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La lucrările ședinței au fost prezenți toți membrii Comisiei 

 
La lucrările Comisiei au participat ca invitați: 
Din partea Ministerului Educației 
- Ștefania Maria Manea - secretar de stat 
Din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
- Claudiu Răcuci - Secretar de stat 
Din partea Ministerului Finanțelor 
- Gheorghița Toma - șef serviciu 
- Mirela Soglu 
- Rodica State - consilier 
Din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
- Nicoleta Săndulescu - șef birou 
Din partea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” 
- Valeriu Tabără - președinte 
Din partea Federației Sindicatelor Libere din Învățământ  
- George Adrian Purcaru - vicepreședinte 
Din partea Federației Națională a Asociaților de Părinți 
- Eugen Ilea - vicepreședinte 
Din partea Organizației Liga  Universitas pentru Dezvoltarea Educației și a 

Societății 
- Marian Nicolae Verziu - președinte. 
Inițiatori 
- senator George Scarlat 
- senator Ștefan Pălărie. 

 
Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 

I. AVIZE 
1. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. Aviz. 

PLx. 321/2021. C.D. - Cameră decizională. 
II. RAPOATE 

2. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind 
organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești 
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și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei 
alimentare, precum și privind acordarea unor facilități fiscale. PLx. 181/2021. Raport comun 
cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia 
pentru știință și tehnologie. C.D. - Cameră decizională.  

3. Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și 
din administrarea Ministerului Educației și Cercetării, în domeniul public al Sectorului 1 al 
Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului 
București. PLx. 597/2020. Raport comun cu Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități. C.D. – Cameră 
decizională.  

4. Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Academiei Române. Plx. 
392/2018. Raport. C.D. - Cameră decizională. 

5. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 
1/2011. Plx. 216/2021. Raport comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. Termen: 06 
septembrie 2021. C.D. – Primă Cameră sesizată.  

6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011. Plx. 
177/2021. Raport. C.D. – Primă Cameră sesizată. 

III. DIVERSE 
 

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 modificarea și 
completarea Legii educației naționale 1/2011 (Plx. 216/2021). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a precizat că propunerea legislativă are ca 
obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul ca finanțarea unităților de învățământ special 
particulare autorizate provizoriu sau acreditate, a claselor de învățământ special particular, a 
elevilor din învățământul special particular și a liceelor speciale particulare să se asigure din 
sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor 
județene și ale sectoarelor Municipiului București, indiferent de locul de domiciliu al copiilor, 
prin contract managerial. Consiliile județene și ale sectoarelor Municipiului București asigură 
finanțarea cheltuielilor salariale pentru cadrele didactice, didactice auxiliare și nedidactice, în 
limitele cuantumului salarial și al personalului angajat în unitățile de învățământ special de 
stat și în limitele de normare prevăzute de legislația în vigoare.  

Domnul senator Ștefan Pălărie, inițiator, a menționat că propunerea legislativă a pornit 
de la faptul că, în România, există o școală specializată pentru învățământul special privat, 
fiind vorba de Școala „Raza de soare” din județul Arad, unde în momentul de față, pe baza 
datelor extrase din SIIIR, aproximativ 62 de elevi învață în condiții de învățământ special, în 
16 clase. În cazul acestei școli, finanțarea nu acoperă costurile de școlarizare, deși este o 
unitate nu doar autorizată, ci și acreditată. S-a discutat despre posibilitatea ca această școală să 
își oprească activitatea, iar într-un astfel de scenariu copiii nu au unde să se ducă. În perioada 
de pandemie a fost afectat segmentul donațiilor și al sponsorizărilor în așa fel încât, pentru 
prima dată, s-a pus problema dacă aceste locuri de școlarizare din învățământul privat mai pot 
să continue. În urma datelor analizate pentru luna martie 2021, în sistemul național de 
învățământ, existau 76.900 elevi cu cerințe educaționale speciale, aproape 55.000 dintre 
aceștia sunt în sistemul de învățământ de masă, iar 21.000 sunt în sistemul de învățământ 
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special. Există o discriminare, în ciuda spiritului legii educației naționale care prevede că 
finanțarea ar trebui să urmeze elevul. Învățământul special de stat este foarte slab dezvoltat. 
Această lege va corecta o nedreptate și va încuraja pe viitor inițiative din mediul privat.  

Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a menționat că Ministerul Educației 
susține această inițiativă legislativă, sub rezerva însușirii a două observații: introducerea unui 
nou alineat la art. 110 prin care este reglementată finanțarea unităților de învățământ speciale 
particulare, trebuie coroborată cu prevederile art. 102 din Lege, pentru că prevede că 
finanțarea învățământului preuniversitar particular acreditat se face din taxe, din fonduri 
publice, în cazul învățământului preșcolar și a celui obligatoriu, precum și din alte surse 
potrivit legii. A doua observație privește necesitatea unui punct de vedere din partea 
Ministerului Finanțelor.  

Domnul secretar de stat Claudiu Răcuci a menționat că Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației nu se pronunță asupra acestui proiect de lege, lăsând 
decizia la latitudinea Ministerului Educației.  

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a precizat că înainte de începerea ședinței s-
a primit o adresă din partea Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, prin care se 
arată că nu se susține inițiativa legislativă. A propus amânarea dezbaterilor, rugând 
reprezentanții Guvernului României să se pună de acord pe un punct de vedere comun și să ia 
în considerare și punctul de vedere al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, 
întrucât scopul este de a face legi bune pentru toți cetățenii din România, dar în egală măsură 
de a avea și o colaborare cu cei care urmează să implementeze toată această legislație. 

Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a menționat că este susține amânarea, dar trebuie 
soluționată problema deoarece, există sentințe judecătorești în acest sens, dar și o decizie a 
Consiliului care spune că există o discriminare. Pentru învățământul special nu există finanțare 
per capita. Aceasta este o diferență majoră față de învățământul de masă, unde este foarte clar 
principiul conform căruia fiecare copil are finanțare din partea statului și în funcție de 
opțiunea personală sau a părinților, în funcție de înscrierea într-un sistem de învățământ 
public, particular sau confesional, finanțarea merge către acea instituție de învățământ. Poate 
ar trebui să existe și în cazul unităților de învățământ special această finanțare per capita. 
Această inițiativă legislativă nu rezolvă problema, de aici și punctul de vedere al consiliilor 
județene. În Legea educației naționale sunt stabilite niște plafoane, conform cărora pentru 
înființarea unei unități de învățământ este nevoie de un număr de copii, în cazul 
învățământului special fiind nevoie de minim 100 de copii/unitate de învățământ. Prin această 
inițiativă s-ar crea o discriminare deoarece pentru învățământul particular s-ar putea finanța 
întreg personalul de învățământ chiar sub limita de 100 de copii, iar cei de la stat ar fi obligați 
să se restructureze la persoană juridică de peste 100 de copii.  

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât amânarea dezbaterilor.  
 
A urmat dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal (PLx. 321/2021). 
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a precizat că proiectul de lege are ca obiect 

de reglementare definirea termenului de ”unitate de educație timpurie” și extinderea 
facilităților fiscale privind deducerea din profitul datorat de microîntreprinderi a cheltuielilor 
cu funcționarea unităților de educație timpurie aflate în administrarea lor sau cu serviciile de 
educație timpurie a copiilor proprii/ ai angajaților lor, în limita a 1500 lei/lună pentru fiecare 
copil. 

Domnul vicepreședinte Szabó Ödön, inițiator, a subliniat că în învățământul pentru 
educație timpurie, mai exact creșele și grădinițele, există cheltuieli cu finanțare din partea 
statului și alte cheltuieli, spre exemplu pentru masă etc. În acest context, legea prevede că 
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aceste costuri pot fi susținute din impozitele societăților comerciale, lucru care a și funcționat. 
A existat o dispută între societățile comerciale și Ministerul Finanțelor, la începutul anului, pe 
considerentul că nu existau toate prevederile necesare aplicării, motiv pentru care a fost 
suspendată aplicarea legii până la sfârșitul anului 2021. În momentul de față, prin 
amendamentele agreate, legea devine aplicabilă și în acest fel societățile comerciale pot să își 
susțină angajații dacă au copii la grădiniță și creșă din impozitele datorate statului.  A propus 
un aviz favorabil. 

Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a menționat că Ministerul Educației nu 
are competențele necesare pentru a se exprima și a solicitat un punct de vedere din partea 
Ministerului Finanțelor 

Doamna Gheorghița Toma a menționat că există punctul de vedere negativ al 
Guvernului nr.1384/16.07.2021, unde sunt expuse toate obiecțiile. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a adoptat un aviz favorabil. 
 
