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ședințelor Comisiei din zilele de 14, 15 și 16 iunie 2022 
 
 

Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
Marți, 14 iunie 2022  

Documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
Miercuri, 15 iunie 2022 

I. AVIZ 
1. Proiect de Lege pentru modificarea art.11 lit. a) din Legea nr.514/2003 privind 

organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic. PLx.329/2022. C.D. - Cameră 
decizională.  

III. RAPOARTE 
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2022 

pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la 
organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, stabilirea unor 
măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor 
acte normative. PLx. 270/2022. Procedură de urgență. Raport comun pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului.. C.D. – Cameră decizională.  

3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.168 din Legea educației 
naționale 1/2011. Plx. 150/2022. Raport. C.D. – Prima Cameră sesizată.  

4. Proiect de Lege privind modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, publicată în 
Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările și 
completările ulterioare. PLx. 287/2022. Raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție 
socială. C.D. – Cameră decizională.  

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2022 
pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și prorogarea unor 
termene. PLx. 315/2022. Procedură de urgență. Raport. C.D. – Prima Cameră sesizată.  

IV. DIVERSE 
Joi, 16 iunie 2022 

Documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 

În ziua de marți, 14 iunie 2022, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi 
documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei.  

 
Miercuri, 15 iunie 2022 

 
 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Aurel Nechita, vicepreședintele 
Comisiei pentru învățământ. 
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 Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 
 
 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea art.11 lit. a) din Legea 
nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic (PLx.329/2022). 
 Domnul vicepreședinte Aurel Nechita a menționat că proiectul de Lege are ca obiect de 
reglementare modificarea art.11 din Legea nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea 
profesiei de consilier juridic, astfel încât exercitarea profesiei de consilier juridic să fie 
compatibilă și cu activitatea didactică din învățământul preuniversitar, în prezent, 
compatibilitatea exercitării acestei profesii raportându-se numai la activitatea didactică 
universitară. 

Domnul secretar de stat Șerban George Cătălin a menționat că Ministerul Justiției 
susține inițiativa cu unele observații: la art. 68 alin. (12) lit. f) din Legea educației naționale nr. 
1/2011 sunt prevăzute cele opt domenii de competențe-cheie, printre care și competențele 
antreprenoriale, financiare și juridice. Acestea pot fi asigurate de specialiști în drept, deci 
inclusiv de către consilierii juridici. Instituirea compatibilității exercitării profesiei de consilier 
juridic cu activitățile didactice din învățământul preuniversitar ar putea fi prevăzută pentru acei 
consilieri juridici angajați în muncă, deci, din sfera privată, iar pentru cei numiți în funcție, sub 
rezerva luării în calcul al statutului profesional al acelei funcții. Legea nr. 51/1995 prevede la 
art. 16 lit. b) că exercitarea profesiei de avocat este compatibilă cu activități și funcții didactice 
în învățământul superior, activități didactice cu conținut juridic în învățământul liceal și 
gimnazial, pentru celelalte profesii juridice amintite compatibilitatea fiind reglementată doar 
prin raportare la activități didactice din învățământul superior. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a susținut proiectul de Lege și a propus un aviz 
favorabil, sugerând ca observațiile Ministerului Justiției să fie aduse în discuție la comisia 
propusă pentru elaborarea unui raport asupra proiectului de Lege. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a adoptat un aviz favorabil. 
 
A urmat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.49/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății 
cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, 
stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului și pentru 
modificarea unor acte normative (PLx. 270/2022). 

Domnul secretar de stat Florian Lixandru a menționat actul normativ reglementează 
completarea anexelor nr. 1 și 2.2 din Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea 
plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, 
aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, în sensul 
introducerii Federației Europene a Institutelor Naționale pentru Limbă (EFNIL) în lista 
”Organizațiilor internaționale guvernamentale la care România a aderat ca urmare a aprobărilor 
conducerii Academiei Române sau a altor instituții centrale”, respectiv în lista „Cotizații la alte 
organisme internaționale”, subcapitolul „Academia Română”, în vederea punerii în aplicare a 
măsurilor ce derivă din deținerea de către Academia Română a statutului de membru la această 
Federație. De asemenea, este vizată desființarea Departamentului pentru dezvoltare, 
promovare și monitorizare proiecte de investiții în infrastructură, structură fără personalitate 
juridică, din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea primului-ministru, 
finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului (SGG), 
posturile structurii fiind preluate de către SGG. Având în vedere rolul Academiei Române în 
ceea ce privește consilierea privind utilizarea limbii și dezvoltarea politicilor lingvistice, 
Ministerul Educației susține proiectul de lege.  
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Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu a propus adoptarea inițiativei. 
În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 

adoptarea proiectului de Lege în forma adoptată de Senat. 
 
