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PROCES VERBAL 
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  zilele de 9 şi 10 septembrie 2008 
 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 9 septembrie 2008. 

La lucrările Comisiei din  zilele de 9 şi 10 septembrie din totalul de 21 de 
membri, la şedinţă au fost prezenţi toţi deputaţii.  

 Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost 
conduse de către domnul deputat Mihai Tudose, preşedinte. 

 La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile 
art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative: domnul Victor Paul Dobre - secretar de stat şi 
domnul Radu Popescu – consilier, domnul Aurel Bilanici - director UMP, 
reprezentanţii Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor: doamna Angela Toncescu       
– preşedinte şi domnul Tudor Baltă - vicepreşedinte, doamna Marinela Nemeş - 
director general şi domnul Marius Bulugea - director general, precum şi reprezentantul 
Ministerului Economiei şi Finanţelor: domnul Ciprian Badea - director general.  
 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

I.ÎN FOND:  
1. Proiect de Lege privind asigurarea obligatorie a locuinţelor, procedură de 

urgenţă PLx 765/2007. 
2. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Cehe, semnat la Praga la 22 ianuarie 2008, privind 
amendamentele la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe 
pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 8 
noiembrie 1993 PLx 351/2008. 

3. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional între Guvernul 
României şi Guvernul Regatului Maroc, semnat la Rabat la 26 ianuarie 2008, la 
Acordul între Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc privind promovarea şi 
protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Rabat la 28 ianuarie 1994 PLx 352/2008. 

4. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Turcia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, 
semnat la Bucureşti la 3 martie 2008 PLx 431/2008. 

5. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti, la 5 
martie 2008, pentru amendarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
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Statului Qatar privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la 
Bucureşti,  la 6 iunie 1996  PLx 432/2008. 

6. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Skopje, la 27 
februarie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul Român şi Guvernul 
Macedonean privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la 
Bucureşti, la 12 iunie 2000 PLx 433/2008. 

 II.ÎN AVIZARE: 
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare Plx 92/2008. 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, procedură de urgenţă 
PLx 377/2008. 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului      
nr. 49/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.64/2001 
privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi 
societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile 
autonome, procedură de urgenţă PLx 435/2008. 

                                                                                                                                                
 Şedinţa Comisie a început în ziua de 9 septembrie 2008 cu dezbaterea punctului 

1, în fond, al ordinii de zi.  
La primul punct, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege 

privind asigurarea obligatorie a locuinţelor, procedură de urgenţă               
PLx 765/2007. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut o scurtă prezentare a acestui proiect, 
prezentând stadiul discuţiilor dintre raportorii Comisiei şi reprezentanţii Ministerului  
Internelor şi Reformei Administrative, referitor la modificarea şi completarea anumitor 
articole din această iniţiativă legislativă. 

Reprezentantul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, domnul 
secretar de stat Victor Paul Dobre, a prezentat  pe scurt motivaţiile care au stat la baza 
iniţierii prezentului proiect de lege, precum şi importanţa sa deosebită, având în vedere 
înmulţirea incidenţei dezastrelor naturale înregistrate în diferite zone ale ţării. 

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a dorit să afle dacă situaţia inundaţiilor din 
acest an ar fi fost îmbunătăţită în condiţiile în care această lege ar fi fost deja în 
vigoare. 

Domnul secretar de stat Victor Dobre a răspuns afirmând că dacă legea era 
adoptată în primăvară, nu ar fi fost, încă, operaţională în lunile iunie-iulie când au avut 
loc inundaţiile, deoarece mecanismele de funcţionare nu ar fi putut fi puse în practică. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie ce fenomene sunt descrise prin 
termenul de „dezastru natural”, aşa cum este acesta prezentat la  art. 2, lit. b) din 
proiectul de lege.  

Domnul deputat Petru Lakatos a subliniat faptul că incendiile pot fi cauzate şi de 
trăsnet, care este tot un fenomen natural. 

Domnul secretar de stat Dobre a afirmat că pentru acest gen de situaţii se iau în 
general măsuri tehnice, sugerând în acelaşi timp că reformularea ar putea să includă 
termenul de „alte daune conexe”. 
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Domnul deputat Andrei Gerea a întrebat ce alte daune conexe, ca urmare a 
cutremurelor, ar mai putea fi incluse în acest termen.  

