
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ,  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 Bucureşti, 15.06.2011      

PL-x 322/2011 
   
 

     R A P O R T   
     asupra  

                 proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor  
şi procurorilor şi a Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară 

 
 
           În temeiul dispoziţiilor art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de 
urgenţă, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor şi a Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, trimis cu adresa nr. PL-x 322 din 10 mai 2011, 
înregistrată sub nr.31/477 din 12 mai 2011. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (8) pct. 2, din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 
prima Cameră sesizată.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 492 din 2 mai 2011. 
Consiliul Superior al Magistraturii a avizat favorabil iniţiativa legislativă conform Hotărârii nr. 233 din 

19 aprilie 2011. 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 

27/254 din 6 iunie 2011. 
     Proiectul de lege are ca obiect de reglementare revizuirea condiţiilor pentru promovarea în funcţia de 

judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, condiţii care trebuie să reflecte parcurgerea tuturor treptelor în ierarhia 
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instanţelor judecătoreşti, precum şi necesitatea de a institui garanţiile de obiectivitate în procedura promovării în funcţia 
de judecător la instanţa supremă. 

     De asemenea, prin proiect se propune ca promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie să se facă dintre judecătorii şi procurorii care au îndeplinit efectiv, cel puţin 5 ani, funcţia de judecător la curtea 
de apel sau de procuror la parchetul de pe lângă curtea de apel ori la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, au obţinut calificativul „foarte bine" la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar, s-au remarcat în 
activitatea profesională şi au o vechime în funcţia de judecător sau procuror de cel puţin 15 ani. 

    Prin prevederile sale, proiectul ţine seama de Decizia Curţii Constituţionale nr. 866/2006, prin care 
dispoziţiile actuale ale art. 52 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, au fost declarate neconstituţionale în ceea ce priveşte condiţionarea 
promovării în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de îndeplinirea funcţiei de judecător. 

    Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor şi a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară reglementează totodată, posibilitatea delegării, în 
interesul serviciului, a magistraţilor-asistenţi, cu acordul scris al acestora, în funcţiile de prim - magistrat - asistent sau 
de magistrat - asistent şef, de către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pe o perioadă de cel mult 6 luni. 

    Potrivit proiectului, delegarea magistraţilor-asistenţi poate fi prelungită, cu acordul scris al acestora, cel 
mult încă 6 luni. Pe perioada delegării, magistraţii-asistenţi beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru 
funcţia în care sunt delegaţi. 

    În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă susmenţionată pe parcursul mai multor 
şedinţe, dezbaterile finalizându-se în şedinţa din 15 iunie 2011.  

La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Justiţiei, 
domnul Cătălin Predoiu – ministrul justiţiei, doamna Lidia Barac - secretar de stat; din partea Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, doamna Livia Doina Stanciu - preşedinte, doamna Rodica Aida Popa – vicepreşedinte, doamna Gabriela 
Victoria Bîrsan - preşedinte Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, doamna Lavinia Curelea - preşedinte Secţia 
Civilă şi de Proprietate Intelectuală, domnul Adrian Bordea - preşedinte Secţia Comercială; din partea Consiliului 
Superior al Magistraturii, domnul Nicolae Horaţius  Dumbrava – preşedinte,  doamna judecător Corina Voicu şi domnul 
judecător Alexandru Şerban, din partea Asociaţia Magistraţilor din România, doamna judecător Mona Pivniceru – 
preşedinte şi doamna Viorica Costiniu – preşedinte de onoare; din partea Asociaţiei Procurorilor din România - domnul 
Constantin Sima – preşedinte.

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei şi de către 
invitaţi, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, 

http://www.scj.ro/CV/CV%20Gabriela%20Birsan.pdf
http://www.scj.ro/CV/CV%20Gabriela%20Birsan.pdf
http://www.scj.ro/CV/CV%20Lavinia%20Curelea.pdf
http://www.scj.ro/CV/CV%20Bordea.pdf
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proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi 
a Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, cu amendamentele admise, care sunt redate în Anexa la prezentul 
raport. 

