
                                                                                                                                                           

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

      Bucureşti,  23.06.2011 
      Nr. 31/686 

 
SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
din zilele de 21-23 iunie 2011 

    
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în zilele 

de 21, 22 şi 23 iunie 2011, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: 
Daniel Buda, Liviu-Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache,  
Alina-Ştefania Gorghiu, Carmen Axenie, Mihail Boldea, Tudor Alexandru 
Chiuariu, Iustin-Marinel Cionca-Arghir, Ciprian Minodor Dobre, Gheorghe Gabor, 
Mircea Grosaru, Adrian Gurzău, Ruxandra Florina Jipa, Silvestru Mircea Lup, 
Ciprian Nicolae Nica, Eugen Nicolicea, Andi Sorin Pandele, Tudor Panţîru, Sorin 
Constantin Stragea, Cornel Ştirbeţ şi Gabriel Nicolescu-Tiţa. 

Domnul deputat András-Levente Máte a fost înlocuit în data de 21 iunie 
2011 de către domnul deputat Márton Arpád şi în data de 23 iunie de către domnul 
deputat Pál Arpád, domnia sa fiind prezent la lucrările Comisiei din data de  
22 iunie 2011. 

În data de 21 iunie 2011 lucrările şedinţei au fost conduse de domnul 
preşedinte al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Daniel Buda. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 
penale; PLx 100/2011 - fond 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, PLx 385/2011 –  
fond; 



3. Proiectul de Lege privind modificarea art.9 din Legea nr.112/1995 pentru 
reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, 
trecute în proprietatea statului; PLx 340/2011 - fond 

4. Proiectul de Lege privind modificarea alin.(2) al art.9 din Legea nr.112/1995 
pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de 
locuinţe, trecute în proprietatea statului; PLx 342/2011 – fond 

5. Propunerea legislativă privind măsurile de simplificare şi de accelerare a 
înscrierii proprietarilor în cartea funciară; Plx 558/2009 - fond 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.241/2005 pentru 
prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale; Plx 370/2011– fond 

7. Proiectul de Lege privind introducerea cotei obligatorii de reprezentare 
politică a femeilor în Parlamentul României; PLx 333/2011 – fond 

8. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
124/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr.78/2000 privind 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie; PLx 535/2005 
– fond 

9. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.1 din 11 
ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997; Plx 742/2010 – fond 

10. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.656 din 7 decembrie 
2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru 
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de 
terorism, actualizată; Plx 387/2010 – fond 

11. Proiectul de Lege privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii 
electronice; PLx 229/2010 – fond 

12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
vederea îmbunătăţirii activităţii de valorificare a bunurilor sechestrate sau 
după caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului; PLx 
199/2011 – fond 

13. Propunerea legislativă pentru completarea art.121 din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale; Plx 325/2011 – fond 

14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.287/2009; 
Plx 350/2011 – fond 

15. Proiectul de Lege privind declararea zilei de 23 august Ziua Comemorării 
Victimelor Fascismului şi Comunismului şi a zilei de 21 decembrie Ziua 
Memoriei Victimelor Comunismului în România; PLx 382/ 2011 – fond 

16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Codului de 
procedură penală; Plx 496/2010– fond 
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17. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; 
Plx 112/2011 – fond 

18. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.10/2011 privind abrogarea alin.(8) al art.39 din Legea nr.51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat; PLx 188/2011 – fond 

19. Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.6 1al art.37 din Legea 
nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat; Plx 
390/2011 – fond 

20. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 
naţional, judeţean şi local,  PLx 398/2011 – fond 

21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OG 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, Plx 400/2011 –  fond 

22. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/1998, 
privind organizarea şi funcţionarea Monitorului Oficial al României, cu 
modificări şi completări, republicată, Plx 401/2011–  fond 

23. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.7/1996 - Legea 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare; Plx 403/2011 - aviz 

24. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Turcia privind dobândirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat 
la Bucureşti la 9 decembrie 2010, PLx 406/2011– aviz; 

25. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind dobândirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două 
state, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2011, PLx 407/2011 - aviz; 

26. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi 
completările ulterioare,  Plx 372/2011 - aviz; 

27. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului privind conservarea 
biodiversităţii şi a cadrului natural al Mării Negre, semnat la Sofia la 14 
iunie 2002, la Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării, 
semnată la Bucureşti la 21 aprilie 1992, PLx 408/2011 - aviz; 

28. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului multilateral între statele din 
sud-estul Europei pentru aplicarea Convenţiei privind evaluarea impactului 
asupra mediului în context transfrontieră, semnat la Bucureşti la 20 mai 
2008; PLx 405/2011 -  aviz; 
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29. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 41/1994 privind organizarea 
şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 
Televiziune, Plx 351/2011 -  aviz; 

30. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.215(r1) din 23/04/2001 
privind administraţia publică locală; PLx 378/2011 

31. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.36/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor 
disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării 
şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale 
şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor 
comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei 
publice locale; PLx 379/2011 - aviz 

32. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.42/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr.93/2009 
privind instituţiile financiare nebancare; PLx 380/2011 -aviz 

33. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/1998 
privind protecţia noilor soiuri de plante şi a Legii nr.186/2000 privind 
aderarea României la Convenţia internaţională pentru protecţia noilor soiuri 
de plante; PLx 383/2011 - aviz 

34. Proiectul de Lege pentru completarea art.12 din Legea 137/2002 privind 
unele măsuri pentru accelerarea privatizării; PLx 386/2011 - aviz 

35. Proiectul de Lege privind promovarea producerii şi utilizării biocarburanţilor 
şi a altor carburanţi regenerabili pentru transport, Plx 388/2011 -  aviz; 

36. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.63 /2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri; PLx 389/2011 - 
aviz 

37. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.88/2010 
privind aprobarea unor măsuri financire pentru întreprinderile mici şi 
mijlocii din industria berii; Plx 391/2011 - aviz  

38. Proiectul de Lege privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) şi (3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru reorganizarea 
unor unităţi din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor ; PLx 
392/2011 - aviz 

39. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi 
eficiente din punct de vedere energetic; PLx 394/2011 - aviz  
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40. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.37/2011 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991 
şi pentru modificarea altor acte normative incidente; PLx 395/2011 - aviz  

41. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2005 
privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de 
întreprindere; PLx 396/2011 - aviz 

42. Proiectul de Lege privind afilierea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor ca membru cu drepturi depline la Asociaţia Internaţională a 
Oficiilor de Marcare ce activează în domeniul metalelor preţioase; PLx 
397/2011 - aviz 

43.  Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun; 
PLx 399/2011 - aviz 

44. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.339/2005 privind regimul 
juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope; Plx 
402/2011 - aviz  

45. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.677 din 21 noiembrie 
2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; Plx 404/2011 - aviz  

46. Sesizarea domnului deputat Eugen Nicolicea referitoare la unele afirmaţii 
făcute de domnul deputat Victor Ponta în emisiunea „Ora de foc” în data de 
14.12.2010, nr. 31/30/2.02.2010 

47. Scrisoarea din partea domnului deputat Mircea Giurgiu referitoare la 
incompatibilitatea între calitatea de deputat şi funcţia de preşedinte de 
sindicat, nr. 31/575/31.05.2011 

48. Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 
stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea şi protecţia 
victimelor criminalităţii, E 15/2011 

49. Propunerea de regulament a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
recunoaşterea reciprocă a măsurilor de protecţie în materie civilă; E 16/2011 

50. Propunerea de regulament a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
atribuirea unor sarcini legate de protecţia drepturilor de proprietate 
intelectuală printre care şi reunirea reprezentanţilor sectorului public şi 
privat în cadrul Observatorului european al contrafacerii şi al pirateriei, 
Oficiului pentru aromizarea în cadrul pieţei interne (mărci, desene şi modele 
industriale); E 17/2011 

51. Comunicare a Comisiei privind protejarea intereselor financiare  ale Uniunii 
Europene prin măsuri de drept penal şi investigaţii administrative. O politică 
integrată pentru a proteja banii contribuabililor – COM (2011) 293; E 
18/2011 
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52. Propunerea de regulament a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către 
autorităţile vamale – COM (2011) 285; E 19/2011 

53. Audierea Avocatului Poporului, în temeiul Legii nr. 35 din 1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului 

54. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în 
domeniul comunicaţiilor electronice; PLx 323/2011  

 
 Lucrările Comisiei juridice au început cu avizarea iniţiativelor legislative pe 
ordinea de zi.  