Domnul Victor Dobre a precizat că această lege nu limitează asigurările pe care 
trebuie să le încheie fiecare cetăţean, deoarece această lege nu îşi propune să acopere 
toate situaţiile ci numai acele cauze care afectează regiuni întinse şi grupe mari de 
populaţie.  

Domnul deputat Ion Stoica a amintit sugestia Consiliului Legislativ care 
propune includerea în termenul de „dezastru natural” şi a vijeliilor, tornadelor şi 
incendiilor provocate de temperaturile exterioare excesive. 

Domnul secretar de stat Victor Dobre a subliniat faptul că, prin aceste 
modificări, este posibil să se depăşească obiectivul propus prin acest proiect de lege. 

 La rândul său, domnul consilier Radu Popescu,  a afirmat că aceste fenomene 
extreme nu sunt frecvente în tara noastră şi că acest proiect de lege acoperă o serie de 
situaţii care se repetă de câţiva ani pe teritoriul ţării noastre dar şi al Europei în general, 
iar constrângerile financiare nu permit extinderea obiectului proiectului de lege pentru 
că acest fapt ar atrage după sine creşterea primei de asigurare şi implicit a ratei de 
asigurare care trebuie să poată fi suportată de către cetăţeni. 

Domnul Victor Dobre a mai adăugat că această lege a fost gândită în 
conformitate cu prevederile internaţionale, aşa cum au fost formulate de reprezentanţii 
Băncii Mondiale care au lucrat, în cadrul unui colectiv mai larg,  la elaborarea formei 
actuale a proiectului de lege. Folosind expertiza acestor reprezentanţi, dar şi a altor 
specialişti, atât din ţară cât şi din străinătate, s-au  stabilit cele mai importante dezastre 
naturale care se pot produce în România şi anume: cutremurele, alunecările de teren şi 
inundaţiile. 

Pe parcursul dezbaterilor membrii Comisiei au formulat amendamente la titlul 
legii, la art.2, art.5, art.6, art.7, art.9, art.15, art.16, art.21, art.22, art.33, art.34, art.37, 
art.39, art.41 şi art.42,  care supuse la vot au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

După dezbaterile generale, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus examinării 
şi apoi votului, amendamentele formulate de membrii Comisiei,  care au fost aprobate 
cu unanimitate de voturi. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de aprobare a 
proiectului de lege în integralitate, cu amendamente admise. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii Comisiei şi de către invitaţi, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se 
supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege 
privind asigurarea obligatorie a locuinţelor,  cu amendamentele admise. 

 La punctul 2, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
ratificarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe, semnat 
la Praga la 22 ianuarie 2008, privind amendamentele la Acordul între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Cehe pentru promovarea şi protejarea reciprocă a 
investiţiilor, semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 1993 PLx 351/2008. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat, pe scurt, conţinutul acestui proiect 
legislativ. 

În urma examinării propunerii legislative şi a punctelor de vedere exprimate de 
către membrii Comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru ratificarea 
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Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe, semnat la Praga 
la 22 ianuarie 2008, privind amendamentele la Acordul între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Cehe pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, 
semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 1993, în forma prezentată de iniţiator. 

 La punctul 3, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
ratificarea Protocolului Adiţional între Guvernul României şi Guvernul Regatului 
Maroc, semnat la Rabat la 26 ianuarie 2008, la Acordul între Guvernul României şi 
Guvernul Regatului Maroc privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, 
semnat la Rabat la 28 ianuarie 1994 PLx 352/2008. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat, pe scurt, conţinutul acestui proiect 
legislativ. 

În urma examinării propunerii legislative şi a punctelor de vedere exprimate de 
către membrii Comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru ratificarea 
Protocolului Adiţional între Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc, semnat 
la Rabat la 26 ianuarie 2008, la Acordul între Guvernul României şi Guvernul 
Regatului Maroc privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la 
Rabat la 28 ianuarie 1994, în forma prezentată de iniţiator. 

 La punctul 4, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind 
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 3 martie 2008 
PLx 431/2008. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat, pe scurt, conţinutul acestui proiect 
legislativ. 

