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Miercuri, 24 martie și joi, 25 martie 2021 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

 
 

Marți, 23 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. 
 
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că există pe traseul legislativ 

din Camera Deputaților trei inițiative ce vizează profesia de psiholog: proiectul de Lege 
privind exercitarea profesiei de psiholog, reorganizarea și funcționarea Colegiului 
Psihologilor din România (PLx. 431/2019), proiectul 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) și proiectul de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de psihoterapeut 
în România (PLx. 560/2019). Având în vedere punctele de vedere divergente existente la 
nivelul actorilor din domeniu și numeroasele petiții transmise cu privire la aceste inițiative, 
este necesară prezentarea tuturor ideilor și propunerilor, în sensul unei analize cât mai 
documentate a celor trei proiecte de lege. De aici a plecat și ideea dezbaterii.  

Doamna director general Daniela Burghilă a menționat că, în ceea ce privește PLx. 
431/2019, nu se pot susține anumite aspecte în contextul în care se vorbește de competențe 
care sunt date de către studiile de licență, în primul rând, și apoi de studiile de master.  Din 
această perspectivă, nu se susține adoptarea PLx. 431/2019. În ceea ce privește Plx. 
560/2019, nu se poate susține această inițiativă, fondul prevederilor trebuie reconsiderat în 
totalitate, atât din punct de vedere al măsurilor preconizate, care trebuie să fie în 
concordanță cu prevederile Constituției și ale drepturilor Uniunii Europene, cât și din punct 
de vedere al exprimării soluțiilor în acord cu exigențele de tehnică legislativă. Referitor la 
PLx. 528/2019, Ministerul Educației nu se poate pronunța, Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale fiind instituția vizată. 
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Doamna director Gianina Chirazi a reamintit faptul că, având în vedere intrarea în 
vigoare a Legii nr.245/2020 privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior 
adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii, Centrul Național pentru 
Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor, în calitate de coordonator național pentru 
recunoașterea calificărilor profesionale, nu poate aviza favorabil PLx. 431/2019. 

Domnul consilier Stelian Ene a prezentat punctul de vedere al Ministerului Muncii 
referitor la cele trei proiecte de lege. În ceea ce privește PLx. 528/2019, Ministerul Muncii 
și Protecției Sociale susține propunerea legislativă, Plx. 560/2019 excede zona de 
competențe a Ministerului, iar PLx. 431/2019 nu poate fi susținut. 

Domnul prorector Florin Alin Sava a precizat că nu susține PLx. 528/2019, precizând 
că acest proiect nu rezolvă nici una dintre problemele cu care se confruntă legislația în 
vigoare din perspectiva calității serviciilor. În plus, unele prevederi, în special cele legate de 
dreptul la muncă, sunt discriminatorii și neconstituționale.  

Domnul decan Ștefan Boncu a precizat că susține PLx.nr.431/2019 deoarece acest 
proiect de lege se concentrează mai mult asupra educației studenților și nu numai asupra 
profesioniștilor din domeniul psihologiei. 

Domnul profesor Mircea Miclea a menționat că PLx. 431/2019 a fost asumat de către 
un grup minoritar din Colegiu, care și-a urmat interesele proprii și nu a consultat nici 
Consiliul Colegiului, nici Convenția Națională pentru a promova acest proiect. Prin urmare 
au fost încălcat toate prevederile legale din Legea nr.213/2004 despre cum anume Colegiul 
trebuie să înainteze o propunere legislativă astfel încât să țină seama de interesele 
comunității pe care o reprezintă. PLx. 431/2019 nu face altceva decât să desființeze Colegiul 
Psihologilor ca unitate de autoreglementare a profesiei de psiholog, subordonând Colegiul 
Psihologilor și deciziile sale unui consiliu în care sunt implicate ministerele. Pe de altă 
parte, PLx. 528/2019 este susținut de 2/3 din președinții de filiale. Variantele existente sunt 
fie trimiterea ambelor proiecte de lege înapoi la Colegiul Psihologilor pentru o dezbatere, fie 
respingerea PLx. 431/2019, așa cum Guvernul și Consiliul Legislativ și-au exprimat deja 
punctele de vedere. 

