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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                           Nr.4c-20/546/26 octombrie 2022 

               pentru femei şi bărbaţi 

 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 26 octombrie 2022 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi–a desfăşurat lucrările în data de 26 

octombrie 2022, la orele 13.00, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi propuneri 

legislative: 

1.Propunere legislativă pentru modificarea art.150 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (Pl-x nr.495/2022) 

2.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x nr.584/2022) 

3.Propunere legislativă pentru informarea pacienţilor cu privire la efectele secundare ale 

vaccinurilor (Pl-x nr.587/2022) 

4.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.124/2022 

pentru modificarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea 

continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii 

din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi pentru modificarea art.97 

din Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune (PL-x nr.615/2022) 

5.Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului (PL-x 

nr.616/2022) 

6.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (PL-x 

nr.617/2022) 

7.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice (PL-x nr.618/2022) 

8.Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice şi a Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii (Pl-x 

nr.619/2022) 

9.Proiect de Lege pentru modificare şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (PL-x nr.631/2022) 

10.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

(PL-x nr.632/2022) 

11.Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii (PL-x nr.633/2022) 

12.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Pl-x nr.636/2022) 

13.Propunere legislativă pentru modificarea articolului 26 alin.(1) din O.U.G. nr.158/2005 

privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (Pl-x nr.637/2022) 
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14.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 69/2000 a educaţiei fizice 

şi sportului (Pl-x nr.638/2022) 

15.Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (Pl-x 

nr.640/2022) 

16.Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x nr.642/2022) 

17.Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.2 şi a Anexei nr.3 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x nr.643/2022) 

 

Şedinţa a fost condusă de domnul preşedinte Dan Tanasă, care a declarat deschise lucrările 

Comisiei şi a supus la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat în unanimitate. 

1.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.150 alin.(1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (Pl-x nr.495/2022) a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea art.150 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019, în sensul reducerii termenului pentru depunerea jurământului de 

către primar în faţa judecătorului delegat, de la 60 de zile, la 30 de zile de la data alegerilor, în 

situaţia în care şedinţa privind ceremonia de constituire a consiliului local nu are loc. De asemenea, 

iniţiativa preconizează ca, în cazul în care, din alte motive temeinice, primarul nu a putut să depună 

jurământul în cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire a consiliului local, acesta să poată 

depune jurământul în faţa judecătorului delegat. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia juridică, de disciplină și 

imunități și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului care sunt sesizate în fond. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

 2.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x nr.584/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.95/2006. Intervenţiile 

legislative vizează modificări esenţiale privind funcţionarea sistemului naţional de urgenţă şi prim 

ajutor calificat, modificări la o serie de reglementări care să asigure coerenţa, eficienţa, eliminarea 

imixtiunii în competenţele şi activităţile specifice domeniului sănătăţii, precum şi uniformizarea 

standardelor de calitate între asistenţa medicală privată de urgenţă şi asistenţa medicală de urgenţă de 

stat. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta 

urmând a fi trimis către Comisia pentru sănătate și familie, Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională care sunt 

sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil. 

3.La dezbaterea Propunerii legislative pentru informarea pacienţilor cu privire la efectele 

secundare ale vaccinurilor (Pl-x nr.587/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, respectiv crearea cadrului legislativ pentru informarea pacienţilor cu 

privire la efectele secundare ale vaccinurilor. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru sănătate și 

familie care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

4.La dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 

nr.124/2022 pentru modificarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.105/2022 privind 

aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

preşcolarii şi elevii din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi pentru 

modificarea art.97 din Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune (PL-x 

nr.615/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2022 precum şi modificarea art.97 din Legea 
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nr.196/2016. Potrivit expunerii de motive, proiectul vizează odată cu începerea noului an şcolar 

2022-2023, suplimentarea cu 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar, beneficiare ale programului-

pilot, numărul total al acestora majorându-se la 350. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru învățământ care sunt sesizate în fond. În urma 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

5.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 

poliţistului (PL-x nr.616/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.360/2002. Iniţiativa vizează condiţiile privind 

recrutarea, selecţionarea şi repartizarea pe posturi şi pe unităţi a candidaţilor la concursurile de 

admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, stabilirea unor criterii clare 

