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AL 
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Vă înaintăm, alăturat,  Raportul comun asupra  Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2021 privind 
aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra 
persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, 
aflată în procedură de reexaminare ca urmare a cererii Președintelui României, potrivit art. 77 alin.(2) din Constituția României, republicată 
cu care Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost sesizate în fond, 
prin adresa nr. PLx. 333/2021/2022. 

În funcție de obiectul și conținutul său, Legea face parte din categoria legilor ordinare. 
 

PREȘEDINTE PREȘEDINTE PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE 
Simona BUCURA-OPRESCU Florin-Ionuț BARBU George-Cătălin STÂNGĂ Mihai-Viorel FIFOR 
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RAPORT COMUN 
asupra  Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție 
imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în 

intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 
 

 În temeiul dispozițiilor art. 140 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat , cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost sesizate, cu   Legea pentru 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și 

combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative, aflată în procedură de reexamianre ca  urmare a cererii Președintelui României, potrivit art. 
77 alin.(2) din Constituția României, republicată, transmisă cu adresa nr. PLx. 333/2021/2022. 
 Legea are ca obiect de reglementare aprobarea modalităţilor de intervenţie imediată, pentru prevenirea şi combaterea atacurilor 
exemplarelor de urs brun (Ursus arctos) asupra persoanelor şi bunurilor acestora,  prin alungare, capturare, tranchilizare şi relocare sau 
extragerea prin eutanasiere/împuşcare, în vederea creării unui cadru unitar de acţiune imediată a instituţiilor cu atribuţii în domeniu, astfel 
încât să se prevină producerea unor evenimente grave la adresa siguranţei şi securităţii populaţie. 
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 Această Lege  adoptată de Parlamentul României, cu respectarea  prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, 
republicată, a fost transmisă spre promulgare Președintelui României la data de  22.12.2021. 
 
 La data de 13.01.2022, Președintele României, în temeiul art. 77 alin. (2) din Constituţia României, republicată a solicitat reexaminarea 
Legii, prin cererea din data de 10 ianuarie 2022. 
   
 În Cererea de reexaminare formulată de Președintele României se solicită Parlamentului reanalizarea Legii în sensul găsirii unui 
echilibru între protejarea dreptului la viață și integritate fizică a persoanelor, pe de o parte, și prevenirea atacurilor săvârșite de către animale 
sălbatice ce aparțin unor specii protejate, pe de altă parte. Referitor la articolului 51, nou introdus în Legea de aprobare a Ordonanței de urgență  
nr. 81/2021,  potrivit art. 20 alin. (1) din Codul penal , este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârșită în stare de necesitate.  Conform 
art. 20 alin. (2) din Codul penal, este în stare de necesitate persoana care săvârșește fapta pentru a salva de la un pericol imediat și care nu 
putea fi înlăturat altfel viața, integritatea corporală sau sănătatea sa ori a altei persoane sau un bun important al său ori al altei persoane sau 
un interes general, dacă urmările faptei nu sunt vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce în cazul în care pericolul nu era înlăturat. 
Din analiza comparativă a dispozițiilor art. 20 alin. (2) Cod penal și a celor ale art. 51 din legea supusă reexaminării rezultă că acesta din urmă 
instituie o nouă definiție a stării de necesitate, diferită de cea reglementată prin norma generală prevăzută la art. 20 alin. (2) Cod penal, însă 
cu o sferă distinctă de aplicare și cu un conținut mai larg. Lipsa de claritate a reglementării este de natură să genereze nu doar dificultăți de 
aplicare, ci și consecințe semnificative din perspectiva regimului răspunderii penale. 
 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată și ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a admis parțial Cererea de reexaminare și a adoptat Legea în ședința din data de 12 
aprilie 2022. 

 
În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare 

membrii celor patru comisii sesizate în fond au dezbătut Legea supusă reexaminării în ședința comună, din data de 7 iunie 2022. 
  
 La lucrările ședinței comune deputații au fost prezenți conform listelor de prezenta. 
  
 În baza prevederilor art . 56 alin. (3)  din  Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare , a 
participat ca invitat domnul ministru Barna TÁNCZOS -  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.     
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 În urma dezbaterii cererii  de reexaminare, precum și a opiniilor exprimate, membrii celor patru comisii sesizate în fond au hotărât, cu  
majoritate de voturi (6 voturi împotriva și 4 abțineri) admiterea parțială a Cererii de reexaminare și adoptarea Legii pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea 

atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea 
și completarea unor acte normative, în forma adoptată de Senat cu amendamente respinse cuprinse în anexa la prezentul raport comun. 