A urmat proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 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, precum și privind acordarea unor facilități fiscale (PLx. 181/2021). 

Domnul senator George Scarlat, inițiator, a menționat că inițiativa se referă la 
înființarea Stațiunii de Cercetare Sericicole Băneasa, prin reorganizarea Societății Comerciale 
«Sericarom» - S.A. Agenția Domeniilor Statului nu a investit în această societate, iar aceasta a 
înregistrat datorii an de an. A fost executată de către terți, iar de la o proprietate de 
aproximativ 10 ha, în urma vânzărilor din ultimii ani, patrimoniul conține un hectar, cu 
clădirea unde sunt adăpostite 82 de specii de viermi de mătase, unele chiar unice în lume. Se 
dorește ca stațiunea să fie preluată în subordinea Ministerului Agriculturii, pentru a se putea 
oferi buget pentru achitarea datoriilor, acestea fiind de aproximativ 400.000 lei. 

Domnul președinte Valeriu Tabără a precizat că Stațiunea a trecut printr-un moment 
dificil, acela al transformării în societate comercială, dincolo de voința Academiei de Științe 
Agricole și Silvice. Stațiunea a avut un domeniu foarte larg și un patrimoniu mare. În anul 
2011, din cauza situației în care se găsea, jumătate din materialul genetic din fiecare rasă, din 
cele 82 de specii de viermi de mătase create, au fost transferate la Universitatea din Cluj. O 
astfel de transformare este binevenită, de susținere a unității de cercetare. Pe lângă viermii de 
mătase se mai găsește acolo și o bază de genetică legată de soiurile de dud, întrucât pentru 
creșterea viermilor de mătase este nevoie de frunza de dud. A susținut inițiativa și a cerut să se 
prevadă expres că Stațiunea rămâne în coordonarea științifică a ASAS.  
 Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a precizat că atât Comisia pentru agricultură, 
cât și Comisia pentru știință și tehnologie au transmis un raport de adoptare cu amendamente 
și a propus adoptarea. 
 Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a menționat că este de acord cu inițiativa 
legislativă, însă a amintit de punctul 6 din avizul Consiliului Legislativ, care menționează că 
reorganizarea se face prin hotărâre a Guvernului, iar această procedură ar fi trebuit să fie o 
inițiativă guvernamentală și nu o inițiativă legislativă în Parlament. 