În urma examinării propunerii legislative şi a punctelor de vedere exprimate de 
către membrii Comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind promovarea 
şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 3 martie 2008, în forma 
prezentată de iniţiator. 

 La punctul 5, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti, la 5 martie 2008, pentru amendarea 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind promovarea şi 
protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti,  la 6 iunie 1996              
PLx 432/2008. 

 Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, 
cu unanimitate de voturi amânarea pentru prioxima sedinţă dezbaterea şi votul final 
asupra acestui proiect de lege. 

 La punctul 6, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
ratificarea Protocolului, semnat la Skopje, la 27 februarie 2008, pentru amendarea 
Acordului dintre Guvernul Român şi Guvernul Macedonean privind promovarea şi 
protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 12 iunie 2000              
PLx 433/2008. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat, pe scurt, conţinutul acestui proiect 
legislativ. 
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În urma examinării propunerii legislative şi a punctelor de vedere exprimate de 
către membrii Comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru ratificarea 
Protocolului, semnat la Skopje, la 27 februarie 2008, pentru amendarea Acordului 
dintre Guvernul Român şi Guvernul Macedonean privind promovarea şi protejarea 
reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 12 iunie 2000, în forma prezentată de 
iniţiator.  

La punctul 1, în avizare,  al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare Plx 92/2008. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat, pe scurt, conţinutul acestei 
propuneri legislative. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

La punctul 2, în avizare,  al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea 
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale 
şi întreprinderile familiale, procedură de urgenţă PLx 377/2008. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat, pe scurt, conţinutul acestui proiect 
legislativ. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

La punctul 3, în avizare,  al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2008 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la 
societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral 
sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, procedură de urgenţă              
PLx 435/2008. 

 Reprezentantul Ministerului Economiei si Finanţelor, domnul director general 
Ciprian Badea, a făcut o scurtă prezentare a acestui proiect de lege, afirmând că prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile 
naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau 
majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, s-a reglementat în mod expres 
modalitatea de repartizare a profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe 
profit pentru societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.  

 De asemenea, reprezentantul Ministerului Economiei si Finanţelor, domnul 
Ciprian Badea, director general, a dorit să adauge că profitul contabil rămas după 
deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinaţii: rezerve 
legale, alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege, acoperirea 
chetuielilor contabile din anii precedenţi, constituirea surselor proprii de finanţare 
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea 
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a 
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe, alte repartizări prevăzute de lege, 
participarea salariaţilor la profit.  

Reprezentantul Ministerului Economiei si Finanţelor, domnul director general 
Ciprian Badea, a mai adăugat faptul că acestor reglementări se supun şi instituţiile de 
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credit cu capital integral sau majoritar de stat, respectiv Casa de Economii şi 
Consemnaţiuni- CEC S.A. şi EXIMBANK, instituţii care îşi desfăşoară activitatea pe o 
piaţă dinamică în care nevoia de resurse financiare este stringentă, necesitatea 
majorării fondurilor proprii fiind o condiţie sine qua non pentru supravieţuirea şi 
dezvoltarea acestei societăţi. 

Domnia sa a subliniat că, în urma capitalizării inferioare a Casei de Economii şi 
Consemnaţiuni faţă de celelalte instituţii bancare, cota de piaţă a acesteia s-a cifrat la 
6% în anul 2006 şi că, având în vedere importanţa pe care o are Casa de Economii şi 
Consemnaţiuni în contextul economiei româneşti în general şi a stabilităţii sistemului 
bancar în particular, se impune adoptarea unor măsuri legislative pentru a veni în 
sprijinul CEC, astfel încât existenţa acesteia să nu fie periclitată. 

Tododată, reprezentantul Ministerului Economiei si Finanţelor, domnul Ciprian 
Badea, director general, a precizat că neadoptarea acestui proiect ar putea avea ca efect 
scăderea ratingului bancar acordat CEC, datorită capitalizării insuficiente în 
comparaţie cu celelalte bănci, ceea ce ar echivala cu pierderea încrederii clienţilor în 
această bancă şi, pe cale de consecinţă, a restrângerii activităţii. Prin acest proiect se 
creează cadrul legal prin care se exceptează de la aplicarea dispoziţiilor art. 1, alin. (1) 
lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 instituţiile de credit cu capital integral sau 
majoritar de stat, sumele care ar fi fost vărsate ca dividend la bugetul statului majorând 
capitalul băncii. 