În continuare s-a dezbătut propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 

art.168 din Legea educației naționale 1/2011 (Plx. 150/2022). 
Domnul vicepreședinte Aurel Nechita a menționat că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare modificarea și completarea art.168 din Legea educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul condiționării emiterii titlului de 
doctor, prin ordin de ministru, de transmiterea de către instituțiile organizatoare de studii 
universitare de doctorat (IOSUD) a tezei de doctorat către Biblioteca Națională a României și 
publicarea tezei de doctorat pe site-ul administrat de Ministerul Educației. 

Domnul senator Ștefan Pălărie, inițiator, a precizat că inițiativa își propune să 
eficientizeze cadrul normativ privind procedura de asigurare a garanțiilor de transparență și 
publicitate a tezelor de doctorat elaborate în cadrul universităților românești. Teza de doctorat 
este o lucrarea științifică originală elaborată de către studentul-doctorand în cadrul studiilor 
universitare de doctorat, condiție legală pentru obținerea titlului de doctor, de interes public, al 
cărei scop este reprezentat de cercetarea științifică. Caracterul inovator este esența unei teze de 
doctorat, fapt pentru care atât pe parcursul elaborării sale, cât și după publicarea acesteia, 
trebuie asigurate garanții ferme cu privire la condițiile de fond și de formă pe care o astfel de 
lucrare trebuie să le respecte. Inițiativa consolidează garanțiile legale privind asigurarea 
publicității și transparenței tezelor de doctorat, instituind mecanisme eficiente prin intermediul 
cărora universitățile vor fi mobilizate să respecte cu celeritate normele legale, iar Biblioteca 
Națională a României va asigura într-o manieră eficientă și modernă accesul neîngrădit al 
persoanelor interesate de studiul tezelor de doctorat. 

 Conform punctului de vedere al Bibliotecii Naționale a României (BNaR), accesul la 
colecțiile BNaR, anume consultarea publicațiilor în sălile de lectură, este reglementat de Legea 
Bibliotecilor nr. 344/2002, republicată, Legea nr. 111/1995, privind depozitul legal de 
documente, republicată, Legea nr. 186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise, 
Regulamentul de organizare și funcționare a Bibliotecii Naționale a României, aprobat prin 
Ordinul Ministerului Culturii nr. 2746/09.03.2020, regulamentele pentru utilizatori, elaborate 
în concordanță cu prevederile legale referitoare la protecția patrimoniului cultural național, la 
drepturile de autor și la drepturile conexe. În ceea ce privește exemplarele digitale ale tezelor 
de doctorat primite în format letric prin depozitul legal, începând din anul 2016, Biblioteca 
Națională a României a asigurat în situ, pe două stații de lucru dedicate, accesul la tezele de 
doctorat în format electronic primite din partea IOSUD-urilor. Din anul 2016, în limita 
resurselor umane și financiare de care dispune, BNaR a venit în întâmpinarea utilizatorilor și 
a realizat copii substitut în format electronic, pentru tezele de doctorat nepublicate din fondul 
1965-2017, solicitate pentru consultare printr-o cerere disponibilă în format electronic. 
Majoritatea tezelor de doctorat din fondul depozitului legal (peste 85.000 de titluri, anii 1965-
2019) sunt nepublicate, sunt exclusiv în format letric și se află sub incidența dreptului de autor. 