Domnul deputat Ioan Cupșa a menționat că nu este vorba de o intervenție cu caracter 
privat, particular, individual, ci se dă curs unui interes național, scopul final fiind salvarea, 
protejarea unui patrimoniu genetic esențial, reprezentat de acei viermi de mătase. 
 Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât adoptarea proiectului de 
Lege cu amendamente admise.  
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 S-a continuat cu proiectul de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul 
public al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării, în domeniul public 
al Sectorului 1 al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 
al Municipiului București (PLx. 597/2020). 
 Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a precizat că proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare aprobarea transmiterii unui imobil – Clubul Copiilor Sector 1 - Baza Sportivă 
Cireșarii - din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, în 
domeniul public al Sectorului 1 al Municipiului București și în administrarea Consiliului 
Local al Sectorului 1 al Municipiului București, pe motiv că este o construcție lăsată în 
paragină unde nu se poate promova performanța celor mici. 
 Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a menționat că acea instituție de 
învățământ este a copiilor și trebuie să rămână a copiilor. Guvernul nu susține inițiativa 
legislativă. Având în vedere obiectul de reglementare al inițiativei în ceea ce privește 
modalitatea de constituire a unui drept de administrare, în favoarea Consiliului Local al 
Sectorului 1, sunt aplicabile prevederile reținute de instanța de contencios constituțional în 
cuprinsul Deciziei nr.1/2014. Astfel soluția normativă în cauză este de natură a afecta art.136 
alin.(4) din corpul Legii Fundamentale. În plus, prevederile art.166 alin.(2) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ reglementează atribuțiile 
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, la lit. g) stabilindu-se că, aceste 
consilii locale de sector „administrează, în condițiile legii, bunurile proprietate publică sau 
privată a municipiului, de pe raza teritorială a sectorului, pe baza hotărârii Consiliului General 
al Municipiului București”, iar alineatul (3) stabilește că „atribuțiile prevăzute la alin. (2) lit. 
c), e), g)-i), r) și s) pot fi exercitate numai pe baza împuternicirii exprese date prin hotărâre a 
Consiliului General al Municipiului București”. În acest context, măsurile legislative propuse 
contravin dispozițiilor legale. Referitor la transmiterea bunului imobil din domeniul public al 
statului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale, aceasta se supune regulilor 
generale înscrise în Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și regulilor specifice aplicabile proprietății publice și private a 
statului sau a unităților administrativ-teritoriale cuprinse în conținutul Părții a V-a. Art. 860 
alin.(3) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil reglementează modalitatea de transfer a 
bunurilor, astfel că „bunurile care formează obiectul exclusiv al proprietății publice a statului 
sau a unităților administrativ-teritoriale potrivit unei legi organice nu pot fi trecute din 
domeniul public al statului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale sau invers 
decât ca urmare a modificării legii organice. În celelalte cazuri, trecerea unui bun din 
domeniul public al statului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale și invers se 
face în condițiile legii.” 
 Domnul secretar de stat Claudiu Răcuci a precizat că Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației nu se poate pronunța, deoarece acest imobil este adresat Ministerului 
Educației și este decizia acestuia. 
 Domnul deputat Dan-Cristian Popescu a propus un raport de respingere. A menționat 
că este de acord cu descentralizarea, însă nu se face în acest mod, ci la nivel național. Sunt 
foarte multe locații, foarte multe baze sportive care nu sunt amenajate Ar trebui să existe un 
regulament în funcție de fiecare imobil care poate fi descentralizat și orice primărie care are 
posibilitatea de a întreține baza respectivă să o poată primi în administrare. 
 Domnul secretar Filip Havârneanu a menționat că grupul USR susține inițiativa 
legislativă. În proximitatea fostului Parc Cireșarii se află trei grădinițe, două școli generale și 
două licee, iar pentru cetățeni existența unui spațiu verde amenajat cu locuri de joacă și 
terenuri sportive ar fi benefică. 
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 Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu a susținut respingerea proiectului de 
Lege. A precizat că există, în momentul de față, un proiect și finanțare pe acest domeniu, 
amenajarea acestuia fiind în desfășurare deja.  
 Comisia, cu 16 voturi pentru respingere, 4 voturi împotrivă și o abținere, a propus 
respingerea proiectului de Lege. 
 
 A urmat dezbaterea proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea Academiei 
Române (Plx. 392/2018). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că există un punct de vedere 
negativ din partea Academiei Române, dar și puncte de vedere de la Guvern/ ministere prin 
care sunt semnalate probleme privind prevederile inițiativei. Dintre obiecții s-a menționat 
faptul că regimul juridic al proprietății publice și private, indiferent de titular, este reglementat 
de noul Cod civil și de legile speciale care au fost amendate prin Legea nr.71/2011. Restituirea 
bunurilor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România este 
reglementată prin legile speciale în această materie, în cuprinsul cărora sunt prevăzute norme 
vizând entitățile învestite de lege cu atribuții în procesul de restituire, precum și cu privire la 
stabilirea măsurilor reparatorii. Dat fiind contextul legislativ și având în vedere că la acest 
moment se pot afla în curs de soluționare cereri de restituire a bunurilor care au aparținut 
Academiei Române, aflate în diferite etape (administrativă ori judiciară), instituirea normelor 
speciale preconizate este de natură să bulverseze întregul proces pendinte de restituire, creând 
dificultăți majore în procesul de interpretare și aplicare a dispozițiilor legale incidente, în 
special din perspectiva principiului aplicării în timp a legii civile. În forma adoptată de Senat, 
nu este clarificat statutul juridic și modalitatea de finanțare a Academiei Române și a unităților 
subordonate, fiind necesare clarificări ale unor articole. Având în vedere faptul că unitățile de 
cercetare ale Academiei Române pot desfășura și activități economice, trebuie respectat 
regimul fiscal aplicabil pentru această categorie de entități, respectiv plata impozitului pe 
profit pentru activitățile economice. 

Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a precizat că, pe sfera de competență a 
Ministerului Educației, se solicită reformularea unor articole.  

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât respingerea proiectului de 
Lege. 