Domnul decan Adrian Opre a subliniat faptul că psihoterapia nu este o profesie, ci 
este o specialitate sau un set de competențe, iar pregătirea universitară este considerată 
definitorie pentru viitorii psihologi, indiferent de contextul particular în care aceștia vor 
activa.  

Domnul președinte Ion Dafinoiu a susținut promovarea PLx. 431/2019 precizând că 
această lege asigură cadrul general necesar de aliniere a standardelor de calitate a serviciilor 
psihologice la standardele Federației Europene a Asociațiilor de Psihologie. PLx. 528/2019 
nu rezolvă problemele care au fost și sunt în Colegiu. Nu susține Plx. 560/2019, deoarece 
psihoterapia este deja reglementată în cadrul actualei legi. Colegiului Psihologilor din 
România este deschis la o serie de amendamente care să creeze un cadru flexibil în acord cu 
propunerile colegilor care susțin legea psihoterapiei. 

Domnul Dragoș Iliescu a susținut adoptarea PLx. 431/2019, menționând că acest 
proiect de lege propune o copiere a forurilor de conducere după Colegiul Medicilor. De 
asemenea, a precizat că nu susține PLx. 528/2019 deoarece este un proiect care nu rezolvă 
nici una din problemele identificate și nu susține nici Plx. 560/2019. 

Doamna Florinda Golu a subliniat că au existat mai multe etape de consultare publică 
în ceea ce privește Plx.nr.431/2019. Totul a început de la Convenția Națională din 2017 
când s-a decis oportunitatea creării unui nou cadru legislativ astfel încât o nouă lege să poată 
răspunde mult mai bine nevoilor psihologilor și nevoilor beneficiarilor. Pornind de la acel 
moment, s-a constituit un grup de lucru care a demarat o consultare publică în ceea ce 
privește identificarea unor linii directoare care să ghideze profesia de psiholog cu drept de 
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liberă practică. Grupul de lucru desemnat a început demersurile pentru elaborarea 
proiectului legislativ, iar acesta a beneficiat de 3 etape de consultare publică, toate afișate pe 
site-ul Colegiului, pentru fiecare etapă existând posibilitatea de a se depune amendamente 
cu formulare de feedback, astfel încât să fie toate intervențiile analizate. 

Domnul președinte Bogdan Cezar Ion a menționat că Filiala București nu susține nici 
unul din cele trei proiecte. PLx. 431/2019 și PLx. 528/2019 au viziuni complet diferite 
legate de capacitatea psihologilor de a se autogestiona și autodetermina. 

Doamna președinte Mihaela Rus a subliniat faptul că dezbaterile pe proiectul PLx. 
431/2019 au avut loc în cadrul Comitetului Director și în cadrul Consiliului Colegiului 
Psihologilor din România. În timpul acestor consultări, în calitate de președinte de filială, a 
adunat amendamentele propuse și le-a transmis la Colegiu și la Parlament, acolo unde s-au 
aflat în dezbatere inițiativele. A susținut PLx. 431/2019 considerând că este un proiect de 
lege care reglementează profesia de psiholog la standarde  europene și naționale.  

Domnul președinte Vlad Christian a precizat că susține PLx. 431/2019 întrucât acesta 
rezolvă conflictul de interes, dar și celelalte două proiecte.  

Doamna președinte Anca Dobrean a precizat că susține PLx. 431/2019.  La nivel de 
specialist, sunt obligatorii 3 ani de licență și 2 ani de master, întrucât o profesie nu poate fi 
reglementată doar pe baza a 3 ani de licență. Nu susține adoptarea PLx. 528/2019. 

Domnul Dumitru Gârbăcea a semnalat că prin art.6 alin (3) lit. a) din PLx. 431/2019 
se încălcă accesul la muncă, prin condiționarea de a avea licență și master.  