 
În funcție de obiectul și conținutul său, Legea face parte din categoria legilor ordinare 
 

 
 
 

PREȘEDINTE PREȘEDINTE PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE 
Simona BUCURA-OPRESCU Florin-Ionuț BARBU George-Cătălin STÂNGĂ Mihai-Viorel FIFOR 

 
 

SECRETAR 
Christine THELLMANN 

SECRETAR 
Constantin BÎRCĂ 

SECRETAR 
Ervin MOLNAR 

SECRETAR 
Viorel SALAN 

  
 

  

 
Șef serviciu Cristian BITEA 

 
Șef serviciu Anton PĂȘTINARU 

  
 

Consilier parlamentar  
Nicoleta TOMA 

Consilier parlamentar  
Gabriela CIUREA 

Consilier parlamentar 
 Alina ALEXANDRIUC 

Consilier parlamentar 
Luminița OPREA 
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Anexa 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 

Nr. 
Crt. 

Text Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență nr.81/2021 

Amendamente propuse 
(autor amendament)  

Motivare 
1- pentru adoptare 
2-pentru respingere 

Camera 
decizională 

1.  1.Titlul ordonanţei de urgenţă se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 “ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 

privind aprobarea metodelor de 
intervenţie imediată pentru 

prevenirea şi combaterea atacurilor 
exemplarelor de urs brun asupra 
persoanelor şi bunurilor acestora, 
precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 

1.Titlul ordonanței 
 

 
Ordonanță de urgență  

privind aprobarea metodelor de intervenție 
imediată pentru prevenirea și combaterea 
atacurilor exemplarelor de urs brun asupra 

persoanelor și bunurilor acestora, în 
intravilanul localităților, precum și pentru 

modificarea și completarea unor acte 
normative 

 
Autor amendament: Senator USR Ion 

Dragoș Popescu 

 

1. Eliminarea sintagmei “în intravilanul 
localităților” din titlu cât și din cuprinsul 
OUG, lărgește sfera de aplicare a 
metodelor de intervenție imediată pentru 
prevenirea și combaterea atacurilor 
exemplarelor de urs brun atât pentru 
intravilanul, cât și pentru extravilanul 
localităților. Extinderea ariei de aplicare 
a măsurilor de intervenție imediată și 
pentru extravilanul localităților impune 
circumstanțieri, proceduri clare, criterii 
obiective, instituirea unui control și a 
unor responsabilități corelative din partea 
autorităților din domeniul de mediu. În 
caz contrar se riscă apariția unor abuzuri. 
2. Respins prin vot 

 

Camera 
Deputaților 

2.  2.La articolul 1, alineatul (1) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 „Art. 1.- (1) Prezenta ordonanţă 
de urgenţă reglementează modul de 
intervenţie imediată pentru prevenirea şi 
combaterea atacurilor exemplarelor de 
urs brun (Ursus arctos) asupra 
persoanelor şi bunurilor acestora şi 
stabileşte sistemul de monitorizare a 
intervenţiilor imediate asupra 
exemplarelor de urs, prin alungare, 

2.La articolul 1, alineatul (1) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
 
 Art.1. -(1) Prezenta ordonanţă de 
urgenţă reglementează modul de intervenţie 
imediată pentru prevenirea şi combaterea 
atacurilor exemplarelor de urs brun (Ursus 

arctos) asupra persoanelor şi bunurilor 
acestora în intravilanul localităţilor şi 
stabileşte sistemul de monitorizare a 
intervenţiilor imediate realizate asupra 
exemplarelor de urs, prin alungare, 

1. - 
2. Respins prin vot 
 

Camera 
Deputaților 
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tranchilizare şi relocare ori extragere 
prin eutanasiere sau împuşcare.” 

tranchilizare şi relocare ori extragere prin 
eutanasiere sau împuşcare. 
 