Reprezentantul Ministerului Economiei si Finanţelor, domnul Ciprian Badea, 
director general şi-a încheiat prezentarea specificând că proiectul de ordonanţă de 
urgenţă prevede în sarcina societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor 
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat obligaţia de a vira dividendele la 
instituţia publică implicată, definită potrivit art. 3 lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin 
Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de 
Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să afle cum va fi acoperit deficitul de 
43 milioane prevăzut pentru anul curent ca urmare a estimării impactului financiar al 
capitalizării. 

Reprezentantul Ministerului Economiei si Finanţelor, domnul Ciprian Badea, 
director general, a răspuns că se va proceda ca şi în cazul Casei de Economii şi 
Consemnaţiuni, când a fost nevoie de o majorare de buget. 

Domnul vicepreşedinte Octavian-Mircea Purceld a subliniat că această situaţie 
ar fi posibilă în cazul în care ţara noastră ar avea o economie stabilă. 

Domnul deputat Gabriel Sandu a considerat că această propunere este perfect 
justificată, necesitatea de a avea două bănci bine cotate fiind evidentă. Domnia sa a 
afirmat că este de acord cu punctul de vedere al Guvernului, propunând avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 

Domnul deputat Andrei Gerea a sustinut propunerea domnului deputat Sandu 
Gabriel, aducând ca argument suplimentar faptul că lipsa de capital reprezintă o 
problemă în cazul EXIMBANK şi că întotdeauna banii care vor veni prin această 
capitalizare se vor reflecta însutit în economie. 
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Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a afirmat că economia României are nevoie 
de un factor de sprijin direct şi că aceste bănci pot ajuta procesele economice prin 
stimularea exporturilor. Domnia sa şi-a afirmat acordul cu avizarea favorabilă a acestei 
propuneri legislative, propunând, în acelaşi timp, transmiterea unor invitaţii la audieri, 
din partea Comisiei, către conducerile C.E.C. respectiv EXIMBANK, în vederea 
prezentării situaţiei actuale a celor doua instituţii financiar-bancare. 

Domnul deputat Sandu Gabriel a subscris la propunerea domnului 
vicepreşedinte Aurel Vainer, propunere care a fost susţinută şi de domnul deputat Ioan 
Cristea. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a întrebat dacă se cunoaşte valoarea 
rebrănduirii CEC şi dacă pentru această operaţiune a avut loc prin licitaţie. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, domnul Ciprian Badea, 
director general, a spus că nu cunoaşte acest aspect, dar că pot face demersurile 
necesare către conducerea CEC în care pot solicita lămuriri în acest sens. 

În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a întrebat care va fi efectul 
capitalizării Casei de Economii şi Consemnaţiuni asupra cotei sale de piaţă. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, domnul Ciprian Badea, 
director general, a răspuns că prin mărirea capacităţii de acordare a creditelor, potrivit 
estimărilor, în anul 2011 această cotă va reprezenta 5-6% din activele bancare. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi        
(4 voturi împotrivă şi o abţinere), avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 
Şedinţa Comisiei a continuat în data de 10 septembrie 2008 cu următoarea 

ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti, la 5 

martie 2008, pentru amendarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Statului Qatar privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la 
Bucureşti,  la 6 iunie 1996  PLx 432/2008 - fond. 

La punctul 1, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti, la 5 martie 2008, pentru amendarea 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind promovarea şi 
protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti,  la 6 iunie 1996              
PLx 432/2008.   

În urma examinării propunerii legislative şi a punctelor de vedere exprimate de 
către membrii Comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru ratificarea 
Protocolului, semnat la Bucureşti, la 5 martie 2008, pentru amendarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind promovarea şi protejarea 
reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti,  la 6 iunie 1996, în forma prezentată de 
iniţiator. 

 
 
PREŞEDINTE 

   Mihai TUDOSE 
                                                           

      SECRETAR 
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       Iuliu NOSA 
                                                                                  

Consilier parlamentar 
                                                                                                                                                       Anca Chiser 

                      Expert parlamentar 
                                                                                                                                                     Alina Ailenei   
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