Din numărul total de 23 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la dezbateri   
18 deputaţi. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei legi organice, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor organice.  
 
 
 
 
 
 
                                           PREŞEDINTE,                                             SECRETAR,                                                                  
                                            Daniel BUDA                                       Gabriel ANDRONACHE  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Şef serviciu, 
          Nicoleta Grecu 
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Anexă 
 

 
AMENDAMENTE ADMISE: 

  
 

Nr. 
crt. 

Legea nr.303/2004 şi Legea nr. 
304/2004, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare 

Text proiect de lege Amendamente 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.  LEGE 
pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor şi a Legii nr. 
304/2004 privind organizarea 
judiciară 
 

Nemodificat.  

2.  Art. I. — Legea nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 826 din 13 
septembrie 2005, cu modificările 
şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 

Nemodificat.  

3.  
 
 
 
Art. 52 (1) Promovarea în 
funcţia de judecător la Înalta 

1. Alineatele (1) şi (4) ale 
articolului 52 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 
„(1) Promovarea în funcţia de 
judecător la Înalta Curte de 

1. Articolului 52 se modifică 
şi va avea următorul cuprins:
 
 
„Art. 52 - (1) Promovarea în 
funcţia de judecător la Înalta 

Pentru 
reglementarea 
unei proceduri 
obiective de 
selecţie a 
candidaţilor 



Curte de Casaţie şi Justiţie se 
face de către Consiliul Superior 
al Magistraturii, dintre 
persoanele care au îndeplinit 
funcţia de judecător în ultimii 2 
ani la tribunale sau curţi de 
apel, au obţinut calificativul 
"foarte bine" la ultima evaluare, 
nu au fost sancţionaţi 
disciplinar, s-au remarcat în 
activitatea profesională şi au o 
vechime în funcţia de judecător 
sau procuror de cel puţin 12 ani. 

(la data 04-Jan-2007 Art. 52, alin. 
(1) din titlul II, capitolul V, sectiunea 
3 a fost atacat de (exceptie admisa) 
Decizia 866/2006 ) 

(la data 23-Feb-2007 Art. 52, alin. 
(1) din titlul II, capitolul V, sectiunea 
3 abrogat de Actul din Decizia 
866/2006 ) 
 

Casaţie şi Justiţie se face de către 
Consiliul Superior al 
Magistraturii, dintre judecătorii 
şi procurorii care au îndeplinit 
efectiv, cel puţin 5 ani, funcţia 
de judecător la curtea de apel 
sau de procuror la parchetul 
de pe lângă curtea de apel ori 
la parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie din 
ultimii 10 ani ca judecător sau 
procuror, au obţinut 
calificativul „foarte bine" la 
ultima evaluare, nu au fost 
sancţionaţi disciplinar, s-au 
remarcat în activitatea 
profesională şi au o vechime în 
funcţia de judecător sau 
procuror de cel puţin 15 ani." 
 

Curte de Casaţie şi Justiţie se 
face numai prin concurs 
organizat ori de câte ori este 
necesar, în limita posturilor 
vacante, de către Consiliul 
Superior al Magistraturii, prin 
Institutul Naţional al 
Magistraturii. 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

pentru ocuparea 
funcţiei de 
judecător la 
Înalta Curte de 
Casaţie şi 
Justiţie. 

 (2)Dispoziţiile art. 48 alin. (10)-
(12) se aplică în mod 
corespunzător. 
 

----------- (2) Dispoziţiile art. 48 alin. 
(10) - (12) se aplică în mod 
corespunzător.

Autor: Comisia juridică. 
 

 

 (3) Evidenţa posturilor 
vacante de judecător la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie 
este publică şi disponibilă 
permanent pe pagina de 
Internet a Consiliului 

----------- (3) Comisiile de concurs  sunt 
alcătuite din câte un 
judecător de la Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie, un 
profesor universitar şi un 
formator al Institutului 
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Superior al Magistraturii şi pe 
cea a Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie. 
 