Domnul decan Edmond Cracsner a subliniat că PLx. 431/2019 încalcă grav norme 
din cuprinsul Legii, cât și reglementări interne ale Colegiului. A propus respingerea celor 
trei proiecte, noi dezbateri în cadrul Colegiului pentru a elabora un proiect nou, susținut de 
toți factorii implicați. Este necesară și armonizarea în conformitate cu Legea nr. 245/2020 
referitoare la testul de proporționalitate. 

Doamna președinte Oana Maria Popescu a menționat că este important de ce  
Comisia Europeană prin Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale nu a 
considerat că psihoterapia este profesie reglementată în România, deși există o lege a 
psihologului. În țări precum Germania, Austria, Croația, Germania, Lituania, Malta și altele, 
Comisia Europeană a considerat că psihoterapia e o profesie reglementată pentru că există o 
lege a psihoterapiei. Dacă nu există o lege a psihoterapiei sunt șterși de pe harta Europei 
9.230 de specialiști, în condițiile în care specializarea în psihoterapie durează între 4 și 10 
ani. Asociațiile profesionale formatoare care susțin legea psihoterapiei sunt asociații 
acreditate direct la nivel european și îndeplinesc toate cerințele Comisiei Europene. 

Doamna președinte Adriana Mara Priceputu a susținut adoptarea Plx. 560/2019. 
Federația Română de Psihoterapie, membră a Asociației Europene de Psihoterapie (EAP), 
statut conferit din anul 1993 a reunit în timp peste 30 de asociații și organizații de formare și 
dezvoltare profesională specializate în mai multe modalități psihoterapeutice, care sunt 
atestate și recunoscute la nivelul asociațiilor europene de profil. În cadrul asociațiilor 
membre sunt afiliați peste 6.000 de psihoterapeuți practicieni, pe diferite trepte de 
specializare, peste 150 de formatori și supervizori și sunt în diferite stadii de formare 
profesională peste 1.000 de cursanți. Prin demersurile întreprinse încă de la înființarea sa în 
1990, Federația Română de Psihoterapie este o continuatoare a mișcării istorice de 
dezvoltare și promovare a psihoterapiei în România. În 2020, peste 30 de asociații au 
susținut o formare care respectă standardul ocupațional. Datorită cadrului legislativ existent, 
programele de psihoterapie sunt înregistrate la Colegiul Psihologilor din România. Însă, 
spre deosebire de CPR, care a acreditat pe lângă programele complete de formare și multiple 
asociații care furnizează programe scurte de formare profesională continuă, sunt și asociații 
care sprijină Plx. 560/2019. 
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Domnul vicepreședinte Ion Duvac a menționat că psihologia, în integralitatea ei, 
trebuie să intre în sfera furnizorilor de servicii psihologice de sănătate. A propus ca în 
politicile publice de sănătate, în actualul context pandemic, să se introducă decontarea 
directă a minim 12 ședințe de psihologie pentru populație, în așa fel încât sprijinul pentru 
populația afectată de pandemie să nu se mai facă prin voluntariat. A propus respingerea 
PLx. 431/2019 și Plx. 560/2019 și amendarea actualei legi. 

Domnul Corneliu Hăvârneanu a precizat că susține PLx. 431/2019, considerând că 
este cel mai bine structurat din punct de vedere calitativ în ceea ce privește creșterea calității 
prestației psihologilor din România. 

Domnul președinte Mugur Ciumăgeanu a menționat că Plx. 560/2019, așa cum este 
gândit, nu prevede posibilitatea oferirii de servicii psihoterapeutice accesibile populației, 
acoperite de asigurările de stat, ceea ce e o mare problemă. 

Domnul vicepreședinte Alexandru Rafila a afirmat că psihologia e un domeniu care 
naște multe pasiuni și prin sănătate există multe alte zone care țin de organizații 
profesionale, de dezvoltarea unui curriculum de pregătire și de uniformizare a pregătirii în 
diverse domenii. Răspunsul la diversele probleme este legat de stadiile în dezvoltarea unui 
curriculum de pregătire și identificarea instituțiilor unde curriculumul de pregătire pentru 
diversele specialități ar trebui să aibă loc.  