Autor amendament: Senator USR Ion 

Dragoș Popescu 

 
3.  3.La articolul 1, alineatul (3) lit. a), c) 

- f) se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 

„a)intervenţie imediată - acţiunea umană 
rapidă, specializată, efectuată de către 
echipa de intervenţie în cazuri urgente, în 
care siguranţa şi securitatea persoanelor, 
respectiv bunurile acestora sunt puse în 
pericol prin prezenţa sau activităţile 
unui/unor exemplar/exemplare de urs 
brun, indiferent de stadiul de dezvoltare 
biologică sau de sexul acestuia/acestora; 
....................................................... 
c)intervenţie prin alungare - acţiunea 
umană imediată, specializată, de 
alungare prin diferite mijloace a 
unui/unor exemplar/exemplare de urs 
brun, indiferent de stadiul de dezvoltare 
biologică sau de sexul acestuia/acestora; 
d)intervenţie prin tranchilizare şi 
relocare - acţiunea umană imediată, 
specializată, de capturare, tranchilizare 
şi relocare a unui/unor 
exemplar/exemplare de urs brun, 
indiferent de stadiul de dezvoltare 
biologică sau de sexul acestuia/acestora, 
care prin acţiunile sale poate ameninţa 
viaţa ori integritatea corporală a 

3.La articolul 1 alineatul (3), lit. a), c) -f) se 
modifică și vor avea următorul cuprins:  
 
a)intervenţie imediată - acţiunea umană 
rapidă, specializată, efectuată în intravilanul 
localităţilor de către echipa de intervenţie în 
cazuri urgente, în care siguranţa şi securitatea 
persoanelor, respectiv bunurile acestora sunt 
puse în pericol prin prezenţa sau activităţile 
unui/unor exemplar/exemplare de urs brun, 
indiferent de stadiul de dezvoltare biologică 
sau de sexul acestuia/acestora; 
………………………………………… 
c)intervenţie prin alungare - acţiunea umană 
imediată, specializată, de alungare prin 
diferite mijloace a unui/unor 
exemplar/exemplare de urs brun, indiferent 
de stadiul de dezvoltare biologică sau de 
sexul acestuia/acestora, care este prezent/sunt 
prezente în intravilanul localităţilor; 
d) intervenţie prin tranchilizare şi relocare - 
acţiunea umană imediată, specializată, 
efectuată în intravilanul localităţilor, de 
capturare, tranchilizare şi relocare a 
unui/unor exemplar/exemplare de urs brun, 
indiferent de stadiul de dezvoltare biologică 
sau de sexul acestuia/acestora, care prin 
acţiunile sale poate ameninţa viaţa ori 

1. - 
2. Respins prin vot 
 

Camera 
Deputaților 
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persoanelor sau integritatea bunurilor 
acestora; 
 
e)extragere prin împuşcare - acţiunea 
umană imediată, specializată, de 
împuşcare cu armă de vânătoare deţinută 
legal a unui/unor exemplar/exemplare de 
urs brun, indiferent de stadiul de 
dezvoltare biologică sau de sexul 
acestuia/acestora, care ameninţă viaţa ori 
integritatea corporală a persoanelor sau 
integritatea bunurilor acestora; 
 
f)extragere prin eutanasiere - acţiunea 
umană imediată, specializată, de 
inducere de către medicul veterinar a 
morţii rapide şi nedureroase, prin injecţie 
letală efectuată după tranchilizarea totală 
a unui/unor exemplar/exemplare de urs 
brun, indiferent de stadiul de dezvoltare 
biologică sau de sexul acestuia/acestora, 
care ameninţă viaţa ori integritatea 
corporală a persoanelor sau integritatea 
bunurilor acestora; 

integritatea corporală a persoanelor sau 
integritatea bunurilor acestora; 
 
e) extragere prin împuşcare - acţiunea umană 
imediată, specializată, efectuată în 
intravilanul localităţilor, de împuşcare cu 
armă de vânătoare deţinută legal a unui/unor 
exemplar/exemplare de urs brun, indiferent 
de stadiul de dezvoltare biologică sau de 
sexul acestuia/acestora, care ameninţă viaţa 
ori integritatea corporală a persoanelor sau 
integritatea bunurilor acestora; 
 
f)extragere prin eutanasiere - acţiunea 
umană imediată, specializată, efectuată în 
intravilanul localităţilor, de inducere de 
către medicul veterinar a morţii rapide şi 
nedureroase, prin injecţie letală efectuată 
după tranchilizarea totală a unui/unor 
exemplar/exemplare de urs brun, indiferent 
de stadiul de dezvoltare biologică sau de 
sexul acestuia/acestora, care ameninţă viaţa 
ori integritatea corporală a persoanelor sau 
integritatea bunurilor acestora; 
 

Autor amendament: Senator USR Ion 

Dragoș Popescu 

 

4.  6.La articolul  4, partea  introductivă 
a alineatului (1) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 „Art.4.- (1) Intervenţia imediată 
asupra exemplarelor de urs se efectuează 
gradual prin următoarele metode:“ 