Naţional al Magistraturii, cel 
puţin cu grad de judecător de 
curte de apel, numiţi prin 
hotărâre a Consiliului 
Superior al Magistraturii, la 
propunerea Institutului 
Naţional al Magistraturii. 
Comisiile de concurs 
corespund secţiilor Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie 
pentru care au fost depuse 
candidaturi.  
 

Autor: Comisia juridică. 
                    ------------ (4) Data, locul, modul de 

desfăşurare a concursului şi 
posturile vacante pentru care 
se organizează concurs se 
comunică tuturor 
judecătorilor şi procurorilor 
prin curţile de apel, prin 
parchetele de pe lângă curţile 
de apel şi prin Parchetul de 
pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, şi se 
publică pe pagina de Internet 
a Consiliului Superior al 
Magistraturii, a Institutului 
Naţional al Magistraturii, a 
Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie şi în trei cotidiene 
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centrale, cu cel puţin 60 de 
zile înainte de data stabilită 
pentru concurs. 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

 (4) Judecătorii care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute la alin. (1) 
îşi pot depune candidaturile 
pentru funcţia de judecător la 
Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, însoţite de orice 
înscrisuri considerate relevante, 
în termen de 30 de zile de la 
publicarea postului vacant, la 
colegiul de conducere al Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie, care 
le analizează şi le înaintează 
Consiliului Superior al 
Magistraturii, însoţite de un 
raport consultativ asupra 
promovării, în termen de 10 
zile de la primire.
 

„(4) Judecătorii sau procurorii 
care îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la alin. (1) îşi pot 
depune candidaturile pentru 
funcţia de judecător la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, 
însoţite de documentele 
prevăzute în Regulamentul 
privind organizarea şi 
funcţionarea administrativă a 
înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, de orice alte înscrisuri 
considerate relevante de către 
candidat, inclusiv lucrări de 
specialitate publicate, precum 
şi, după caz, de opinia 
majoritară motivată, adoptată 
prin vot deschis, de judecătorii 
sau de procurorii din cadrul 
secţiei instanţei ori parchetului 
la care îşi desfăşoară 
activitatea, la colegiul de 
conducere al Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, în termen de 
10 zile de la publicarea postului 
vacant." 

(5) Pot participa la concursul 
de promovare judecătorii şi 
procurorii care au îndeplinit 
efectiv, cel puţin 5 ani, 
funcţia de judecător la curte 
de apel sau de procuror la 
parchetul de pe lângă curtea 
de apel ori la Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie, au obţinut 
calificativul „foarte bine" la 
ultima evaluare, nu au fost 
sancţionaţi disciplinar în 
ultimii 3 ani şi au o vechime 
în funcţia de judecător sau 
procuror de cel puţin 15 ani. 
 

Autor: Comisia juridică. 
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   (6) Consiliul Superior al 
Magistraturii verifică 
îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la alin. (5). 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

 

   (7) Dispoziţiile art. 46 alin. 
(1) – (2) şi art. 47 se aplică în 
mod corespunzător.” 

Autor: Comisia juridică. 
 

 

4.  2. După articolul 52, se 
introduc trei noi articole, 
art.521 - 523, cu următorul 
cuprins: 
 
„Art. 521. - (1) În scopul 
evaluării şi verificării 
pregătirii profesionale a 
candidaţilor, la nivelul fiecărei 
secţii a Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie pentru care au fost 
depuse candidaturi, se 
constituie câte o comisie 
formată din 3 judecători din 
cadrul secţiei. 
 
 

 
 
 
 
 
Art. 521.-  Se elimină. 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

 
 
 
 
 
Corelare cu 
celelalte texte 
modificate de 
Comisie. 
 