Domnul vicepreședinte Florin Buicu, inițiator al PLx. 528/2019, a amintit faptul că 
toată discuția despre modificarea legii psihologilor a început de la colegii care își desfășurau 
activitatea în spitalele din țară. Aceștia au constatat că documentele pe care le eliberau în 
cadrul spitalului public, nu erau recunoscute de comisiile de expertiză de la nivelul 
județului, pacienții fiind obligați să meargă la cabinetele private deoarece acolo se eliberau 
documente cu un timbru. Exista o prevedere a Colegiului Psihologilor conform căreia doar 
cabinetele care aveau timbru erau recunoscute de Colegiu. Acele timbre erau vândute de 
Colegiu ca o modalitate de recunoaștere a cabinetelor. Deși s-au semnalat problemele la 
nivelul Colegiului, acesta nu a rezolvat situația. Așa a apărut ideea unei inițiative legislative. 
La această situație punctuală, s-au adăugat și alte elemente, ce se regăsesc în inițiativă. 
Psihologii clinicieni erau la momentul apariției inițiativei aproximativ 1000. Între timp, 
Colegiul a renunțat la această practică și recunoaște, forțat de împrejurări, documentele 
eliberate în spitale. În paralel, Colegiul a făcut o altă inițiativă. În mandatul trecut au existat 
numeroase dezbateri pe aceste inițiative. Au existat și există conflicte între fosta și actuala 
conducere a Colegiului, dar și între cei care fac pregătire și ceilalți. Colegiul este un 
organism autonom, care are delegată puterea statului pe partea de recunoaștere profesională. 
Având delegată această putere a statului este normal ca statul să aibă reprezentanți în 
structura de la nivelul Colegiului care reglementează acest domeniu.  

 Domnul deputat Vasile-Aurel Căuș a menționat că este necesară o mediere între 
specialiști, astfel încât să se elaboreze o singură propunere. 

Domnul deputat Onuț Valeriu Atanasiu a susținut ideea domnului deputat Vasile-
Aurel Căuș. 

Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a precizat că discuțiile contradictorii nu aduc 
nici un beneficiu acestei profesii. A propus o înțelegere unanimă și o încercare de a dialoga 
constructiv pentru a avea o singură inițiativă legislativă. Comisia pentru învățământ va 
susține acea propunere legislativă care să aducă cea mai înaltă calificare. 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a solicitat să fie trimise toate propunerile 
pe adresa de e-mail a Comisiei, urmând ca în cursul săptămânilor viitoare să se analizeze 
aceste materiale. A amintit că din cele trei inițiative trebuie să se ajungă la una singură. 
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În încheierea ședinței, doamna președinte Natalia-Elena Intotero a informat că grupul 
parlamentar al Partidului Național Liberal a hotărât desemnarea domnului deputat Onuţ 
Valeriu Atanasiu, în funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru învățământ. 

Supusă votului, propunerea de desemnare a domnului deputat Onuţ Valeriu Atanasiu 
în funcția de vicepreședinte al Comisiei a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerului Educației  
 Doamna Ștefania Marina MANEA - Secretar de stat 

Doamna Daniela BURGHILĂ - Director general, Direcția generală învățământ 
universitar 

Doamna Gianina CHIRAZI - Director, Centrul Național de Recunoașterea și 
Echivalarea Diplomelor  

Din partea Ministerului Muncii și Protecției Sociale  
Domnul Stelian ENE - Consilier secretar de stat 
Din partea Biroului Permanent al Camerei Deputaților 
Domnul deputat Alexandru RAFILA - Vicepreședinte 
Din partea Comisiei pentru sănătate și familie 
Domnul deputat Florin BUICU - Vicepreședinte 
Din partea Universității Babeș-Bolyai din Cluj 
 Domnului prof. univ. dr. Adrian OPRE - Decan, Facultatea de Psihologie și Științe 

ale Educației 
Domnul prof. univ. dr. Mircea MICLEA - Facultatea de Psihologie și Științe ale 