4.La articolul 4, partea introductiva a 
alineatului (1) se modifică și va avea 
următorul cuprins:  
 Art.4.-(1) Intervenţia imediată asupra 
exemplarelor de urs în intravilanul 

1. - 
2. Respins prin vot 
 

Camera 
Deputaților 
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localităţilor se efectuează gradual prin 
următoarele metode: 

  
Autor amendament: Senator USR Ion 

Dragoș Popescu 

 

5.  7.La articolul 5, alineatele (1), (2) și (5) 
se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
 „Art.5.-(1)Intervenţia imediată 
asupra exemplarelor de urs se efectuează 
gradual, începând cu metoda alungării. 
 
 (2) În cazul în care exemplarul 
alungat revine și poate ameninţa viaţa ori 
integritatea corporală a persoanelor sau 
integritatea bunurilor acestora, echipa de 
intervenţie procedează la tranchilizarea 
şi relocarea acestuia. 
 
................................................... 
 (5) Intervenţia imediată asupra 
exemplarelor de urs se efectuează 
gradual, prin analizarea la faţa locului de 
către echipa de intervenţie a nivelului de 
risc stabilit potrivit Procedurii privind 
modul de acţiune a instituţiilor 
responsabile în gestionarea intervenţiilor 
în cazul incidentelor generate de specia 
Ursus arctos (urs brun), prevăzută în 
anexa nr. 2. 

5.La articolul 5, alineatele (1), (2) și (5) se 
modifică și vor avea următorul cuprins:  
 
 Art. 5. - (1) Intervenţia imediată 
asupra exemplarelor de urs aflate în 
intravilanul localităţilor se efectuează 
gradual, începând cu metoda alungării. 
 (2) În cazul în care exemplarul 
alungat revine în intravilanul localităţilor și 
poate amenința viața ori integritatea 
corporala a persoanelor sau integritatea 
bunurilor acestora, echipa de intervenție 
procedeaza la tranchilizarea și relocarea 
acestuia. 
……………………………………………… 
 (5) Intervenţia imediată asupra 
exemplarelor de urs aflate în intravilanul 
localităţilor se efectuează gradual, prin 
analizarea la faţa locului de către echipa de 
intervenţie a nivelului de risc stabilit potrivit 
Procedurii privind modul de acţiune a 
instituţiilor responsabile în gestionarea 
intervenţiilor în cazul incidentelor generate 
de specia Ursus arctos (urs brun), prevăzută 
în anexa nr. 2.  
 

Autor amendament: Senator USR Ion 

Dragoș Popescu 

1. - 
2. Respins prin vot 
 

Camera 
Deputaților 
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6.  9.La articolul 6, alineatul (4) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 „(4)Costurile de întreţinere a 
puilor de urs relocaţi după intervenţia 
imediată sunt suportate din bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului Mediului, 
Apelor şi Pădurilor. Cuantumul şi 
modalitatea de acordare a acestora se 
aprobă prin ordin al ministrului 
mediului, apelor şi pădurilor.” 

6.La articolul 6, alineatul (4) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
 
 (4) Costurile de întreţinere a puilor de 
urs relocaţi după intervenţia imediată în 
zonele din intravilanul localităţilor sunt 
suportate din bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. 
Cuantumul şi modalitatea de acordare a 
acestora se aprobă prin ordin al ministrului 
mediului, apelor şi pădurilor. 
 

Autor amendament: Senator USR Ion 

Dragoș Popescu 

 

1. - 
2. Respins prin vot 
 

Camera 
Deputaților 

7.  10.La art. 7 alin. (1) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
 
 „Art.7.-(1) Prin prezenta 
ordonanţă de urgenţă se stabileşte 
sistemul de monitorizare a intervenţiilor 
imediate asupra exemplarelor de urs, 
prin alungare, tranchilizare şi relocare ori 
extragere prin eutanasiere sau 
împuşcare.” 

7.La articolul 7, alineatul (1) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
 
 Art. 7 - (1)Prin prezenta ordonanţă de 
urgenţă se stabileşte sistemul de monitorizare 
a intervenţiilor imediate realizate în 
intravilanul localităţilor asupra 
exemplarelor de urs, prin alungare, 
tranchilizare şi relocare ori extragere prin 
eutanasiere sau împuşcare. 
 

