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al ședințelor Comisiei din zilele de 15, 16 și 17 noiembrie 2022 

 
Marți, 15 noiembrie 2022 

 
 La lucrările ședinței au fost prezenți 25 de deputați din total de 26 membri ai 
Comisiei,  fiind absent un deputat după cum urmează: 

- doamna deputat Luminița Rodica - Barcari, Grupul Parlamentar al PNL.  
 

La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerului Educației: 

- Ionel - Florian  Lixandru - secretar de stat 
Din partea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța 
Alimentelor (ANSVSA): 
- Dănuț Păle - vicepreședinte 
Din partea Federației Naționale a Asociatiilor de Părinți: 
- Eugen Ilea – vicepreședinte. 

   
 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea:  

Marți, 15 noiembrie 2022 
I. AVIZE 

1. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru continuarea activității pe funcții 
de execuție de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare. Plx. 703/2022. 
C.D. – Cameră decizională. 

2. Proiect de Lege privind Ziua Sustenabilității în România. PLx. 691/2022. C.D. – 
Cameră decizională. 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2022 
privind unele măsuri în vederea protejării consumatorului final în ceea ce privește utilizarea 
materialelor lemnoase și a produselor derivate din lemn, pentru încălzirea locuinței în 
sezonul rece. PLx. 707/2022. C.D. – Cameră decizională. 

4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Plx. 714/2022. C.D. – Cameră 
decizională. 

5. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru 
organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar și pentru abrogarea pct.35 din 
Anexa nr.1 a Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-
veterinare și pentru siguranța alimentelor. PLx. 686/2022. Procedură de urgență. C.D. – 
Cameră decizională. 

ioana.minzu
Original



2 
 

II. RAPOARTE 
6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.111/2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2022 privind 
reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar. PLx. 
517/2022. Raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială. Procedură de 
urgență. C.D. – Cameră decizională. 

7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 - Legea Educației 
Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, 
cu modificările și completările ulterioare. Plx. 688/2022. Raport comun cu Comisia pentru 
muncă și protecție socială. C.D. – Cameră decizională. 

III. DIVERSE 
Miercuri, 16 noiembrie 2022 

Joi, 17 noiembrie 2022 
Documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 
 

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 propunerea legislativă privind unele măsuri pentru continuarea 

activității pe funcții de execuție de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare 
(Plx. 703/2022). 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are 
ca obiect reglementarea posibilităţii, pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile de 
pensionare şi îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă sau a unui 
raport de serviciu, de a continua activitatea ocupând exclusiv o funcție de execuție. În acest 
sens se dorește modificarea mai multor acte normative: Legea nr. 53/2000 - Codul muncii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 
269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările 
ulterioare, Legea nr. 319/2003 privind Statutului de cercetare-dezvoltare, cu completările 
ulterioare. 

Domnul secretar de stat Ionel - Florian  Lixandru a menționat că, pentru componenta 
ce revine Ministerului Educației, sunt aduse modificări discriminatorii, astfel Ministerul nu 
susține inițiativa în forma prezentată de inițiatori. 

Domnul vicepreședinte Odon Szabo a precizat că inițiativa legislativă are probleme 
de constuționalitate, așa cum prevede și punctul de vedere al Consiliului Legislativ, dar și 
probleme de oportunitate și logică în ceea ce privește elementele propuse. A propus un aviz 
negativ.  

Domnul vicepreședinte Onuţ Valeriu Atanasiu a completat spunând că există 
persoane care, fie pe cont propriu, fie cu ajutorul sindicatelor, au dat în judecată școlile, 
respectiv inspectoratele școlare și au câștigat în instanță dreptul de prelungire a activității cu 
trei ani de zile.  

Comisia, cu 19 voturi pentru și 3 voturi împotrivă, a hotărât să emită aviz negativ 
asupra propunerii legislative.  
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S-a continuat cu proiectul de Lege privind Ziua Sustenabilității în România (PLx. 
691/2022). 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare declararea zilei de 27 octombrie ca 
Ziua Sustenabilitătii în România. Potrivit iniţiativei, cu acest prilej se pot organiza activităţi 
culturale, sociale şi educaţionale prin care să fie promovate bune practici în domeniul 
sustenabilităţii şi să se evidenţieze importanţa aplicării principiilor dezvoltării durabile.  