Educației 
Doamna prof. univ. Aurora SZENTAGOTAI - TATAR  
Din partea Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași 
Domnul conf. univ. dr.  Ștefan BONCU - Decan, Facultatea de Psihologie și Științe 

ale Educației 
Din partea Universității „Ovidius” din Constanța 
Doamna conf. univ. dr. Silvia Raluca MATEI - Prodecan, Facultatea de Psihologie și 

Științe ale Educației 
Din partea Universității de Vest din Timișoara 
Domnul prof. univ. dr. Florin Alin SAVA - Prorector  
Din partea Colegiului Psihologilor din România 
Domnul prof. univ. dr. Ion DAFINOIU - Președinte 
Din partea Federației Române de Psihoterapie  
Doamna Adriana Mara PRICEPUTU - Președinte 
Domnul Alexandru MOISE  
Domnul Cătălin ZAHARIA  
Din partea asociațiilor din domeniu 
Doamna dr. Gina CHIRIAC - Președinte, Asociația Română de Psihoterapie 

Integrativă, președinte, Institutul European de Studii pentru Terapia Copiilor și 
Adolescenților 

Doamna Oana CUESDEANU - Asociația de Psihoterapie Pozitivă  
 Doamna Anca DOBREAN - Președinte, Asociația de Psihoterapii Cognitive și 

Comportamentale din România, director al Departamentului de Psihologie Clinică și 
Psihoterapie 
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Domnul Dumitru GÂRBĂCEA - Consilier comportamental, Centrul de Consiliere 
Civică (CENCOCIV)  

Domnul Vlad GRIGORESCU - Președinte, Asociația pentru Psihologie și 
Psihoterapie Adleriană din România (APPAR)  

Doamna Oana Maria POPESCU - Președinte, Asociația de Cercetare, Consiliere și 
Psihoterapie Integrativă  

Doamna Mădălina BENCHEA - Asociația Studenților Psihologi din România  
Doamna Ionela TĂTARU - Asociația Studenților Psihologi din România  
Doamna Livia SILVESTRU - Președinte, Asociația de Psihoterapie Integrativă și 

Psihologie Clinică  
Doamna Ștefania MANOLACHE - Secretar general, Asociația de Psihoterapie 

Integrativă și Psihologie Clinică  
Doamna Iuliana SUHĂIANU - Președinte, Asociația pentru Dezvoltarea Psihologiei 

- Smart Psi   
Doamna Andreea RUSU - Asociația pentru Dezvoltarea Psihologiei - Smart Psi 
Domnul Armand VELEANOVICI - Președinte, Asociația ExpertPsy  
Doamna prof. univ. dr. Delia VIRGA - Reprezentant al Asociației Psihologilor din 

Romania  
Președinți ai filialelor județene ale Consiliului Psihologilor din România 
Doamna  Eliza BOILĂ - Președintele Filialei Alba  
Doamna  Adriana POPA - Președintele Filialei Arad  
Doamna Marinela TĂNASE (BERCEANU) - Președintele Filialei Argeș  
Domnul Laurențiu Ovidiu BĂLEAN - Președintele Filialei Bacău  
Domnul Marius Corneliu CIOARĂ - Președintele Filialei Bihor  
Doamna Cristiana Manuela BACALU (TOZA) - Președintele Filialei Brăila  
Doamna Camelia Elena VAȘARHELYI (BĂNCILĂ) - Președintele Filialei Brașov  
Domnul Bogdan Cezar ION - Președintele Filialei București  
Domnul Cristian DELCEA - Președintele Filialei Cluj  
Doamna Mihaela RUS - Președintele Filialei Constanța, Membru al Comisiei de 