Autor amendament: Senator USR Ion 

Dragoș Popescu 

 

1. - 
2. Respins prin vot 
 

Camera 
Deputaților 

8.  11.La articolul 9, litera c) se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
„c) colaborează cu unitatea 
administrativ-teritorială pe raza căreia s-
a produs evenimentul pentru punerea în 

8.La articolul 9, litera c) se modifică și va 
avea următorul cuprins:  
c) colaborează cu unitatea administrativ -
teritorială pe raza căreia s-a produs 
evenimentul pentru punerea în aplicare a 

1. - 
2. Respins prin vot 
 

Camera 
Deputaților 
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aplicare a sistemului de monitorizare a 
intervenţiilor imediate asupra 
exemplarelor de urs, prin alungare, 
tranchilizare şi relocare ori extragere 
prin eutanasiere sau împuşcare, prevăzut 
la art. 7 alin. (1).” 

sistemului de monitorizare a intervenţiilor 
imediate realizate în intravilanul localităţii 
asupra exemplarelor de urs, prin alungare, 
tranchilizare şi relocare ori extragere prin 
eutanasiere sau împuşcare, prevăzut la art. 7 
alin.(1). 
 

Autor amendament: Senator USR Ion 

Dragoș Popescu 

 

9.  12.La articolul 10, litera a) se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
„a) colaborează la nivel local cu 
autorităţile competente pentru protecţia 
mediului şi cu autorităţile administraţiei 
publice locale pentru implementarea la 
nivel local a sistemului de monitorizare a 
intervenţiilor imediate asupra 
exemplarelor de urs, prin alungare, 
tranchilizare şi relocare ori extragere 
prin eutanasiere sau împuşcare, prevăzut 
la art. 7 alin. (1);” 

9.La articolul 10, litera a) se modifică si va 
avea următorul cuprins: 
a) colaborează la nivel local cu autorităţile 
competente pentru protecţia mediului şi cu 
autorităţile administraţiei publice locale 
pentru implementarea la nivel local a 
sistemului de monitorizare a intervenţiilor 
imediate realizate în intravilanul localităţii 
asupra exemplarelor de urs, prin alungare, 
tranchilizare şi relocare ori extragere prin 
eutanasiere sau împuşcare, prevăzut la art. 7 
alin. (1); 
 

Autor amendament: Senator USR Ion 

Dragoș Popescu 
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10.   Art.13.- (1) Costurile privind 
intervenţia imediată prin metodele 
prevăzute la art. 4 alin. (1), precum şi 
costurile legate de prepararea blănurilor 
şi a craniilor exemplarelor de urs extrase 
prin eutanasiere sau împuşcare sunt 
suportate de către autoritatea publică 

10.La articolul 13, alineatul (1) se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
 ”(1) Costurile privind 
contravaloarea contractului de prestări 
servicii de permanență/intervenție 
imediată încheiate cu gestionarul/medicul 
veterinar pentru prevenirea și combaterea 

1. - 
2. Respins prin vot 
 

Camera 
Deputaților 
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locală care are contract de prestări 
servicii de permanenţă/intervenţie 
imediată pentru prevenirea şi 
combaterea atacurilor exemplarelor de 
urs brun cu gestionarul, respectiv 
contract de prestări servicii cu medicul 
veterinar de liberă practică. 
 
Text OUG nr.81/2021 

atacurilor de urs brun, costurile privind 
intervenția imediată prin metodele prevăzute 
la art. 4 alin (1), precum și costurile legate de 
prepararea blănurilor și a craniilor 
exemplarelor de urs extrase prin eutanasiere 
sau împușcare sunt suportate de către 
autoritatea publică locală, care are contract de 
prestări servicii de permanență/intervenție 
imediată pentru prevenirea și combaterea 
atacurilor de urs brun cu gestionarul, 
respectiv contract de prestări servicii de 
permanență/intervenție imediată cu medicul 
veterinar de liberă practică.” 
 

Autor: Simona Bucura-Oprescu – Grup 

parlamentar PSD si George-Catalin Stanga 

– Grup parlamentar PNL 

 

11.  _  Art.II.- Costurile privind 
contravaloarea contractului de prestări 
servicii de permanență/intervenție 
imediată încheiate cu gestionarul/medicul 
veterinar pentru prevenirea și combaterea 
atacurilor de urs brun, de la data intrării 
în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 
81/2021, se decontează de către Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor.” 
 

Autor: Simona Bucura-Oprescu – Grup 

parlamentar PSD si George-Catalin Stanga 

– Grup parlamentar PNL 
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