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Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea:  
Luni, 03 octombrie 2022 

Documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
Marți, 04 octombrie 2022 

I. AVIZE 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2022 

privind aprobarea și implementarea Planului național de măsuri cu privire la protecția și 
incluziunea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în 
România, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. PLx. 510/2022. 
C.D. – Cameră decizională. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2022 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a 
sumelor aferente reducerilor procentuale și/sau corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile 
de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, precum și a altor creanțe 
bugetare. PLx. 511/2022. C.D. – Cameră decizională. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2022 
pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune. 
PLx. 519/2022. C.D. – Cameră decizională. 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2022 
pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare 
la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt 
acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară. PLx. 
521/2022. C.D. – Cameră decizională.  

5. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr.27/2011 privind transporturile rutiere. Plx. 533/2022. C.D. – Cameră decizională. 

II. COMUNICĂRI DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ 
Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor - O nouă agendă europeană de inovare. 
COM(2022)332. Document nelegislativ. Comisia este sesizată pentru examinarea fondului. 

III. DIVERSE 
Miercuri, 05 octombrie și joi, 06 octombrie 2022 

Documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 

În ziua de luni, 03 octombrie 2022, Comisia a avut pe ordinea de zi documentare și 
analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei.  
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Marți, 04 octombrie 2022 
 

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. 

 
Domnul vicepreședinte Szabo Obon a propus avizarea favorabilă a inițiativelor aflate 

pe punctele 1, 2, 3 și 4 din ordinea de zi. 
 
Ședința a debutat cu dezbatearea asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2022 privind aprobarea și implementarea Planului 
național de măsuri cu privire la protecția și incluziunea persoanelor strămutate din Ucraina, 
beneficiare de protecție temporară în România, precum și pentru modificarea și completarea 
unor acte normative (PLx. 510/2022). 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că proiectul de Lege are ca 
obiect de reglementare crearea cadrului necesar pentru asigurarea unui pachet integrat de 
măsuri de protecţie în domeniul sănătăţii, educaţiei, ocupării, locuirii, al persoanelor 
vulnerabile şi al copiilor şi tinerilor pentru persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de 
protecție temporară în România. În domeniul educației, sunt propuse următoarele măsuri: 
continuarea studiilor pentru copiii și studenții ucraineni; asigurarea resursei umane necesare, 
cadre didactice române și ucrainene; asigurarea resurselor materiale necesare procesului de 
predare-învățare-evaluare; îmbunătățirea dialogului într-un cadru de politici solid în vederea 
sprijinirii procesului de învățare pentru copiii și studenții din Ucraina; digitalizarea 
mecanismelor de management educațional și de informare a persoanelor beneficiare de 
protecție temporară în România. 

Domnul subsecretar de stat Cătălin Micu a menționat că Ministerului Educației susține 
adoptarea ordonanței.  

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil 
asupra proiectului de Lege. 

 
S-a continuat cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.101/2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea 
de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale și/sau corecțiilor financiare 
aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, 
precum și a altor creanțe bugetare (PLx. 511/2022). 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că proiectul de Lege are ca 
obiect de reglementare stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul 
de stat atât a sumelor aferente reducerilor procentuale şi corecţiilor financiare aplicate pentru 
abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, cât şi a altor 
creanţe bugetare. Sumele corespunzătoare corecțiilor financiare și reducerilor procentuale nu 
se mai finanțează din fonduri europene și devin cheltuieli definitive din bugetele publice 
gestionate de beneficiarii acestor proiecte, devenind parte a contribuției proprii a acestora. 
Rezilierea contractelor de finanțare din cauza imposibilității beneficiarilor de a asigura aceste 
sume suplimentare, ar avea un efect negativ nu numai asupra bugetelor locale, pentru că 
beneficiarii vor fi obligați să returneze cheltuielile decontate prin proiecte până la momentul 
rezilierii, dar și asupra cheltuielilor declarate deja la Comisia Europeană, statul fiind în situația 
de a restitui aceste cheltuieli.  

Comisia, cu 19 voturi pentru și 3 abțineri, a hotărât să emită aviz favorabil asupra 
proiectului de Lege. 
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A urmat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.114/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2016 privind venitul minim de 
incluziune (PLx. 519/2022). 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că proiectul de Lege vizează: 
constituirea venitului minim de incluziune (VMI) din două componente - prin consolidarea 
venitului minim garantat şi a alocaţiei pentru susţinerea familiei; completarea prevederilor 
legii cu alte categorii de venituri care nu se iau în calcul la stabilirea veniturilor nete ale 
familiei/persoanei singure; admiterea în program a persoanelor vârstnice fără venituri şi fără 
susţinători legali care sunt îngrijite, pe perioadă nedeterminată, în centre rezidențiale; 
actualizarea nivelurilor de venituri şi a cuantumurilor componentelor acordate. 

Comisia, cu 19 voturi pentru și 3 abțineri, a hotărât să emită aviz favorabil asupra 
proiectului de Lege.  