Comisia, cu 19 voturi pentru și 4 abțineri, a hotărât să emită aviz favorabil asupra 
proiectului de Lege.  
   

A urmat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.134/2022 privind unele măsuri în vederea protejării consumatorului final în ceea ce 
privește utilizarea materialelor lemnoase și a produselor derivate din lemn, pentru încălzirea 
locuinței în sezonul rece (PLx. 707/2022). 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că proiectul de Lege are ca 
obiect de reglementare stabilirea unor măsuri în vederea protejării consumatorului final în 
ceea ce priveşte utilizarea materialelor lemnoase şi a produselor derivate din lemn, pentru 
încălzirea locuinței în sezonul rece. Prevederile se aplică consumatorilor finali, respectiv 
persoanelor fizice, și următoarelor entități: unități de învățământ publice și private, furnizori 
de servicii sociale, unități de interes local, unități administrativ-teritoriale, precum și 
unităților din subordinea acestora, unitățile de cult. 

Domnul secretar de stat Ionel - Florian  Lixandru a menționat că, având în vedere că 
inițiativa privește și unitățile de învățământ ca și consumatori finali, Ministerul Educației 
susține proiectul de Lege.   

Comisia, cu 20 voturi pentru și 3 abțineri, a hotărât să emită aviz favorabil asupra 
proiectului de Lege.  
 

S-a continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Plx. 714/2022). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.476 alin.(1) lit.f) 
și g), nu și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare. Conform Expunerii de motive este avută în vedere scutirea 
instituțiilor publice și a regiilor autonome de la obligația plății taxelor aferente eliberării 
certificatelor, avizelor și autorizațiilor, în scopul eficientizării activității acestora, precum și 
pentru debirocratizarea și simplificarea procedurilor administrative.  

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că soluția legislativă este 
susceptibilă de unele critici, sub aspectul generării unui tratament discriminatoriu între 
persoanele juridice de drept public și cele de drept privat, precum și între persoanele juridice 
de drept privat. Măsura propusă de eliminare a taxelor plătite organismelor statului pentru 
obținerea de avize și a altor documente este discriminatorie în raport cu antreprenorii 
privați. În actuala redactare a art. 476 alin. (1) lit. f) și g) din Codul fiscal, exceptarea de la 
plata taxelor vizează exclusiv “certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, dacă 
beneficiarul construcției este o instituție publică”, respectiv „autorizațiile de construire 
pentru autostrăzile și căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii”. Prin extinderea 
sferei de aplicabilitate a lit. f) în privința tuturor certificatelor, avizelor si autorizațiilor ai 
căror beneficiari sunt instituțiile publice și regiile autonome, lit. g) nu își mai găsește 
justificarea, impunându-se reanalizarea celorlalte litere din cadrul alin. (1) al art. 476 din 
Codul fiscal. În ceea ce privește beneficiarii scutirilor propuse, trebuie dezvoltate motivele 
în susținerea extinderii aplicabilității dispozițiilor în cauză pentru regiile autonome, nu și 
pentru companiile și societățile naționale. 
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Domnul deputat Marius-Andrei Miftode, fiind de părere că prin birocratizarea 
excesivă se pierd timp și bani, a propus un aviz favorabil.  

Domnul vicepreședinte Odon Szabo a evidențiat că inițiativa are un impact la nivelul 
administrației publice locale, dar trebuie analizat cât de mare. A susținut debirocratizarea, 
dar faptul că nu se plătește o taxă nu înseamnă debirocratizare.  

Comisia, cu 6 voturi pentru aviz favorabil, 11 voturi împotrivă și 7 abțineri, a hotărât 
să emită aviz negativ asupra propunerii legislative menționate.  
 

A urmat proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.160/1998 
pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar și pentru abrogarea pct.35 
din Anexa nr.1 a Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-
veterinare și pentru siguranța alimentelor (PLx. 686/2022). 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că proiectul de Lege are ca 
obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și 
exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și abrogarea pct.35 din Anexa nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.42/2004 
privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
Potrivit Expunerii de motive, intervențiile legislative vizează stabilirea unui cadrul legislativ 
adecvat, coerent şi acoperitor în ceea ce priveşte organizarea profesiei de medic veterinar, a 
Colegiului Medicilor Veterinari din România (CMVR), precum şi îmbunătăţirea organizării/ 
funcţionării unităților medical-veterinare și stabilirea cerințelor de recunoaştere a titlurilor 
de calificare obţinute în ţări terţe prin punerea în acord cu prevederile Directivei 
2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 7 septembrie 
2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu legislația europeană din domeniul 
produselor medicinale veterinare și cu punctul de vedere emis prin Hotărârea nr. 
788/06.11.2019 de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. 

