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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
Comisia pentru administraţie publică 

şi amenajarea teritoriului  

Comisia juridică, de disciplină și 

imunități  

Nr.4c-7/523 

București, 23.06.2022 

 

              Nr.4c-13/865 

București, 23.06.2022 

 

RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 

 

 

            În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități au 

fost sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, trimis cu 

adresa nr. PLx.491/2021 din 18 octombrie 2021 și înregistrat cu                                  

nr.4c-7/523/20.10.2021, respectiv 4c-13/865/2021. 

           Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în 

ședința din 11 octombrie 2021, în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a 

din Constituția României, republicată. 

           Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 

din Constituția României, republicată și ale art.92 alin.(9) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare.  

 La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia a avut în vedere:  

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.467/23.06.2021) 

- avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr.4329/02.06.2021) 

- avizul negativ al Comisiei pentru tehnologia informațiilor și comunicațiilor 

(nr.4c-19/158/03.06.2021) 

- avizul favorabil al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară și servicii specifice (nr.4c-5/808/12.11.2021) 

- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1754/20.09.2021) 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=3&leg=2020&cam=2&pag=comp20220314
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 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii cadastrului 

şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, în sensul includerii avocaţilor în categoria profesioniştilor care 

colaborează, în desfăşurarea profesiei, cu Agenţia Naţională de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară, precum şi asigurarea accesului gratuit al acestora în mod 

direct, permanent, personal sau prin reprezentant, la platforma şi serviciile on-line 

ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară. 

 Potrivit prevederilor art. 62 şi 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii celor două comisii 

sesizate în fond au examinat proiectul de lege în şedinţe separate. 

 Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat proiectul 

de lege, în ședința desfășurată în sistem mixt din data de 10 mai 2022. La lucrările 

Comisiei au fost prezenți membri ai Comisiei conform listei de prezență. 

 Membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

au examinat proiectul de lege în şedinţa din data de 21 iunie 2022. La lucrările 

Comisiei și-au înregistrat prezența deputații conform listei de prezență. 

 La dezbaterile care au avut loc a participat, în calitate de invitat, în 

conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, doamna Adriana Tudosoiu – 

director general adjunct în cadrul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară. 

 În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor 

două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaților adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 cu amendamente admise 

(incluzând amendamente admise ce privesc corelări de tehnică legislativă) 

prezentate în Anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun. 

      În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

PREŞEDINTE  

Simona BUCURA - OPRESCU  

 

    PREŞEDINTE  

  Laura - Cătălina VICOL - CIORBĂ 

SECRETAR,  

Christine THELLMANN 

    SECRETAR,  

    László - Zsolt LADÁNYI 

 

 
Şef serviciu, Cristian BITEA  

Expert parlamentar, Roxana ARDELEANU  

 

 
              Consilier parlamentar, Dragoș BUCUR 



Anexa 

PL-x nr. 491/2021 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

                                        

Nr. 

Crt. 

Text Legea cadastrului și a 

publicității imobiliare 

nr.7/1996 

 

Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 
 

Motivarea amendamentelor  

propuse 

0 1 2 3 4 

1.   LEGE 

pentru modificarea şi 

completarea Legii cadastrului şi 

a publicităţii imobiliare 

nr.7/1996 

Nemodificat  

2.    Articol unic. (1) Legea 

cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare nr. 7/1996, 

republicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr.720, 

din 24 septembrie 2015, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

 Art.I. - Legea 

cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare nr.7/1996, 

republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, 

nr.720, din 24 septembrie 2015, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică și se 

completează după cum 

urmează: 

 

Tehnică legislativă. 

 

3.  Art.3 

 

 

 

1. La articolul 3, alineatele 

(4), (6) şi (64) se modifică şi vor 

avea următorul cuprins: 

 

1. La articolul 3, alineatele 

(4), (6), (63) şi (64) se modifică 

şi vor avea următorul 

cuprins: 
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 (4) În vederea 

specializării relaţiilor de 

colaborare dintre unitatea 

administrativ-teritorială, 

instanţele de judecată, notarii 

publici şi Agenţia Naţională 

sau, după caz, oficiul 

teritorial, primarul, 

preşedintele instanţei sau al 

Consiliului Superior al 

Magistraturii şi preşedintele 

Uniunii Naţionale a Notarilor 

Publici din România sau al 

Camerei Notarilor Publici 

stabilesc prin dispoziţie 

persoanele din structura de 

specialitate a acestora care 

colaborează direct cu Agenţia 

Naţională sau, după caz, cu 

oficiul teritorial, în condiţiile 

stabilite prin protocol de 

colaborare încheiat între 

Agenţia Naţională şi 

instituţiile anterior 

menţionate. 