BNaR și CNATDCU publică tezele de doctorat pe Platforma REI - Teze de doctorat 
publice (https://rei.gov.ro/teze-doctorat) după acordarea titlului de doctor de către Ministrul 
Educației prin ordin de ministru și consideră corectă și funcțională actuala succesiune a 
etapelor. Aceasta este înlănțuirea firească a etapelor de depunere a tezelor de doctorat, câtă 
vreme titlul de doctor se atribuie prin ordin de ministru și nu prin validarea acordată de 
CNATDCU. Fără atribuirea titlului de doctor prin ordin de ministru emis de Ministrul 
Educației, lucrarea nu poate fi depusă și prelucrată în Depozitul legal și nu poate primi numărul 
unic de depozit legal, conform legii. Lucrarea este opera unui doctor în domeniul respectiv, 
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exclusiv după emiterea ordinului de ministru care conferă titlul. BNaR nu poate accepta 
lucrarea în depozitul legal decât după emiterea ordinului de ministru, aceasta fiind ultima etapă 
în procesul de validare a unei lucrări de doctorat și de atribuire a titlul de doctor pe baza lucrării 
respective. Actuala succesiune de etape în procesul de validare a tezelor de doctorat și acordare 
a titlului de doctor este stabilită și prin Codul studiilor universitare de doctorat (HG nr. 134 din 
2 martie 2016 pentru modificarea și completarea Codului studiilor universitare de doctorat, 
aprobat prin HG nr. 681/2011). Platforma REI oferă acces la tezele de doctorat pentru care s-
a emis ordin de ministru începând cu anul 2016. O parte din aceste titluri nu sunt disponibile 
publicului, deoarece autorii au optat pentru publicarea distinctă a tezei și se află în perioada de 
grație de 24 de luni, cu termene diferite. Prin urmare, în condițiile în care platforma REI nu 
face publică aceste titluri, nici BNaR nu le poate pune la dispoziție. Încadrarea tezelor de 
doctorat nepublicate în categoria "lucrărilor de interes public" și plasarea acestora sub incidența 
Legii nr. 544/2001 este eronată, deoarece tezele de doctorat sunt documente publice, conform 
art. 168 alin. (9) din Legea educației naționale nr. 1/2011, și nu de interes public, în sensul 
Legii nr. 544/2001. Toate documentele aflate în colecțiile Bibliotecii Naționale a României - 
colecții curente, colecții speciale, sau depozit legal, nu sunt produsul activității instituției și 
accesul la acestea nu se află sub incidența Legii nr. 544/2001.  

Domnul secretar de stat Florian Lixandru a Ministerul nu susține inițiativa și a explicat 
că  forma în vigoare a alin.(7) al art.168 din Legea nr. 1/2011 stabilește faptul că titlul de doctor 
se atribuie prin ordin de ministru, după validarea tezei de către Consiliul Național de Atestare 
a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU). Potrivit prevederilor 
legale în vigoare, CNATDCU este singurul organism cu competențe în evaluarea științifică a 
dosarului candidatului la titlul de doctor. Astfel, la baza emiterii ordinului privind atribuirea 
titlului științific stă propunerea CNATDCU de acordare a titlului de doctor. În condițiile art. 
168 alin.(10) din Lege, o teză de doctor se transmite către Biblioteca Națională a României 
doar după validarea acesteia și acordarea titlului de doctor de către CNADTCU.  

Doamna deputat Olivia-Diana Morar a explicat că, în ordinea logică, juridică, 
propunerea legislativă duce la excluderea rolului ordinului de ministru prin care se validează 
practic lucrarea, moment în care aceasta capătă valențele unei teze de doctorat. Publicarea ei 
înainte de a se verifica condițiile de formă și de fond nu îndeplinește ordinea firească din punct 
de vedere juridic.  

Domnul deputat Ioan Cupșa a subliniat rolul Ministerului Educației și a explicat că un 
doctorand nu are calitatea de doctor decât după emiterea ordinului de ministru. 

Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a menționat că, în acest moment, rolul ministrului 
este de a certifica verificările făcute de CNADCU și de a emite ordinul. În majoritatea țărilor 
din Uniunea Europeană acordarea titlului de doctor aparține universităților. Procedura propusă 
de inițiatori nu este corectă, o lucrare neputând fi publicată înainte de a fi validată. 

Doamna deputat Olivia-Diana Morar a completat spunând că publicarea tezei de 
doctorat înainte ca aceasta să fie validată nu îndeplinește condițiile elementare legale pentru a 
putea fi acceptată. Totodată, a propus respingerea propunerii legislative. 

Domnul senator Ștefan Pălărie a explicat că, în România, există un exces de centralizare. 
A menționat că dorește ca în procesul de dezbatere a noului pachet de legi ale educației să se 
reașeze arhitectura procesului de acordarea a titlurilor doctorale în România. Această inițiativa 
sprijină Biblioteca Națională a României în a pune în spațiul public lucrările de doctorat. A 
considerat că în textul legii există o distincție fundamentală între publicare și transmitere.  