Domnul vicepreședinte Dănuț Pale a explicat istoricul acestei inițiative. A menționat 
Guvernul susține adoptarea formei Senatului. 

Domnul vicepreședinte Aurel Nechita a întrebat dacă Colegiul Medicilor Veterinari 
împreună cu instituțiile de învățământ superior organizează examenul și eliberează 
certificatul care atestă gradul profesional de medic primar veterinar. La nivelul medicinei 
umane, acesta este rezidențiatul, specialitatea profesiei, primariatul la nivel național. Orice 
perfecționare este de nivel naținal, și nu regional. ANSVSA ar trebui să aibă un rol 
important în calificarea și gradele de calificare, ținând cont că sunt diferențe salariale. 

Domnul secretar de stat Ionel - Florian  Lixandru a precizat că Ministerul Educației  
susține inițiativa cu amendamente și observații. 

Supuse votului, amendamentele au fost adoptate.   
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită un aviz 

favorabil cu amendamente admise.  
 

S-a continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.111/2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2022 
privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar (PLx. 
517/2022). 
 Doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că proiectul de Lege are ca 
obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.80/2022 cu o 
excepţie de la suspendarea organizării concursurilor pentru posturile vacant şi temporar 
vacante din sistemul bugetar. Astfel, se vor putea desfăşura concursuri pentru ocuparea 
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posturilor didactice, didactice auxiliare şi nedidactice, vacante sau temporar vacante din 
unităţile de învăţământ preuniversitar şi din instituţiile de învăţământ superior de stat, după 
aprobarea de către Guvern, prin memorandum, iniţiat de Ministerul Educației.  
 Domnul secretar de stat Ionel-Florian  Lixandru a susținut inițiativa și a explicat că în 
perioada 1 iulie 2022 – 31 decembrie 2022 a fost suspendată ocuparea prin concurs a 
posturilor vacante și temporar vacante din sectorul bugetar, iar aceasta inițativă este 
necesară pentru deblocarea concursurilor, asigurându-se astfel dreptul la educație pentru 
beneficiarii primari.  

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

A urmat propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 - Legea Educației 
Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, 
cu modificările și completările ulterioare (Plx. 688/2022).  
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 262 alin. (6) din 
Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul ca 
personalul didactic de predare și de instruire practică, cu o vechime de peste 25 de ani și cu 
gradul didactic I, ce beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal, cu 
plata integrală a salariului, să poată fi remunerat pentru orele suplimentare efectuate și în 
situația normei la cerere. 
 Domnul secretar de stat Ionel-Florian  Lixandru a afirmat că Ministerul Educației nu 
susține inițiativa. Conform datelor din EduSal aferente lunii mai 2022, în învăţământul 
preuniversitar de stat, sunt încadrate 54.200 de cadre didactice cu gradul didactic I cu 
vechime în învăţământ de peste 25 ani. Luând în considerare faptul că 10% dintre aceste 
cadre didactice au în încadrare ore în regim de plata cu ora, precum şi faptul că plata cu ora 
se acordă pe o perioadă de 10 luni într-un an, tariful mediu fiind de 110 lei/oră, plata a 2 
ore/săptămânal în regim de plata cu ora, cadrelor didactice cu gradul didactic cu vechime în 
învăţământ de peste 25 ani, ar conduce la un impact de 47.696.000 lei anual. Aplicarea 
prevederilor iniţiativei legislative generează impact suplimentar asupra cheltuielilor de 
personal ale bugetului general consolidat, care nu este cuantificat şi prezentat în Expunerea 
de motive şi pentru care nu sunt prezentate propuneri de măsuri pentru compensarea acestor 
creşteri. 
 În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu 12 voturi pentru adoptare, 5 voturi 
împotriva adoptării și 8 abțineri, respingerea propunerii legislative. 
 

 
În zilele de miercuri, 16 noiembrie și joi, 17 noiembrie 2022, lucrările Comisiei au 

avut pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda 
de lucru a Comisiei. 

 
 

 
PREȘEDINTE 

Natalia - Elena INTOTERO 