 

 

 (6)Pentru îndeplinirea 

obligaţiilor sale, Agenţia 

Naţională acordă gratuit 

acces online la seturile de 

date administrate de aceasta 

şi instituţiile sale 

  (4) În vederea 

specializării relaţiilor de 

colaborare dintre unitatea 

administrativ-teritorială, 

instanţele de judecată, notarii 

publici, avocaţii şi Agenţia 

Naţională sau, după caz, oficiul 

teritorial, primarul, preşedintele 

instanţei sau al Consiliului 

Superior al Magistraturii, 

preşedintele Uniunii Naţionale a 

Notarilor Publici din România 

sau al Camerei Notarilor Publici, 

preşedintele Uniunii Naţionale a 

Barourilor din România sau 

decanul baroului, stabilesc prin 

dispoziţie persoanele din 

structura de specialitate a 

acestora care colaborează direct 

cu Agenţia Naţională sau, după 

caz, cu oficiul teritorial, în 

condiţiile stabilite prin protocol 

de colaborare încheiat între 

Agenţia Naţională şi instituţiile 

anterior menţionate. 

 

 

   (6) În îndeplinirea 

obligaţiilor ce le revin, 

autorităţile publice centrale şi 

locale, instituţiile publice, 

instanţele judecătoreşti, notarii 

publici, experţii judiciari, 

 (4) În vederea 

specializării relaţiilor de 

colaborare dintre unitatea 

administrativ-teritorială, 

instanţele de judecată, notarii 

publici, avocaţii şi Agenţia 

Naţională sau, după caz, oficiul 

teritorial, primarul, preşedintele 

instanţei sau al Consiliului 

Superior al Magistraturii, 

preşedintele Uniunii Naţionale 

a Notarilor Publici din România 

sau al Camerei Notarilor 

Publici, preşedintele Uniunii 

Naţionale a Barourilor din 

România sau decanul baroului 

stabilesc prin dispoziţie 

persoanele din structura de 

specialitate a acestora care 

colaborează direct cu Agenţia 

Naţională sau, după caz, cu 

oficiul teritorial, în condiţiile 

stabilite prin protocol de 

colaborare încheiat între 

Agenţia Naţională şi instituţiile 

anterior menţionate. 

 

(6) Pentru îndeplinirea 

obligaţiilor ce le revin, 

autorităţile publice centrale şi 

locale, autorităţile 

administrative autonome, 
instituţiile publice, instanţele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnică legislativă 

Este necesară eliminarea 

virgulei din sintagma ”… sau 

decanul baroului, stabilesc” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propunerea legislativă a fost 

completată cu mențiuni 

referitoare la acordarea la acces 

la seturile de date strabilite prin 

ordin al directorului general al 

Agenţiei Naţionale pentru 

instituțiile și profesioniştii 
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subordonate, în funcţie de 

disponibilitatea datelor în 

format electronic, notarilor 

publici, avocaţilor, 

executorilor judecătoreşti, 

persoanelor fizice şi juridice 

autorizate să efectueze lucrări 

de cadastru, geodezie, 

cartografie, experţilor 

judiciari, instituţiilor şi 

autorităţilor publice, precum 

şi altor entităţi care 

îndeplinesc un serviciu 

public, în scopul îndeplinirii 

atribuţiilor acestora, în 

condiţiile stabilite prin ordin 

al directorului general al 

Agenţiei Naţionale. 

 

(63) Ordinul prevăzut la 

alin.(6) se publică în 

Monitorul Oficial al 

României, Partea I, şi pe 

pagina de internet a Agenţiei 

Naţionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

persoanele autorizate să 

realizeze lucrări de cadastru, 

geodezie, cartografie şi 

fotogrammetrie, avocaţii, 

precum şi executorii 

judecătoreşti au acces gratuit, 

direct, permanent, personal sau 

prin reprezentant, la platforma şi 

serviciile on¬line ale sistemului 

integrat de cadastru şi carte 

funciară, în condiţiile 

reglementate prin ordin al 

directorului general al Agenţiei 

Naţionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

judecătoreşti, notarii publici, 

experţii judiciari, persoanele 

autorizate să realizeze lucrări 

de cadastru, geodezie, 

cartografie şi fotogrammetrie, 

avocaţii, practicienii în 

insolvență și executorii 

judecătoreşti au acces gratuit, 

direct, permanent, personal sau 

prin reprezentant, la platforma, 

seturile de date şi serviciile 

online ale sistemului integrat de 

cadastru şi carte funciară, în 

condiţii stabilite prin ordin al 

directorului general al Agenţiei 

Naţionale. 

