
 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 Bucureşti, 12.09.2013 
 

PROCES VERBAL 
din zilele de 09 şi 12 septembrie 2013 

 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zile de  09 şi 12 septembrie 2013. 
 
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic în ziua de 09 septembrie a.c., din numărul de 33 membri ai 
Comisiei au fost prezenţi 30 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea 
Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb 
Rovana (PSD). 
  
 La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic în ziua de 10 septembrie a.c., din numărul de 33 membri ai 
Comisiei au fost prezenţi 30 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea 
Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb 
Rovana (PSD). 
 
 La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic în ziua de 11 septembrie a.c., din numărul de 33 membri ai 
Comisiei au fost prezenţi 30 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea 
Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb 
Rovana (PSD). 
 
 La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic în ziua de 12 septembrie a.c., din numărul de 33 membri ai 
Comisiei au fost prezenţi 30 deputaţi, fiind absenţi: domnul ministru Dragnea 
Nicolae-Liviu (PSD), domnul deputat Oltean Ioan (PDL) şi doamna ministru Plumb 
Rovana (PSD). 
 
 La şedinţa Comisiei din 09 septembrie a.c au participat ca invitaţi: domnul 
Rizescu Radu, consilier Primăria Municipiului Bucureşti, doamna Pascale Antonela, 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
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membru Asociaţia "Cuţu, cuţu", doamna Claudia Dumitru, coordonator Federaţia 
Naţională pentru Protecţia Animalelor, domnul Kuki Bărbucean, coordonator Vier 
Pfoten, domnul Măndoiu Ion, medic veterinar, domnul Cerbureanu Iosiv, Secretar 
Primăria Municipiului Piteşti, domnul Ghincea Vasile, şef serviciu Primăria Giurgiu, 
doamna Antonela Ghiţă, şef serviciu Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, 
domnul Tudor Pendiuc, Primarul Municipiului  Piteşti, domnul Barbu Nicolae, 
Primar Primăria Giurgiu, domnul Sorin Mircea Oprescu, Primarul General al 
Primăriei Municipiului Bucureşti, domnul Marius Marinescu, Preşedinte de onoare 
Federaţia pentru protecţia animalelor şi mediului, doamna Frata Afrodita, voluntar 
Asociaţia "Cuţu, cuţu", domnul Pană Eugen, voluntar Asociaţia "Cuţu, cuţu", domnul 
Vladimir Alexandru Mănăstireanu, Preşedinte Autoritatea Naţională Sanitar 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, domnul Cristian Duicu, Director General 
Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 
 
 Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ în şedinţă comună de domnul 
deputat Almăjanu Marin, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi domnul deputat Ciucă Liviu-Bogdan, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 09 septembrie 2013 a figurat următorul 
punct: 
 

SESIZARE ÎN FOND 
 

1. PL-x 912/2007 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 
câinilor fără stăpân 

 
 La şedinţa Comisiei din 10 septembrie a.c au participat ca invitaţi: doamna 
Grecu Mihaela, director Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice, domnul Mitea Fănel, director Ministerul Finanțelor Publice, domnul Alin 
Mitrică, Secretar de Stat Ministerul Fondurilor Europene, doamna Anghel Tanţi, 
director general adjunct Ministerul Finanțelor Publice, domnul Mihai Groşan, 
director Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice şi domnul Casţu 
Bogdan, inspector juridic Ministerul Afacerilor Interne. 
 
 Lucrările şedinţelor au fost conduse de către domnul deputat Almăjanu Marin, 
preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 10 septembrie 2013 au figurat următoarele 
puncte: 
 
 

http://www.ansvsa.ro/documente/admin/Vlad%20Manastireanu%20-%20vice%20-%2027.07.2012_5985ro_325ro.pdf
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=6&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=72&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=6&cam=2&leg=2012
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AVIZE 
 
2. PL-x 244/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.66/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind 
Statutul poliţistului 

3. PL-x 250/2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Irlandei privind cooperarea în prevenirea şi combaterea traficului ilicit de 
droguri , spălării banilor, criminalităţii organizate, traficului de persoane, 
terorismului, finanţării terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Dublin la 17 
ianuarie 2013 

4. PL-x 264/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.51/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 

5. PL-x 265/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.52/2013 pentru modificarea şi completarea art.13 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 
structural şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 

6. PL-x 267/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind 
menitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind 
alocaţia pentru susţinerea familiei 

7. PL-x 268/2013 Propunere legislativă privind scutirea de la plata creanţelor fiscale 
accesorii 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