 
S-a continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.118/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind 
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile 
administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o 
participație majoritară (PLx.521/2022). 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a menționat că proiectul de Lege are ca 
obiect completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013, în vederea restructurării și 
eficientizării activităților în domeniile cheie (tehnic, operațional și marketing) în paralel cu 
menținerea și atragerea, după caz, în funcție de necesitățile concrete, a unui personal propriu 
cu pregătire și experiență profesională la nivelul exigențelor domeniului respectiv. 

Comisia, cu 19 voturi pentru și 3 voturi împotrivă, a hotărât să emită aviz favorabil 
asupra proiectului de Lege. 

 
Ședința a continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 

Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (Plx. 533/2022). 
Doamna președinte Natalia Elena Intotero a precizat că adoptarea modificării 

sistemului de examinare este de natură a perturba semnificativ însăși siguranța rutieră, 
derularea procesului de examinare, concurența pe piața transporturilor rutiere și ar crea în mod 
evident premisele pentru fraudarea examenelor și fapte de corupție în domeniu. În prezent, 
comisia de examinare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere este 
formată din 3 membri, specialiști în domeniul transporturilor rutiere. Legiuitorul a consacrat 
instituirea unui cadru profesionist, adecvat, echilibrat și unitar pentru desfășurarea corectă și 
transparentă a întregului proces de examinare a personalului de specialitate din domeniul 
transporturilor rutiere. Prin inițiativă, care schimbă componența comisiei de examinare, se 
înlocuiește direcția de specialitate, Direcția Transport Rutier, cu autoritatea competentă din 
subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, deținătoarea Registrului Național al 
Cursanților, precum și al sistemului informatică, această structură fiind de fapt Autoritatea 
Rutieră Română. Cu alte cuvinte, pentru examinarea personalului din transportul rutier, se 
dorește înlocuirea specialiștilor din Direcția Transport Rutier, persoanele care cunosc cel mai 
bine domeniul transporturilor rutiere și cel al siguranței rutiere, cu persoane din agențiile 
teritoriale ale Autorității Rutiere Române, care nu au pregătirea profesională corespunzătoare 
pentru a desfășură o activitate cu impact major pe zona de siguranță rutieră. În orice domeniu 
de activitate, examinarea personalului de specialitate din domeniile respective se realizează 
numai de către specialiștii din domeniul respectiv. Adoptarea inițiativei ar determina o 
deprofesionalizare a actului de examinare a personalului din transportul rutier, cu impact 
imediat și grav asupra siguranței rutiere. Întregul sistem de examinare introdus după adoptarea 
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Legii nr. 109/2014 asigură totală transparență, corectitudine și eficiență, iar până în prezent nu 
a fost semnalată nicio problemă din partea celor implicați, în special a operatorilor de 
transport rutier. Nicio asociație profesională nu a adus în discuție necesitatea unei modificări a 
cadrului legislativ și, mai mult, au apreciat în unanimitate soluțiile legislative propuse de 
Guvern, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Membrii comisiilor de examinare 
sunt remunerați, în temeiul legii din cuantumul tarifului achitat de candidați pentru susținerea 
examinării, în condițiile stabilite de autoritatea competentă, prin urmare nu sunt remunerați în 
baza unor contracte cu suma de 10 lei pentru fiecare probă, așa cum eronat se prezintă în 
expunerea de motive. Plata examinatorilor se realizează de către Autoritatea Rutieră Română, 
prin sistem bancar, transparent, cu achitarea tuturor taxelor și impozitelor datorate statului 
român, prin plata unei sume mai mici de 10 lei pentru o probă, din care examinatorii își scad și 
cheltuielile de cazare, transport și masa, cheltuielile cu plata examinatorilor neafectând în 
niciun fel bugetul de stat, ci dimpotrivă. Desfășurarea procesului de examinare în zilele de 
sâmbătă și duminică reprezintă soluția optimă atât pentru operatorii de transport rutier, pentru 
conducătorii auto angajați ai acestora (datorită modulelor cursurilor de pregătire, care, de 
regulă, se desfășoară de luni până vineri, având în vedere și solicitările cursanților și ale 
angajatorilor de a avea la dispoziție conducătorii auto în cursul săptămânii de lucru), precum 
și pentru autoritatea competentă, care asigură cei mai buni specialiști în domeniu pentru o 
examinare corectă, unitară și echidistantă în zilele de sâmbătă și duminică. Actualul sistem de 
examinare beneficiază de aprecierea și sprijinul asociațiilor profesionale din domeniu, al 
autorităților competente din celelalte state membre UE și, desigur, al candidaților. Autorizarea 
școlilor de conducători auto nu se poate realiza în condițiile stabilite de către structura care 
este responsabilă cu implementarea regulilor și cerințelor stabilite de către direcția de 
specialitate/ de reglementare din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Agențiile 
teritoriale ale Autorității Rutiere Române nu sunt pregătite din punct de vedere profesional, 
logistic și al resursei umane pentru a pune în aplicare prevederile proiectului în forma propusă, 
ceea ce determină o primă vulnerabilitate. Diferite texte ale propunerii sunt susceptibile să 
aducă atingere principiului legalității, consacrat la art. 1 alin. (5) din Constituție. Având în 
vedere avizul negativ al Consiliului Legislativ și avizul negativ al Consiliului Economic și 
Social, doamna președinte a propus un aviz negativ. 