Autor amendament:  

PSD, PNL, UDMR 

 

(63)  Ordinul prevăzut la 

alin.(6) cuprinde inclusiv 

serviciile gratuite ce se acordă 

entităților astfel enumerate și 
se publică în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, şi pe 

pagina de internet a Agenţiei 

Naţionale. Prin ordin al 

directorului general al 

Agenţiei Naţionale pot fi 

stabilite și serviciile on-line 

ale sistemului integrat de 

cadastru şi carte funciară, în 

condiţiile stabilite.  

abilitați de stat să exercite 

activități care presupun 

verficarea de informații 

referitoare la drepturi reale 

imobiliare, precum si înscrierea 

de drepturi reale imobiliare în 

registrul unic imobiliar de la 

nivelul Romaniei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avand în vedere necesitatea 

determinării categoriilor de 

servicii/seturile de date 

accesibile on-line s-a stabilit 

posibilitatea detalierii acestora 

prin ordin al directorului 

general. 
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 (64) Procedura 

comunicării actelor către 

birourile teritoriale se va 

stabili prin protocoale de 

colaborare aprobate prin 

hotărâre a Consiliului Uniunii 

Naţionale a Notarilor Publici 

din România, respectiv prin 

hotărâre a Consiliului Uniunii 

Naţionale a Executorilor 

Judecătoreşti, şi prin ordin cu 

caracter normativ al 

directorului general al 

Agenţiei Naţionale, 

protocoale care se vor publica 

în Monitorul Oficial al 

României, Partea I. 

 

 

 

   (64) Procedura 

comunicării actelor către 

birourile teritoriale se va stabili 

prin protocoale de colaborare 

aprobate prin hotărâre a 

Consiliului Uniunii Naţionale a 

Notarilor Publici din România, 

prin hotărâre a Consiliului 

Uniunii Naţionale a Barourilor 

din România, respectiv prin 

hotărâre a Consiliului Uniunii 

Naţionale a Executorilor 

Judecătoreşti, şi prin ordin cu 

caracter normativ al directorului 

general al Agenţiei Naţionale, 

protocoale care se vor publica în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

Autor amendament: 

PSD, PNL, UDMR, Minoritati. 

 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Art.4. - Agenţia Naţională are 

următoarele atribuţii 

principale: 

……………………… 

 l) avizează tehnic 

expertizele efectuate de către 

experţii judiciari în 

specialitatea topografie, 

geodezie şi cadastru cu 

privire la corectitudinea 

datelor topografice 

utilizate, la solicitarea 

  2. La articolul 4, litera 

l) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 

 l) avizează tehnic 

expertizele efectuate de către 

experţii judiciari în 

specialitatea topografie, 

geodezie şi cadastru cu privire 

la informațiile utilizate din 

seturile de date administrate 

on-line de oficiul teritorial 

Pentru punerea în acord a 

reglementării cu prevederile din 

Codul de procedură civilă intrat 

în vigoare la data de 15 februarie 

2013, unde la art.336, alin.(3) 

este reglementat că ” În cazurile 

anume prevăzute de lege, 

depunerea raportului se va face 

numai după obţinerea avizelor 

tehnice necesare ce se 

eliberează numai de 

organismele de specialitate 
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instanţelor de judecată. 

Avizele menţionate mai sus 

vor fi date de oficiul 

teritorial în baza unui 

regulament comun, 

elaborat de Agenţia 

Naţională şi Ministerul 

Justiţiei; 

și/sau analogic. Avizele 

menţionate mai sus vor fi 

eliberate prin aplicația 

informatică de cadastru și 

carte funciară, conform 

regulamentului elaborat 

de  Agenția Națională și 

aprobat prin ordin cu 

caracter normativ al 

directorului general al 

Agenţiei Naţionale, care se va 

publica în Monitorul Oficial 

al României, Partea I.  

 

(Autor: dep. Florin – Claudiu 

Roman – PNL) 

 

 

 

 

competente”. În forma 

reglementată în prezent 

expertizele tehnice judiciare din 

domeniul topografiei, geodeziei 

şi cadastrului, se depun după 

obținerea avizului tehnic emis de 

oficiul teritorial numai la 

solicitarea instanțelor de 

judecată. 