8. Pl-x 350/2012 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 

9. Pl-x 181/2013 Propunere legislativă privind descentralizarea unor servicii publice 
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice 
centrale către autorităţile administraţiei publice locale 

10. Pl-x 207/2013 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale 

11. PL-x 233/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală 

12. PL-x 245/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea 
funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea 
cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice, din subordinea, sub autoritatea sau 
coordonarea Guvernului ori a ministerelor 

 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind 
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aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân (PL-x 912/2007), ce are ca 
obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 
privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.794 din 13 decembrie 2001, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.227/2002, cu modificările ulterioare. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat propunerea 
legislativă în şedinţa din 12 decembrie 2007, (nr. voturi: DA= 74 NU=1 AB=0), 
Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă.  
 Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu 
majoritate de voturi. 
 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului (PL-x 244/2013), ce are 
ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind 
Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii unor 
măsuri menite a oferi compensaţii specifice poliţiştilor clasaţi inapţi pentru serviciul 
poliţienesc ca urmare a rănirii acestora în timpul sau în legătură cu exercitarea 
atribuţiilor de serviciu, precum şi pentru familiile acestora, în cazul decesului. 
 S-a arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă se încadrează în categoria 
legilor organice, Camera Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată, Procedură de 
urgenţă, Data la care se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere si 
vot final: 26.09.2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
ordonanţă de urgenţă.  
 Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost avizat 
favorabil cu majoritate de voturi. 
 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată Proiectul de Lege pentru 
ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Irlandei privind 
cooperarea în prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri , spălării banilor, 
criminalităţii organizate, traficului de persoane, terorismului, finanţării terorismului şi 
a altor infracţiuni grave, semnat la Dublin la 17 ianuarie 2013 (PL-x 250/2013), ce 
are ca obiect cooperarea în prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri, 
spălării banilor, criminalităţii organizate, traficului de persoane, terorismului, 
finanţării terorismului şi altor infracţiuni grave, precum şi infracţiunilor de natură 
economică şi financiara ce au fost săvârşite, organizate sau pregătite sau care se află 
în curs de săvârşire, organizare sau pregătire pe teritoriul statului oricăreia dintre 
Părţi. 

S-a arătat că proiectul de lege în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată, Data la care se împlineşte termenul 
constituţional pentru dezbatere si vot final: 16.10.2013, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de lege.  
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Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost avizată favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2013 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 264/2013), ce are ca obiect modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, intervenţiile legislative vizând reglementarea 
modalităţii de stabilire a remuneraţiei membrilor executivi şi neexecutivi ai 
consiliului de administraţie, a directorilor, precum şi a membrilor consiliului de 
administraţie sau, după caz a membrilor consiliului de supraveghere. 

S-a arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă se încadrează în categoria 
legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de 
urgenţă, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 25 iunie 
2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost avizat 
favorabil cu majoritate de voturi. 
 

La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2013 pentru modificarea şi 
completarea art.13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind 
gestionarea financiară a instrumentelor structural şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţă (PL-x 265/2013), ce are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr.362/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, în vederea optimizării fluxurilor financiare din 
cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale şi asigurarea 
capacităţii de absorbţie a acestor fonduri. 

S-a arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă se încadrează în categoria 
legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de 
urgenţă, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 25 iunie 
2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă. 

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost avizat 
favorabil cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.416/2001 privind menitul minim garantat, precum şi pentru 
modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei (PL-x 
267/2013), ce are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, 
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în vederea majorării nivelului minim garantat şi a limitei de venituri până la care se 
acordă alocaţia pentru susţinerea familiei, începând cu luna iulie 2013. 

S-a arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă se încadrează în categoria 
legilor organice, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de 
urgenţă, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 26 iunie 
2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, 
Consiliului Economic şi Social avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost avizat 
favorabil cu unanimitate de voturi. 

 
 La punctul 7 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind 
scutirea de la plata creanţelor fiscale accesorii (PL-x 268/2013), ce are ca obiect 
anularea sau reducerea creanţelor aferente datoriilor fiscale restante datorate 
bugetului de stat, bugetului de asigurări sociale ori bugetelor locale, cu condiţia 
achitării sau compensării obligaţiilor principale în termen de 3 luni şi, respectiv, 6 
luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 25 iunie 2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil 
propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ 
cu unanimitate de voturi. 

