asupra proiectului de lege. 
 
 Ședința a continuat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din 
administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” Institutul 
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în 
domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție 
”Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov” (PLx. 644/2020). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că proiectul de Lege are ca 
obiect de reglementare modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de 
teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și 
Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof 
și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru 
realizarea obiectivului de investiție ”Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov”, în 
scopul eliminării termenului „Regional” din denumirea obiectivului de investiție ”Construire 
Spital Clinic Regional de Urgență Brașov”. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că proiectul de lege în discuție are 
același obiect de reglementare cu urmatorul punct de pe ordinea de zi, respectiv propunerea 
legislativă pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de teren 
din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice 
”Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și 
Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru 
realizarea obiectivului de investiție ”Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov" 
(Plx. 651/2020). A propus adoptarea PLx. 644/2020 și un aviz negativ asupra Plx. 651/2020. 
 Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil 
asupra PLx. 644/2020. 
 Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz negativ 
asupra Plx. 651/2020. 
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La Punctul III - Diverse, doamna președinte Natalia-Elena Intotero a supus spre 
dezbatere Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru învățămînt, știință, 
tineret și sport. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus amânarea dezbaterilor cu o saptămână 
pentru ca toți membrii Comisiei să poată analiza acest material. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât amânarea dezbaterilor cu o 
săptămână. 

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 
 - Scrioșteanu Ionuț - secretar de stat 
 - Carmen Pop - consilier  
 - Miron Apostol - consilier  
 - Mihai Tiberius - consilier. 
 
 La ședința Comisiei de marți, 02 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, 
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. 
 La ședința Comisiei a absentat domnul deputat Ognean Crîstici. 

 
În zilele de miercuri, 03 februarie și joi, 04 februarie 2021, lucrările Comisiei au 

avut pe odinea de zi studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 La ședința Comisiei de miercuri, 03 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, Atanasiu Onuţ Valeriu, Barcari Rodica-Luminiţa, Bulai 
Oana-Gianina, Căuş Vasile-Aurel, Crîstici Ognean, 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 Apjok Norbert, Cristian Brian, 
Miftode Marius-Andrei și Toda Daniel-Liviu. 
 
 La ședința Comisiei de joi, 04 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, Atanasiu Onuţ Valeriu, Barcari Rodica-Luminiţa, Bulai Oana-Gianina, 
Căuş Vasile-Aurel, Crîstici Ognean, 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 Apjok Norbert, Cristian Brian, 
Miftode Marius-Andrei și Toda Daniel-Liviu. 
 
                                                             PREȘEDINTE 

Natalia-Elena INTOTERO 