psihologia muncii, transporturilor și serviciilor 
Doamna Simona GRUJDIN - Președinte al Filialei Dolj 
Domnul Valentin ROȘU - Președintele Filialei Dâmbovița  
Domnul Aurel LEFTER - Președintele Filialei Galați  
Domnul Romulus Dan NICOARĂ - Președintele Filialei Hunedoara  
Doamna Victorița DUMITRACHE - Președintele Filialei Ialomița  
Domnul Mihail GAȘPAR - Președintele Filialei Iași  
Doamna Mihaela CREANGĂ - Președintele Filialei Neamț  
Domnul Daniel CONSTANTINESCU - Președintele Filialei Prahova  
Domnul Vlad CHRISTIAN -  Președintele Filialei Satu Mare  
Doamna Doina CAXI - Președintele Filialei Timiș  
Doamna Ioana SADÎCA - Președintele Filialei Tulcea  
Domnul Daniel Adrian SANDU - Președintele Filialei Vâlcea  
Domnul Mocanu TELA - Președintele Filialei Vrancea  
Membrii ai Colegiului Psihologilor din România  
Domnul Constantin BERE - Membru al Consiliului Colegiului, membru al 

Comitetului director  
Domnul lect. univ. dr. Mugur CIUMĂGEANU - Președinte al Comisiei de 

psihologie clinică și psihoterapie 
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Domnul lector. univ. dr. Constantin Edmond CRACSNER - Psiholog principal, 
decan, Facultatea de Psihologie, Universitatea Ecologică din București, co-fondator al 
Asociației de Psihologie Aplicată în Domeniul Securității Naționale (APADSNRO) 

Domnul Aurelian DANU - Psiholog, expert instituțional  
Domnul Doru DIMA - Membru al Asociației Române de Psihodrama Clasică  
Domnul prof. dr. Ion DUVAC - Vicepreședinte, Comisia de Deontologie și 

Disciplină a Colegiului, președinte Intell Psy Group  
Doamna Daniela DUMULESCU - Psiholog  
Doamna conf. univ. dr. Florinda GOLU - Președinte, Comisia de metodologice a 

Colegiului  
Prof univ. dr. Corneliu HAVÂRNEANU - Președinte al Comisiei de psihologia 

muncii, transporturilor și serviciilor  
Domnul prof. univ. dr. Dragoș ILIESCU - Membru al Comisiei de deontologie și 

disciplină 
Doamna Carmen IONESCU - Psiholog clinician 
Doamna conf. univ. dr. Roxana MAIER - Secretar al Comisiei de psihologie 

educațională, consiliere școlară și vocațională  
Doamna Miruna MINULESCU - Membru al Consiliului director al Colegiului, 

membru al Comisiei de Psihologie Clinică și Psihoterapie a Comitetului Director al 
Colegiului  

Domnul prof. univ. dr. Cătălin NEDELCEA - Membru al Comisiei de psihologie 
clinică și psihoterapie 

Domnul lect. univ. dr. Ciprian RĂULEA - Membru al Comisiei metodologice  
Domnul prof. univ. dr. Adrian ROȘAN - Vicepreședinte al Comisiei de psihologie 

educațională, consiliere școlară și vocațională 
Domnul dr. Ionel Nicu SAVA - Psiholog principal, vicepreședinte al Comisiei 

metodologice  
Doamna Claudia TĂNASE - Psiholog principal, Vicepreședinte al Comisiei de 

Psihologie Clinică și Psihoterapie, membru în Comitetul Filialei București 
 
La ședința Comisiei de marți, 23 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, Boris Volosatîi, Dragoş Gabriel Zisopol. 

 
În zilele de miercuri, 24 martie și joi, 25 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, 24 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. 



8 
 

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

 
La ședința Comisiei de joi, 25 martie 2021 au fost prezenți următorii deputați: 

Natalia-Elena Intotero - președinte, Aurel Nechita -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 Szabó Ödön - vicepreședinte, Brian 
Cristian, Marius-Andrei Miftode, Daniel-Liviu Toda. 

 
 

  
  PREȘEDINTE 

Natalia-Elena INTOTERO 
 