Domnul deputat Cătălin-Zamfir Manea a precizat că este total de acord celor spuse de 
către domnul vicepreședinte Szabo Odon și a menționat că în Hotărârea Guvernului nr. 
681/2011 privind aprobarea codului studiilor universitare de doctorat se stipulează clar care 
sunt atribuțiile și responsabilitățile școlilor doctorale. Este evident că teza de doctorat nu poate 



5 

să fie susținută și nu poate trece fără responsabilitatea conducerii școlii doctorale respective. 
A fost de părere că se vorbește prea mult despre titlul de doctor și prea puțin despre alte 
probleme, precum cea a copiilor care nu merg la școală.  

Doamna deputat Olivia-Diana Morar a precizat că domnul senator Pălărie se contrazice 
în afirmații, în sensul că motivul pentru care ar trebui transmise Bibliotecii Naționale a 
României este pentru a conferi o sursă de inspirație și a fi consolidată de către publicul larg. 
Tezele doctorale nu pot fi consultate atâta timp cât ele nu sunt certificate ca fiind teze doctorale. 
Inițiativa, în forma promovată, ar putea fi analizată ca și propunere dacă s-ar suprima rolul 
ordinului de ministru. A amintit că tezele de doctorat sunt documente publice, conform art. 168 
alin. (9) din Legea educației naționale nr. 1/2011, și nu de interes public, în sensul Legii nr. 
544/2001. 

Domnul deputat Boris Volosatîi a susținut scoaterea din responsabilitatea ministrului 
educației a conferirii titlului de doctor, considerând că acest lucru trebuie să treacă în 
responsabilitatea școlilor doctorale așa cum se face și în Republica Moldova, și în alte state 
europene, astfel putând fi evitat plagiatul.  

Domnul secretar de stat Florian Lixandru a menționat că noile legi ale educației sunt 
elaborate în spiritul autonomiei universitare, garantată de Constituție, iar fiecare școală 
doctorală va gestiona în continuare această zonă.  
 Domnul vicepreședinte Aurel Nechita a precizat că speră ca, în noua lege a educației, 
responsabilitatea tezelor să revină școlilor doctorale, așa cum este și în Occident.  
 Comisia, cu 17 voturi pentru respingere, 4 voturi împotriva respingerii și 2 abțineri, a 
adoptat un raport de respingere. 
   
 Domnul senator Stefan Pălărie a afirmat că intenția și impactul pe care modificarea 
legislativă îl are este în sprijinul doctoranzilor, care au nevoie să acceseze informații din 
lucrările anterioare; ar reașeza ceva ce era oricum în contradictoriu între legea depozitului legal 
și legea educației. A dorit să se consemneze că reprezentații Grupului Parlamentar al PNL au 
un ministru în funcție, un ministru pentru care se va depune o moțiune simpla de către USR. 
Domnul senator a acuzat Ministrul Educației că ar exista puternice suspiciuni de doctorat 
asupra lucrării doctorale. A declarat că guvernul este condus de un premier PNL cu suspiciuni 
în spațiul public asupra lucrării de doctorat, care a reușit să blocheze în instanță procesul 
generat de CNADCU. A mai declarat că este ”rușinos unde reușim să ajungem”, iar sintagmele 
”plagiat” și ”antiplagiat” nu au fost rostite de dânsul, ci de ”dumneavoastră”; ”atunci este de 
înțeles și motivul pentru care s-a respins inițiativa, făcând scut uman”, protejând ”posibili 
infractori”. 
 Domnul deputat Ioan Cupșa a menționat că este evident din discursul pe un tot ridicat, 
răstit, al domnului senator Pălărie că interesul USR nu este de a îmbunătăți în vreun mod felul 
cum se desfășoară procesul educațional instituțional în România, ci este evident din cele spuse 
anterior că totul este o ”luptă politică, surdă, oarbă”.  
 