Unele instanțe nu solicită avizul, 

făcând uneori imposibilă 

înscrierea sentințelor 

judecătorești în sistemul integrat 

de cadastru și carte funciară 

datorită faptului că unii experti 

nu țin cont de informațiile din 

evidențele oficiilor teritoriale; 

Luând în considerare programul 

e-guvernare care precizează 

„Guvernarea electronică 

reprezintă procesul de 

reinvenţie a sectorului public 

prin digitalizare şi noi tehnici de 

management a informaţiei, 

proces al cărui scop final este 

creşterea gradului de 

participare politică a cetăţenilor 

şi eficientizarea aparatului 

administrativ, prin 

respectarea Principiilor care stau 

la baza furnizării de informaţii şi 

servicii publice prin mijloace 

electronice care sunt: 
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- transparenţa în furnizarea de 

informaţii şi servicii publice; 

- confidenţialitatea, respectiv 

garantarea protejării secretului 

datelor cu caracter personal; 

- garantarea disponibilităţii 

informaţiilor şi a serviciilor 

publice etc; 

Pe cale de cosecință se impune 

utilizarea sistemelor 

informatice, în cazul de față cel 

gestionat de ANCPI, care 

scurtează timpul de elaborare a 

expertizelor, prin furnizarea 

informațiilor existente în baza de 

date a oficiilor de cadastru în 

format electronic și analogic 

acolo unde situația o 

impune,  eliminarea 

subiectivismului  în ceea ce 

privește modul de lucru, 

eliminarea posibilității 

influențării activității experților 

care trebuie să aibă o activitate 

independentă, care potrivit 

reglementărilor europene și a 

codului de procedură civilă în 

domeniu, este controlată doar de 

către organul jurisdicțional care 

a ordonat expertiza, dar și 

garantarea integrării Hotărârilor, 

rămase definitive, care se 
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bazează pe propunerile efectuate 

de experți. 

Ținând cont de caractrerul tehnic 

al avizului, Ministerul Justiției 

nu mai este necesar a fi 

semnatarul comun, ținând cont 

de faptul că avizul este unul 

tehnic, care va fi emis de către 

aplicația informatică ANCPI, în 

vederea facilitării integrării 

imobilelor în sistemul integrat de 

cadastru și carte funciară după 

pronunțarea hotărârilor 

judecătorești, pe baza unei 

proceduri stabilită de către 

ANCPI. 

5.  Art.5 

 

 

 (2) Registrul 

electronic naţional al 

nomenclaturilor stradale 

reprezintă sistemul unic de 

referinţă la nivel naţional, în 

care sunt înscrise 

nomenclaturile stradale de la 

nivelul comunelor, oraşelor şi 

al municipiilor. Registrul este 

obligatoriu de utilizat de 

instituţiile şi autorităţile 

administraţiei publice 

centrale şi locale în 

activitatea specifică. Agenţia 

 2. La articolul 5, 

alineatul (2) se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

 (2) Registrul electronic 

naţional al nomenclaturilor 

stradale reprezintă sistemul unic 

de referinţă la nivel naţional, în 

care sunt înscrise nomenclaturile 

stradale de la nivelul comunelor, 

orașelor și al municipiilor. 

Registrul este obligatoriu de 

utilizat de instituțiile și 

autoritățile administrației 

publice centrale și locale în 

activitatea specifică. Agenţia 

Naţională asigură instituţiilor şi 

autorităţilor publice, avocaţilor, 

3. Nemodificat  
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Naţională asigură instituţiilor 

şi autorităţilor publice, 

precum şi notarilor publici 

accesul liber şi gratuit la 

registru. 

precum şi notarilor publici 

accesul liber şi gratuit la 

registru. 

 

6.  Art. 281 

 

 

 

(5) Certificarea autenticităţii 

şi forţa juridică a înscrisului 

în format electronic generat, 

prin intermediul sistemului 

informatic de cadastru şi carte 

funciară, fără intervenţia 

vreunei persoane sunt date 

de sigiliul electronic calificat 

al Agenţiei Naţionale. 

  4. La articolul 281, alineatul 

(5) se modifică și va avea 

urmatorul cuprins: 

 

(5) Certificarea autenticităţii şi 

forţa juridică a înscrisului în 

format electronic generat, prin 

intermediul sistemului 

informatic de cadastru şi carte 

funciară, inclusiv a încheierii 

de carte funciară, emisă în 

condițiile prezentei legi, în 

format electronic, sunt date de 

sigiliul electronic calificat al 

Agenţiei Naţionale.   