 
Ședința comisiei a continuat cu dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea 

Legii educației naționale nr.1/2011 (Plx. 177/2021). 
Doamna deputat Rodica-Luminița Barcari, inițiator, a specificat că se dorește 

modificarea art.263 alin.(10) din Legea educației naționale nr.1/2011, în sensul în care liderii 
de sindicat să poată fi degrevați doar parțial de norma didactică. În momentul de față, 
personalul didactic de conducere, de îndrumare și control poate fi degrevat total sau parțial de 
norma didactică pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educației. De același drept 
pot beneficia și persoanele desemnate de federațiile sindicale reprezentative din învățământ. 
Se propune degrevarea parțială pornind de la ideea că, în calitate de lider, făcând referire la cei 
125 de lideri sindicali de la nivel județean și național, trebuie să fii în mijlocul unei 
organizații, dar să fii și cadru didactic pentru a fi conectat la realitățile sistemului de 
învățământ. Mai mult, există exemplul directorilor, inspectorilor generali, care sunt degrevați 
parțial de norma didactică, fiind obligați să efectueze între 2-4 ore/săptămână, fără o plată 
suplimentară. A considerat că nu ar fi o discriminare, deoarece liderii de sindicat primesc 
salariul de profesor, concomitent cu indemnizația de lider sindical. 
 Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a precizat că Ministerul Educației nu 
susține inițiativa legislativă, principalul argument fiind contractul colectiv de muncă unic la 
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nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care spune că în perioada de aplicare a 
contractului colectiv de muncă să nu se inițieze și să nu se susțină promovarea unor acte 
normative sau a altor dispoziții care ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din 
legislația specifică învățământului.  

Domnul vicepreședinte Adrian George Purcaru a susținut că este vorba de 115 lideri 
degrevați la nivel național, iar din aceștia doar 42 de lideri naționali și județeni sunt degrevați 
total, restul fiind degrevați parțial. Din punct de vedere financiar, dacă 42 de lideri de sindicat 
ar trebui să meargă să desfășoare 2 ore înseamnă 84 de ore. Dacă se împarte la o normă 
didactică de 18 ore înseamnă 4,66 norme didactice, reprezentând economia despre care se 
vorbește. Mișcarea sindicală trebuie finanțată așa cum sunt finanțate partidele politice, lucru 
care nu se întâmplă în România. Activitatea este una cât se poate de bine definită, printr-un 
ordin de ministru care îi obligă să depună la inspectorate, dacă e vorba despre liderii județeni, 
sau la Ministerul Educației, pentru liderii naționali, un raport de activitate. Un lider de sindicat 
participă la monitorizarea și evaluarea calității sistemului de învățământ, activitate ce 
presupune, printre altele, monitorizare, evaluare, participarea la diferite ședințe și comisii de 
specialitate atât la nivel de inspectorat, cât și la nivel de minister, comisii tehnice, comisii de 
negociere, comisii de mobilitate. Spre exemplu, în vara acestui an, liderii de sindicat au stat în 
aceste comisii, care de cele mai multe ori au ținut de dimineața până seara, de aceea nu se 
poate vorbi despre o remunerare pentru o muncă neprestată. În ceea ce privește 
deprofesionalizarea și îndepărtarea de sistem, la nivel național, sunt 600 de directori degrevați 
total. 
 Doamna deputat Rodica-Luminița Barcari a amintit că inițiativa legislativă nu modifică 
prevederile contractului colectiv de muncă. Prevederea poate intra la viitoarea negociere a 
contractului colectiv de muncă.  

Domnul deputat Dan-Cristian Popescu a propus respingerea și a menționat că 
principalul argument pentru care această propunere legislativă ar trebui respinsă este faptul că, 
în lege, apare această prevedere tocmai pentru a nu crea o subordonare între liderul de sindicat 
și partenerul de dialog. Liderul de sindicat trebuie să fie liber de alte subordonări atunci când 
negociază în numele sindicatului. 

Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu a menționat că doamna deputat Rodica-
Luminița Barcari nu se referea la aplicabilitatea legii într-un an școlar deja început.  

Comisia, cu 13 voturi pentru respingere, 9 voturi împotrivă și o abținere, a propus 
respingerea inițiativei. 

 
 
În ziua de joi, 16 septembrie 2021, 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 