  (2) Comisiile de evaluare şi 
verificare a pregătirii 
profesionale sunt numite prin 
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hotărâre a Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii, la 
propunerea colegiului de 
conducere al Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie. 
 

  (3) Evaluarea şi verificarea 
pregătirii profesionale a 
fiecărui candidat se face de 
către comisia constituită la 
nivelul secţiei Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie pentru care 
a fost depusă candidatura, pe 
baza criteriilor şi a procedurii 
prevăzute în Regulamentul 
privind organizarea şi 
funcţionarea administrativă a 
Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie. 
 

  

  (4) În vederea evaluării şi 
verificării pregătirii 
profesionale, candidaţii vor 
susţine un interviu în faţa 
comisiei de evaluare şi 
verificare a pregătirii 
profesionale constituită la 
nivelul secţiei Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie pentru care 
a fost depusă candidatura. 
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      (5) Procedura de evaluare şi 
verificare a pregătirii 
profesionale se finalizează prin 
elaborarea, de către comisia 
constituită la nivelul secţiei 
Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie pentru care a fost 
depusă candidatura, a unui 
raport consultativ asupra 
promovării, motivat, care se 
înaintează, spre aprobare, 
colegiului de conducere al 
Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie. 
 

  

5.  Art. 522. - (1) Colegiul de 
conducere al Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie analizează 
candidaturile depuse pentru 
funcţia de judecător la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, 
aprobă raportul consultativ 
asupra promovării şi emite, pe 
baza acestuia, o recomandare 
motivată cu privire la 
candidat. 
 

Art. 522.- Se elimină. 
 

Autor: Comisia juridică. 
 
 
 

 

      (2) Candidaturile depuse, 
însoţite de documentele 
prevăzute la art. 52 alin. (4), 
raportul consultativ asupra 
promovării şi recomandarea 
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motivată a colegiului de 
conducere al Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie se înaintează 
Consiliului Superior al 
Magistraturii în termen de 30 
de zile de la expirarea 
termenului prevăzut la art. 52 
alin. (4). 

6.   
 
 
 
 
Art. 523 - (1) Promovarea în 
funcţia de judecător la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie se 
dispune de Plenul Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
 

2. După articolul 52, se 
introduce un nou articol, 
art.521, cu următorul 
cuprins: 

 
Art. 521 – (1) Nemodificat. 

Corelare cu 
celelalte texte 
modificate de 
Comisie. 
 

  (2)  În vederea promovării în 
funcţia de judecător la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, 
candidaţii îşi susţin 
candidatura în faţa Plenului 
Consiliului Superior al 
Magistraturii. Membrii 
Consiliului Superior al 
Magistraturii pot pune 
candidaţilor întrebări 
referitoare la aspecte privind 
conduita şi deontologia 
profesională şi la împrejurări 

(2) Se elimină.  
Autor: Comisia juridică. 

 

 
 
 
 
 



 12

rezultate din cuprinsul 
raportului consultativ şi a 
recomandării motivate primite 
din partea colegiului de 
conducere al Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie. 
 

  (3) La şedinţa Plenului 
Consiliului Superior al 
Magistraturii în care se susţine 
candidatura participă, cu rol 
consultativ, şi un psiholog 
desemnat de plen, care va 
putea adresa întrebări 
candidaţilor în scopul evaluării 
motivaţiei şi a competenţelor 
umane şi sociale ale acestora. 
 

(3) Se elimină. 
 

Autor: Comisia juridică. 
 
. 

 

   (4) Pentru fiecare 
candidatură depusă, Plenul 
Consiliului Superior al
Magistraturii adoptă o 
hotărâre prin care admite sau 
respinge motivat promovarea 
în funcţia de judecător la 
Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie. 
 

(4) Se elimină. 
 

Autor: Comisia juridică. 
 