La proiectul de lege prevăzut la punctul 27 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 28 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 29 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 30 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 31 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 32 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 33 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 34 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 35 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 36 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 37 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 38 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 39 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 40 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 
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La proiectul de lege prevăzut la punctul 41 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 42 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 43 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 44 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 45 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 46 de pe ordinea de zi, referitor la sesizarea domnului deputat 
Eugen Nicolicea referitoare la unele afirmaţii făcute de domnul deputat Victor 
Ponta în emisiunea „Ora de foc” în data de 14.12.2010 (nr.31/30/2.02.2011), 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor.

La punctul 47 de pe ordinea de zi, referitor la scrisoarea din partea 
domnului deputat Mircea Giurgiu referitoare la incompatibilitatea între calitatea de 
deputat şi funcţia de preşedinte de sindicat (nr.31/575/31.05.2011), membrii 
Comsiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor. 

La punctele 48-52, referitoare la propunerile de Regulament ale 
Parlamentului European şi ale Consiliului, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unor rapoarte favorabile.  
 Şedinţa Comisiei a continuat cu dezbaterea iniţiativelor legislative în fond pe 
ordinea de zi. 
 La punctul 2, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de lege. 
 La punctul 3, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere a proiectului de 
lege. 
 La punctul 4, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere a proiectului de 
lege. 
 La punctul 5, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), întocmirea unui raport de respingere 
a propunerii legislative. 
 La punctul 6, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), întocmirea unui raport de respingere 
a propunerii legislative. 
 La punctul 7, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra 
proiectului de lege. 
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 La punctul 8, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu două săptămâni a dezbaterilor asupra 
proiectului de lege. 
 La punctul 9, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative. 
 La punctul 10, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere a propunerii 
legislative. 
 La punctul 11, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu două săptămâni a dezbaterilor asupra 
propunerii legislative. 
 La punctul 12, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu două săptămâni a dezbaterilor asupra 
propunerii legislative. 
 La punctul 13, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere a propunerii 
legislative. 
 La punctul 14, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere a propunerii 
legislative. 
 La punctul 15, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi 2 abţineri), întocmirea unui raport de 
adoptare a proiectului de lege. 

La punctul 16, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu două săptămâni a dezbaterilor asupra 
propunerii legislative.  
 La punctul 17, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative. 
 La punctul 18, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege. 

La punctul 19, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege. 
 La punctul 20, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de lege. 

La punctul 21, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra 
propunerii legislative. 

La punctul 22, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere a propunerii 
legislative. 
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La punctul 23, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere a propunerii 
legislative. 
 La punctul 24, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de lege. 
 La punctul 25, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de lege. 

La punctul 26, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra 
propunerii legislative. 

La punctul 54, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege. 

La punctul 53 de pe ordinea de zi, în urma audierilor, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor şi Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunităţi şi validări a Senatului au hotărât că vor întocmi un raport 
comun care să fie prezentat în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
din data de 27 iunie 2011. 
 Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Daniel Buda a declarat 
închise lucrările şedinţei din 21 iunie 2011.  

Şedinţa Comisiei a continuat în zilele de 22 şi 23 iunie 2011 cu dezbaterea 
iniţiativelor legislative cu care Comisia a fost sesizată în fond şi care vor fi incluse 
pe ordinea de zi a proximei şedinţe.
 
 
         PREŞEDINTE,                                                SECRETAR, 
          Daniel BUDA                                                     Gabriel ANDRONACHE    
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert parlamentar 
Roxana Zegrean  
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