Comisia, cu 18 voturi pentru și 4 voturi împotrivă, a hotărât să emită aviz negativ 
asupra propunerii legislative. 

 
La punctul II al ordinii de zi, referitor la conținutul Comunicării din partea Uniunii 

Europene, doamna președinte Natalia Elena Intotero a subliniat că inovarea este esențială 
pentru a stimula competitivitatea Europei și a asigura sănătatea și bunăstarea cetățenilor săi,  
obiectivul noii agende europene pentru inovare este stabilirea UE ca lider mondial al valului 
de inovare în domeniul tehnologiei profunde (deep tech), tehnologie bazată pe progrese și 
inovații științifice radicale. Comunicarea enunță cinci inițiative emblematice, care subsumează 
25 de acțiuni specifice: îmbunătățirea accesului întreprinderilor la finanțare; ameliorarea 
condițiilor privind inovarea (și încurajarea experimentării); accelerarea și consolidarea 
inovării în cadrul ecosistemelor europene de inovare și reducerea decalajului în materia 
inovării; promovarea, atragerea și păstrarea talentelor; ameliorarea instrumentelor de elaborare 
a politicilor. Potrivit statisticilor europene privind inovarea din anul 2022, România este 
calificată drept „inovator emergent”, performanța sa plasându-se la 32,6% din media UE, sub 
media inovatorilor emergenți (50%).  
 În urma analizei și dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul discuțiilor, membrii 
Comisiei pentru învățământ au hotărât întocmirea unui proiect de opinie favorabil 
Comunicării. 
 



5 
 

La punctul III - Diverse, doamna președinte Natalia Elena Intotero a informat membrii 
Comisiei cu privire la invitația Ambasadei României în Regatului Spaniei de a participa la o 
dezbatere online împreună cu cadrele didactice care predau în limba română din partea 
Institutului Limbii Române. De asemnea, doamna președinte a menționat că trebuie găsite 
soluții normative pentru aceste cadre didactice cu statut de colaboratori, cărora nu li se plătește 
și nu li se recunoaște vechimea în muncă. 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a informat despre invitația Primăriei 
Comunei Hoghilag de a participa la inaugurarea noii școli din satul Valchid, prima școală 
smart dintr-o comună vulnerabilă.  

Ședința a continuat cu o scurtă prezentare a doamnei deputat Cătălina Ciofu a vizitei de 
lucru a unei delegații a Comisiei în Portugalia, în perioada 20-23 septembrie.  

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a completat cu faptul că, în Lisabona, s-a 
reușit inserarea pe piața muncii a peste 95% dintre elevii care au ales ca formă de educație 
învățământul profesional și dual. Acest lucru s-a datorat și unei bune comunicări între 
Ministerul Muncii și Ministerul Educației. Ministerul Muncii și Justiției Sociale ar trebui să fie 
mai implicat. Este necesar să se prezinte elevilor și părinților unde pot urma învățământul 
profesional și dual, chiar și pentru cei cu cerințe educative speciale. Universitatea din 
Lisabona are parteneriate cu multe universități din România, iar în următoarea perioadă 
Universitatea din Târgu Mureș va semna o nouă extindere și un contract de colaborare între 
cele două univeristăți.  

Domnul deputat Marius-Andrei Miftode a propus, ca la un moment dat, să fie invitat 
noul ministru al Educației, pentru a prezenta măsurile asupra sistemului național de 
învățământ avute în vedere. 

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

- Cătălin Micu - subsecretar de stat 
Din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: 
- Cristina-Elena Savu - consilier 
- Gina Adela Voicu - șef serviciu.  
 
La lucrări au fost prezenți următorii deputați: Natalia-Elena Intotero - președinte, Onuţ 

Valeriu Atanasiu - vicepreședinte, Aurel Nechita - vicepreședinte, Vasile-Aurel Căuş - 
vicepreședinte, Szabó Ödön - vicepreședinte, Laurenţiu-Cristinel Ţepeluş - secretar, Rodica-
Luminiţa Barcari - secretar, Filip Havârneanu - secretar, înlocuit cu domnul deputat Cristian 
Brian, Adrian Alda, Cătălina Ciofu, Ognean Crîstici, Ioan Cupșa, Romulus-Marius Damian, 
Gal Karoly, Cristian-Daniel Ivănuță, Cătălin-Zamfir Manea, Marius-Andrei Miftode, Olivia-
Diana Morar, Florin Piper-Savu, Mihai-Laurențiu Polițeanu, Ana-Loredana Predescu, Simina-
Geanina-Daniela Tulbure, Boris Volosatîi, Dragoş Gabriel Zisopol. 

La ședință au fost absenți domnii deputați Elena Hărătău și Dan-Cristian Popescu.  
 

În zilele de miercuri, 05 octombrie și joi, 06 octombrie 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 