 
 La punctul 8 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică (Pl-x 350/2012), ce are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, cu completările ulterioare. Potrivit Expunerii de motive, „sarcina consultării 
prin organizarea unor dezbateri publice se impune a fi prevăzută cu caracter 
obligatoriu şi nu doar la cererea punctuală a societăţii civile. În acest fel se acordă 
dreptul şi beneficiul de a se proceda la excluderea consultărilor prin organizarea de 
dezbateri publice pentru proiecte de acte normative ce nu prezintă larg interes. 
Deopotrivă, se înlătură dificultăţile ocazionate de formularea, preluarea şi procesarea 
unor cereri de organizare de dezbateri publice pentru o multitudine de proiecte de acte 
normative, importante şi de interes general”. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 17 septembrie 2012, (nr. voturi: DA= 60 NU=1 AB=3), 
Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
 La punctul 9 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind 
descentralizarea unor servicii publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 
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organe ale administraţiei publice centrale către autorităţile administraţiei publice 
locale (Pl-x 181/2013), ce are ca obiect de reglementare descentralizarea unor servicii 
publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei 
publice centrale către autorităţile administraţiei publice locale. Potrivit Expunerii de 
motive, „într-o descentralizare administrativă se pot rezolva, în condiţii mai bune, 
interesele locale, serviciile publice locale putând fi conduse mai bine de către 
autorităţile locale într-un regim în care acestea nu au obligaţia să se conformeze 
ordinelor şi instrucţiunilor de la centru. Va creşte capacitatea de negociere, de 
asociere, disponibilitatea de a realiza diverse tipuri de parteneriat ale administraţiei 
publice locale”. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată, Data la care se împlineşte 
termenul constituţional pentru dezbatere si vot final: 19.09.2013, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, Consiliului Economic şi 
Social avizează negativ propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu 
majoritate de voturi. 

 
 La punctul 10 al ordinii de zi a fost prezentată Propunerea legislativă privind 
completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale (Pl-x 207/2013), ce are 
ca obiect de reglementare completarea Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
constituirii, la nivel local şi judeţean a unor consilii consultative, ca organe asociative 
cu rol consultativ aflate în coordonarea consiliului local, consiliului judeţean sau a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, formate din membri ai societăţi civile, 
ai forurilor academice cu reprezentare locală, ai conducerii unităţilor de învăţământ 
preuniversitar şi universitar, dacă este cazul, ai unităţilor sanitare şi clerului 
bisericesc, din reprezentanţi ai mediului de afaceri local, ai sindicatelor din sectorul 
bugetar afiliate la nivel naţional şi ai asociaţiilor de producători agricoli, dacă este 
cazul. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată, Data la care se împlineşte 
termenul constituţional pentru dezbatere si vot final: 01.10.2013, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă.  

Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost respins cu 
unanimitate de voturi. 
 La punctul 11 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală (PL-x 233/2013), ce are ca obiect de 
reglementare aprobarea unui nou Program naţional de dezvoltare locală în scopul 
implementării unor proiecte de importanţă naţională care susţin dezvoltarea regională 
prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico - edilitară şi socio-
educativă în mediul rural şi urban. 
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S-a arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă se încadrează în categoria 
legilor ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Procedură de 
urgenţă, Senatul a adoptat proiectul de ordonanţă de urgenţă în şedinţa din 17 iunie 
2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost 
amânat cu termen de două săptămâni, cu unanimitate de voturi. 

 
 La punctul 12 al ordinii de zi a fost prezentat Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor 
măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de 
posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice, din subordinea, 
sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor (PL-x 245/2013), ce 
are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri privind funcţionalitatea 
administraţiei publice locale, a numărului de posturi, precum şi reducerea 
cheltuielilor în cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice din subordinea, sub 
autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor. 

S-a arătat că proiectul de ordonanţă de urgenţă se încadrează în categoria 
legilor organice, Camera Deputaţilor este Primă Cameră Sesizată, Procedură de 
urgenţă, Data la care se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere si 
vot final: 27.09.2013, Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de 
ordonanţă de urgenţă.  

Supus dezbaterilor, respectivul proiect de ordonanţă de urgenţă a fost 
amânat cu termen de două săptămâni, cu unanimitate de voturi. 
 
 În zilele de 11 şi 12 septembrie a.c., lucrările s-au desfăşurat în cadrul 
grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor 
documente înregistrate la Comisie.     

 

                   PREŞEDINTE,          SECRETAR, 

                    Marin ALMĂJANU           Ion-Marcel CIOLACU 

 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier, Alina Tănase 
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