 

Autor amendament: 

PSD, PNL, UDMR 

Reglementarea a fost completată 

cu precizarea că instrumentul de 

semnătura electronică destinat 

persoanelor juridice, ce 

garanteaza, potrivit legii, 

integritatea si autenticitatea 

documentului emise de persoane 

juridice si protejeaza impotriva 

riscului ca acel document emis 

sa fie falsificat sau modificat este 

aplicabil inclusiv incheierii de 

carte funciară. 

Acest instrument, reglementat de 

Regulamentul (EU) eIDAS 

910/2014 este aplicabil actelor 

administrative cu caracter 

oficial, astfel ca se impunea 

aplicabilitratea sa pentru 

încheierea de carte funciară, 

emisă în condițiile prezentei 

legi.  

De menționat că reglementări 

similiare eferitoare la utilizarea 

sigiliul electronic calificat/ 

semnăturii electronice extinse se 

regasesc si în legislația altor 

institutii în considerarea 

normelor de la art. 267  Cod de 
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procedură civilă care prevăd că: 

Înscrisurile făcute în formă 

electronică sunt supuse 

dispoziţiilor legii speciale, 

precum și a dispozițiilor art. 154 

alin. (6) Cod   de procedură 

fiscală care prevăd că: 

„semnătura electronică extinsă a 

instanţei va înlocui ştampila 

instanţei şi semnatura grefierului 

de ședință”, de dispozițiile art. 

46 alin. (4) din Codul de 

procedură fiscală conform 

cărora: „Actul administrativ 

fiscal emis în formă electronică 

de organul fiscal central se 

semnează cu semnătura 

electronică extinsă a 

Ministerului Finanţelor Publice, 

bazată pe un certificat calificat. „ 

Conform observațiilor formulate 

de Agenția Națională de 

Cadastru și Publicitate 

Imobiliară. 

 

7.     Art.II – (1) În termen de 

90 de zile de la intrarea în 

vigoare a prezentei legi, se 

emite ordinul prevăzut la art.4 

lit.l) din Legea cadastrului și a 

publicității imobiliare 

nr.7/1996, republicată în 

Monitorul Oficial al României, 

În vederea respectării normelor 

de tehnică legislativă și  având în 

vedere retroactivitatea 

prevederilor art.4 lit.l), acestea  

au fost preluate în art.II alin.(1). 

Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor 

https://idrept.ro/00076618.htm


13 

 

Partea I, nr.720 din 24 

septembrie 2015, cu 

modificările și completările 

ulterioare, precum și cu 

modificările și completările 

aduse prin prezenta lege.  

 (2) Până la aprobarea 

prin ordin cu caracter normativ 

prevăzut la alin.(1) al 

directorului general al Agenţiei 

Naţionale a regulamentului  

elaborat de  Agenția Națională 

cu consultarea asociațiilor 

profesionale ale experților 

tehnici judiciari în specialitatea 

topografie, geodezie şi cadastru 

în conformitate cu prevederile 

art.4 lit.(l) din Legea 

cadastrului și a publicității 

imobiliare nr.7/1996, 

republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, 

nr.720 din 24 septembrie 2015, 

cu modificările și completările 

ulterioare, precum și cu 

modificările și completările 

aduse prin prezenta lege, 

avizarea tehnică a expertizelor 

efectuate de către experţii 

judiciari în specialitatea 

topografie, geodezie şi cadastru 

se va efectua în continuare în 

baza regulamentului comun, 

normative, repubicată, cu 

modificările și completările 

ulterioare: 

”Art. 54: Dispoziţiile tranzitorii 

(1) Dispoziţiile tranzitorii 

cuprind măsurile ce se instituie 

cu privire la derularea 

raporturilor juridice născute în 

temeiul vechii reglementări care 

urmează să fie înlocuită de noul 

act normativ. 

(2) Dispoziţiile tranzitorii 

trebuie să asigure, pe o perioadă 

determinată, corelarea celor 

două reglementări, astfel încât 

punerea în aplicare a noului act 

normativ să decurgă firesc şi să 

evite retroactivitatea acestuia 

sau conflictul între norme 

succesive.” 
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elaborat de Agenţia Naţională 

şi Ministerul Justiţiei.  

 

(Autor: dep. Florin – Claudiu 

Roman – PNL) 

 