şi unitare potrivit cărora un agent sau un ofiţer de poliţie poate ocupa funcţii de conducere sau 

comandă, precum şi adoptarea unor soluţii tehnico-organizatorice cu privire la activitatea de mutare 

la cerere, prin realizarea unei aplicaţii informatice care să asigure transparenţă şi corectitudine. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta 

urmând a fi trimis către Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

6.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate(PL-x nr.617/2022)a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005, 

urmărindu-se instituirea unui nou tip de concediu medical şi a unei noi categorii de indemnizaţii, 

respectiv concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea persoanelor care îndeplinesc criteriile medico-

psihosociale de încadrare în grad de handicap, aflate la prima solicitare. Comisia pentru egalitatea de 

şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia 

pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru sănătate și familie care sunt sesizate în fond. În 

urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz 

favorabil. 

7.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x nr.618/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi 

a prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.263/2010, în sensul 

completării listelor de locuri de muncă în condiţii speciale cu noi locuri de muncă, în scopul 

înlăturării unor inechităţi. Din partea inițiatorilor a luat cuvântul domnul deputat Ilie Toma care a 

susținut modificările legislative în favoarea anumitor categorii de muncitori care nu au fost încadrați 

corect în grupele de muncă deoarece au fost închise întreprinderi și nu s-au mai putut face 

măsurători, dând exemplul Mintia. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost 

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru muncă și protecție socială care 

este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea 

unui aviz favorabil. 

8.La dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice şi a Legii nr.127/2019 privind sistemul public de 

pensii (Pl-x nr.619/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, 

modificarea Legii nr.263/2010, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.127/2019. Potrivit 

expunerii de motive, măsurile propuse vizează eliminarea efectelor negative generate de interpretări 

neunitare în ceea ce priveşte stabilirea stagiului complet de cotizare, în raport de vechimea minimă 

necesară în domeniu. În principal, iniţiativa vizează restrângerea la trei situaţii a cazurilor în care se 

aplică un stagiu de cotizare complet redus, concomitent cu eliminarea condiţiei de realizare a unei 

perioade minime într-unul dintre domeniile specifice grupei I/condiţii speciale de muncă, necesară 

pentru a beneficia de un stagiu complet de cotizare redus, prin modificarea art.56 alin.(3) din Legea 
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nr.263/2010, completarea art.28 alin.(1) din Legea nr.127/2019 cu trei domenii de activitate specifice 

grupei I de muncă/condiţii speciale, respectiv activităţile din industria de armament, sectorul 

construcţii nave şi din unităţile de producţie a energiei electrice în termocentrale pe bază de cărbune, 

precum şi eliminarea din cuprinsul Legii nr.127/2019 a condiţiei de a realiza o perioadă minimă de 

activitate într-unul din domeniile specifice grupei I/condiţii speciale de muncă, necesară pentru a 

beneficia de un stagiu complet de cotizare redus. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru muncă și 

protecție socială care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

9.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificare şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale(PL-x 

nr.631/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008, urmărindu-se recunoaşterea 

activităţii economice desfăşurate de persoana fizică independentă, ca vechime în muncă, precum şi 

acordarea acestui drept persoanelor care desfăşoară activităţi liberale, precum şi acelora care 

prestează activităţi economice a căror desfăşurare este organizată şi reglementată prin legi speciale. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta 

urmând a fi trimis către Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia pentru 

industrii și servicii și Comisia pentru muncă și protecție socială care sunt sesizate în fond. În urma 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

10.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011(PL-x nr.632/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, completarea art.124 şi art.219 din Legea nr.1/2011, în sensul publicării de către 

universităţi pe site-ul propriu, a unor acte juridice şi informaţii (deciziile şi hotărârile Senatului 

universitar, Consiliului de administraţie, Comisiei de etică universitară, componenţa tuturor 

structurilor decizionale, executive şi consultative, împreună cu datele publice de contact ale 

membrilor lor etc.). De asemenea, se propune ca, pe site-urile universităţilor să fie publicate anual 

datele care stau la baza alocării finanţării de bază, complementare şi suplimentare şi sumele alocate 

pe fiecare universitate din fondul de dezvoltare instituţională şi din fondul de situaţii speciale. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta 

urmând a fi trimis către Comisia pentru învățământ care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, 

membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

11.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii 

(PL-x nr.633/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, 

completarea Legii nr.53/2003, în sensul instituirii contractului individual de muncă „la cerere”, 

precum şi a contractului individual de muncă cu mai mulţi angajatori. Comisia pentru egalitatea de 

şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia 

pentru muncă și protecție socială care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

12.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Pl-x nr.636/2022), a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, completarea art.124 şi art.219 din Legea 

nr.1/2011, în sensul publicării de către universităţi pe site-ul propriu, a unor acte juridice şi informaţii 

(deciziile şi hotărârile Senatului universitar, Consiliului de administraţie, Comisiei de etică 

universitară, componenţa tuturor structurilor decizionale, executive şi consultative, împreună cu 

datele publice de contact ale membrilor lor etc.). De asemenea, se propune ca, pe site-urile 

universităţilor să fie publicate anual datele care stau la baza alocării finanţării de bază, 

complementare şi suplimentare şi sumele alocate pe fiecare universitate din fondul de dezvoltare 

instituţională şi din fondul de situaţii speciale. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 
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bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către  Comisia pentru muncă și 

protecție socială care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

13.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea articolului 26 alin.(1) din O.U.G. 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate(Pl-x 

nr.637/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea 

art.26 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2005, urmărindu-se, potrivit expunerii 

de motive, să se extindă vârsta până la care se poate acorda concediul şi indemnizaţia pentru 

îngrijirea copilului bolnav, de la 7 ani în prezent, la 12 ani. Doamna vicepreședinte Mara Calista a 

luat cuvântul din partea inițiatorilor susținând modificările legislative pentru că normele europene 

prevăd vârsta până la care se poate acorda concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului 

bolnav este de 12 ani. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată 

pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către  Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia 

pentru sănătate și familie care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

14.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 69/2000 a 

educaţiei fizice şi sportului (Pl-x nr.638/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000. 

Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează recunoaşterea în mod oficial a sporturilor electronice 

– Esports, precum şi stabilirea cadrului legislativ cu privire la activităţile prin care se desfăşoară 

sporturile electronice în România şi drepturile de care se bucură persoanele implicate în industria 

Esports, în special cele privind protejarea muncii lor şi a exercitării activităţii în condiţii legale. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta 

urmând a fi trimis către Comisia pentru tineret și sport care este sesizată în fond. În urma 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

15.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 

(Pl-x nr.640/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, 

modificarea art.26 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2005, urmărindu-se 

majorarea vârstei până la care se pot acorda concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului 

bolnav, de la 7 ani la 12 ani. Domnul deputat Ionel Dancă a luat cuvântul din partea inițiatorilor 

susținând majorarea vârstei până la care se pot acorda concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea 

copilului grav bolnav până la 18 ani. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost 

sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru muncă și protecție socială și 

Comisia pentru sănătate și familie care sunt sesizate în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

16.La dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x nr.642/2022), a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, instituirea anumitor măsuri care să 

permită asigurarea exercitării dreptului de a vota şi de a candida al persoanelor cu handicap. Comisia 

pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi 

trimis către Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru sănătate și familie și Comisia 

pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților care sunt sesizate în fond. În urma 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

17.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Anexei nr.2 şi a Anexei nr.3 din 

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x nr.643/2022), a luat cuvântul 

domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea anexelor nr.2 şi 3 din Legea 

nr.263/2010, în sensul completării listelor de locuri de muncă în condiţii speciale cu noi locuri de 

muncă, în vederea înlăturării unor inechităţi. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru muncă și 
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protecție socială care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

În cadrul lucrărilor au fost prezenţi: domnul Tanasă Dan - preşedinte, Calista Mara-Daniela-

vicepreşedinte, Șerban Gianina-vicepreședinte, Holban Georgeta-Carmen-vicepreşedinte, Enachi 

Raisa-secretar, Sandu Viorica-secretar, Cambera Oana-Alexandra, Dancă Ionel, Grosaru Andi-

Gabriel, Ilișanu Claudiu-Augustin, Paraschiv Rodica, Rizea Cristina Camelia și Ungureanu 

Emanuel-Dumitru. Au absentat: Csep Eva-Andrea, Coarnă Dumitru și Plăiașu Gabriel.  

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Dan TANASĂ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Simona Șerban, consilier  parlamentar 