 A urmat proiectul de Lege privind modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, 
publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu 
modificările și completările ulterioare (PLx. 287/2022). 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea art.289 
din Legea nr.1/2011, în scopul păstrării continuității actului didactic pe tot parcursul anului 
universitar, prin prelungirea contractului de muncă al cadrelor didactice universitare până la 
finalul anului universitar în care aceștia împlinesc vârsta de pensionare. 
 Domnul deputat Aurel Căuș, inițiator, a menționat că inițiativa a primit punct de vedere 
negativ al Guvernului, iar Consiliul Legislativ a emis un aviz favorabil. În prezent, Legea nr. 
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1/2011 prevede posibilitatea prelungirii activității unui cadru didactic sau de cercetare titular 
și după împlinirea vârstei de 65 de ani, în anumite condiții, până la finele anului universitar, 
conform metodologiilor proprii ale universităților. Din păcate, procedurile sunt, în cele mai 
multe cazuri, consumatoare de timp și energie și există discrepanțe la nivel național în ceea ce 
privește data la care încetează contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată. 
Art.284 alin. (2) din Lege prevede, pentru personalul didactic preuniversitar, pensionarea la 
finalul anului școlar în care cadrul didactic împlinește vârsta standard de pensionare, 
împrejurare care creează discrepanțe între cele două categorii profesionale aproape identice, 
deoarece legiuitorul dispune pentru situații similare, soluții legislative diferite. Se impune 
schimbarea dispoziției legale actuale prevăzută de art. 289 alin. (1) pentru a nu exista 
tratamente juridice diferite în situații similare. Se va asigura astfel păstrarea continuității 
actului didactic pe tot parcursul anului universitar prin prelungirea contractului de muncă al 
cadrelor didactice universitare până la finalul anului universitar în care împlinesc vârsta de 
pensionare.  
 Domnul secretar de stat Florian Lixandru a menționat că legislația în vigoare stabilește 
foarte clar condițiile de ieșire la pensie pentru cadrele didactice din învățământul superior, 
comparativ cu cei din învățământul preuniversitar, acolo unde nu se poate vacanta un post în 
timpul anului școlar și ocupa acesta prin concurs, așa cum este în universitar. Ministerul 
Educației nu susține adoptarea inițiativei.  
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că argumentul principal pentru care 
Guvernul a avizat negativ proiectul de Lege a fost acela că prin derogare de la prevederile Legii 
nr. 263/2010, dispozițiile art. 289 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, stabilesc vârsta de pensionare 
de 65 de ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei, în situația personalului didactic și de 
cercetare. Guvernul a dat și o soluție prin art. 284 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 și a fost de 
părere că acest articol ar trebui modificat, nu 289. Dar, dacă se modifică 284, pentru a nu 
interveni bicameralismul ar trebui retrimis la Senat și apoi să revină la Cameră. De asemenea 
textul ar trebui corelat cu observațiile Consiliului Legislativ. Totodată, a amintit de raportul 
preliminar de respingere de la Comisia pentru muncă și protecție socială.  
 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a anunțat că termenul alocat ședințelor de Comisie, 
conform programului aprobat de Biroul Permanent, s-a încheiat. A propus pe moment 
adoptarea și o viitoare ședință comună cu Comisia pentru muncă pentru o nouă analiză și 
decizia finală.  
 Comisia, cu 12 voturi pentru și 10 abțineri, a hotărât un raport preliminar de adoptare 
cu amendamente admise. 
  

Dezbaterea PLx. 315/2022 a fost amânată pentru ședința viitoare.  
 
 La lucrările ședinței au participat ca invitați: 
 Din partea Ministerului Educației: 
 - Florian Lixandru - secretar de stat 
 Din partea Ministerului Justiției: 
 - Șerban George Cătălin - secretar de stat 
 Din partea inițiatorilor: 

- senator Ștefan Pălărie. 
 

La lucrări au fost prezenți următorii deputați: Natalia-Elena Intotero - președinte - 
înlocuită de doamna deputat Elena Stoica, Onuţ Valeriu Atanasiu - vicepreședinte, Aurel 
Nechita - vicepreședinte, Vasile-Aurel Căuş - vicepreședinte, Szabó Ödön - vicepreședinte, 
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Laurenţiu-Cristinel Ţepeluş - secretar - înlocuit de domnul deputat Dan Constantin Șlincu, 
Rodica-Luminiţa Barcari - secretar - înlocuită de doamna deputat Cristina Vecerdi, Filip 
Havârneanu - secretar, Bulai Oana-Gianina - înlocuită de domnul deputat Ilie Toma, Cătălina 
Ciofu, Ognean Crîstici, Ioan Cupșa, Romulus-Marius Damian, Gal Karoly, Elena Hărătău, 
Cristian-Daniel Ivănuță, Cătălin-Zamfir Manea, Marius-Andrei Miftode, Olivia-Diana Morar, 
Florin Piper-Savu, Dan-Cristian Popescu -  înlocuit de domnul deputat Vasile Cîtea, Ana-
Loredana Predescu, Simina-Geanina-Daniela Tulbure, Boris Volosatîi, Dragoş Gabriel 
Zisopol. 

La ședință a fost absent domnul deputat Mihai-Laurențiu Polițeanu.  
 
 

În ziua de joi, 16 iunie 2022, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi documentare, 
consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 
 

VICEPREȘEDINTE 
Aurel NECHITA 

 
 
 
 
 
 