 

 

  (5) Criteriile şi procedura de 
selecţie a candidaţilor pentru 
promovarea în funcţia de 
judecător la Înalta Curte de 

(2) Procedura de desfăşurare a 
concursului pentru 
promovarea în funcţia de 
judecător la Înalta Curte de 
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Casaţie şi Justiţie se stabilesc 
prin Regulament aprobat de 
Consiliul Superior al 
Magistraturii prin hotărâre care 
se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I." 
 

Casaţie şi Justiţie, inclusiv 
modalitatea de contestare a 
rezultatelor se stabileşte prin 
Regulament aprobat de 
Consiliul Superior al 
Magistraturii, prin hotărâre 
care se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I." 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

7. Art. 57.- …………….. 
(8) Delegarea procurorilor poate 
fi prelungită, cu acordul scris al 
acestora, cel mult încă 6 luni. 

 3. După alineatul (8) al 
articolului 57 se introduce un 
nou alineat, alin.(81),
cu următorul cuprins: 
„(81) În interesul serviciului, 
magistraţii-asistenţi pot fi 
delegaţi, cu acordul scris al 
acestora, în funcţiile de prim - 
magistrat - asistent sau de 
magistrat - asistent şef, de către 
preşedintele înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, pe o perioadă 
de cel mult 6 luni. Delegarea 
magistraţilor-asistenţi poate fi 
prelungită, cu acordul scris al 
acestora, cel mult încă 6 luni. Pe 
perioada delegării, magistraţii-
asistenţi beneficiază de toate 
drepturile prevăzute de lege 
pentru funcţia în care sunt 
delegaţi." 

3. Nemodificat.  
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8.  
 
 
 
Art. 67.- (1) Prim-magistratul-
asistent este promovat dintre 
magistraţii-asistenţi şefi cu o 
vechime de cel puţin 4 ani în 
această funcţie.

4. Alineatul (1) al articolului 67 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„(1) Prim-magistratul-asistent 
este promovat dintre magistraţii-
asistenţi şefi cu o vechime de cel 
puţin 2 ani în această funcţie." 
 

4. Nemodificat.  

9.  Art. II. - Legea nr. 304/2004 
privind organizarea judiciară, 
republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 827 din 
13 septembrie 2005, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
 

Art. II.- La articolul 29 
alineatul (1) din Legea nr. 
304/2004 privind organizarea 
judiciară, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 827 din 13 
septembrie 2005, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, litera b) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 

Autor: Comisia juridică. 

 

10. Art. 29.- (1) Colegiul de 
conducere al Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie are 
următoarele atribuţii:

…………….. 
b) analizează candidaturile 
depuse pentru funcţia de 
judecător la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie şi prezintă 
Plenului Consiliului Superior 
al Magistraturii raportul 

1. La articolul 29 alineatul (1), 
litera b) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 
,,b) analizează candidaturile 
depuse pentru funcţia de 
judecător la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, aprobă 
raportul consultativ asupra 
promovării, emite 

Se elimină.  
    Autor: Comisia juridică. 
 
 
 
„b) propune Consiliului 
Superior al Magistraturii 
judecătorii care vor face 
parte din Comisia pentru 
promovarea judecătorilor şi 
procurorilor la Înalta Curte 

 
 
 
 
 
Corelare cu 
celelalte texte 
modificate de 
Comisie. 
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consultativ asupra promovării în 
funcţia de judecător la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie;
 

recomandarea motivată cu 
privire la candidat şi le 
înaintează Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii;" 
 
 

de Casaţie şi Justiţie;” 
 

Autor: Comisia juridică. 

11.  2. La articolul 29 alineatul (1), 
după litera b) se introduce o 
nouă literă, lit.b1), cu 
următorul cuprins: 
 
„b1) propune Consiliului 
Superior al Magistraturii 
comisiile de evaluare şi 
verificare a pregătirii 
profesionale, care elaborează 
raportul consultativ asupra 
promovării în funcţia de 
judecător la înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie;" 
 

2. Se elimină.  
 

Autor: Comisia juridică. 

Corelare cu 
celelalte texte 
modificate de 
Comisie. 
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