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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                           Nr.4c-20/328/22 iunie 2022 

               pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 22 iunie 2022 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi–a desfăşurat lucrările în sistem mixt 

(fizic și on-line) în data de 22 iunie 2022, la orele 9.00, având pe ordinea de zi următoarele proiecte 

de lege şi propuneri legislative: 

1.Proiect de Lege pentru completarea articolului 6 din Legea nr.31/1990 privind societăţile 

şi completarea articolului 40 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil(PL-x nr.327/2022) 

2.Proiect de Lege privind instituirea Zilei Sportului Românesc în prima duminică din luna 

iunie(PL-x nr.332/2022) 

3.Proiect de Lege privind instituirea Zilei naţionale a sportului cu balonul oval(PL-x 

nr.333/2022) 

4.Proiect de Lege pentru modificarea art.151 alin.(8) din Legea nr.127/2019 privind 

sistemul public de pensii(PL-x nr.334/2022) 

5.Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri pentru stimularea ocupării pe piaţa 

muncii din România(Pl-x nr.338/2022) 

6.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2022 

pentru modificarea unor acte normative în domeniul străinilor(PL-x nr.346/2022) 

7.Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 

privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane 

aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial 

din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia(PL-x 

nr.348/2022) 

8.Proiect de Lege privind supravegherea prudenţială a societăţilor de servicii de investiţii 

financiare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative(PL-x 

nr.350/2022) 

9.Proiect de Lege privind valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice pentru 

instituţiile din domeniul justiţiei instituite pe perioada stării de alertă declarate în vederea 

prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19(PL-x nr.353/2022) 

10.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.254 din 19 iulie 2013 

privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele 

judiciare în cursul procesului penal(Pl-x nr.357/2022) 

11.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.167/2014 privind exercitarea 

profesiei de bonă(PL-x nr.359/2022) 

12.Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei(PL-x 

nr.360/2022) 

13. Proiect de Lege pentru completarea art. 12 lit. B din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
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sănătate(PL-x nr.361/2022) 

 

14. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii(PL-x nr.362/2022) 

15. Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de sprijin pentru cetăţenii 

ucraineni proveniţi din zona de conflict armat din Ucraina (Pl-x nr.366/2022)  

Şedinţa desfășurată în format 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 Proiectului de Lege pentru completarea articolului 6 din Legea nr.31/1990 

privind societăţile şi completarea articolului 40 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil (PL-

x nr.327/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, 

completarea art.6 din Legea nr.31/1990 şi a art.40 din Legea nr.287/2009, în vederea instituirii 

posibilităţii ca minorii care au capacitate de exerciţiu restrânsă sau capacitate de exerciţiu anticipată 

să devină fondatori ai unei societăţi reglementate de Legea nr.31/1990, adică asociaţi/acţionari. A 

participat, în calitate de invitat, domnul Mihai Pașca, Secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției 

care a susținut punctul de vedere negativ al Guvernului referitor la interesul superior al minorului 

întrucât există un risc pentru patrimoniul minorului. Din partea inițiatorilor a luat cuvântul domnul 

deputat Ionel Dancă referindu-se la permisiunea acordată tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 

ani de a întreprinde activități antreprenoriale. În ceea ce privește argumentația pe care a susținut-o 

reprezentantul Ministerului Justiției, acesta consideră că nu are nici o legătură cu materia, ci are 

natura unei oportunități politice, nefiind cuprinsă în mandatul Ministerului Justiției. 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 politică economică și privatizare 

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

întocmirea unui aviz negativ. 

2.La dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea Zilei Sportului Românesc în prima 

duminică din luna iunie (PL-x nr.332/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, instituirea Zilei Sportului Românesc în prima duminică din luna iunie. 

Potrivit expunerii de motive, proiectul vizează instituirea cadrului legislativ pentru organizarea 

evenimentelor la nivel naţional de către Ministerul Sportului, prin Direcţiile pentru Sport, în 

colaborare cu autorităţile administraţiilor locale. Obiectivele Zilei Sportului Românesc sunt 

promovarea sportului de masă, a sportului de performanţă, a sportului pentru persoanele cu 

dizabilităţi, beneficiile unui stil de viață activ şi sănătos, realizările internaţionale ale României pe 

plan sportiv şi sportivii care au avut un aport semnificativ în acestea. 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. 

3.La dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea Zilei naţionale a sportului cu balonul 

oval (PL-x nr.333/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, 

instituirea Zilei naţionale a sportului cu balonul oval în data de 4 mai. Potrivit iniţiativei, ziua 

naţională a sportului cu balonul oval va fi marcată de către Federaţia Română de Rugby, de cluburi 

sportive/asociaţii şi membri afiliaşi prin participarea la evenimente şi programe cu caracter sportiv 

sau social, cu scopul de a informa şi de a promova importanta practicării rugby-ului pentru sănătatea 

oamenilor. A luat cuvântul domnul deputat Gabriel Plăiașu care a declarat că avem destule sărbători 

naționale legale adoptate fără sens, deci nu susține adoptarea inițiativei. 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 negativ. 

4.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.151 alin.(8) din Legea 
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nr.127/2019 privind sistemul public de pensii (PL-x nr.334/2022) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, stimularea tinerelor familii de a avea cel puţin 2 

copii şi pentru aceasta se urmăreşte ca la calculul punctajului lunar să se utilizeze integral câştigul 

salariat mediu brut lunar pentru perioadele în care au beneficiat de indemnizaţia pentru creşterea 

copilului. 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. 

5.La dezbaterea Propunerii legislative privind instituirea unor măsuri pentru stimularea 

ocupării pe piaţa muncii din România (Pl-x nr.338/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, adoptarea unor măsuri active de sprijin destinate angajatorilor şi 

angajaţilor, în vederea consolidării pieţei muncii, concomitent cu prevenirea creşterii ratei şomajului 

la nivel naţional şi asigurarea unei surse de venit salariaţilor. 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. 

6.La dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.59/2022 pentru modificarea unor acte normative în domeniul străinilor (PL-x nr.346/2022), 

a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr.25/2014, în sensul creării posibilităţii de depunere a solicitărilor de eliberare a avizelor 

de angajare/detaşare la oricare dintre formaţiunile teritoriale pentru imigrări ale Inspectoratului 

General pentru Imigrări, modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002, în sensul 

extinderii termenului în care străinul poate solicita eliberarea vizei de lungă şedere pentru angajare în 

muncă, de la data obţinerii de către angajator, a avizului de angajare, de la 60 la 180 de zile, precum 

şi al extinderii termenului de soluţionare de către Centrul Naţional de Vize a cererilor pentru 

eliberarea vizelor pentru angajare în muncă, de la 10 zile prevăzute în prezent, la 20 de zile. 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 juridică, de disciplină și imunități și 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională care sunt sesizate în fond. În urma 

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

7.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor 

de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, 

suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a 

acestuia (PL-x nr.348/2022), a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare,  instituirea unor măsuri temporare, denumite „Sprijin pentru Româniaˮ, până la data de 

31.12.2022, pentru sprijinul material al unor categorii de populaţie vulnerabile. Sprijinul material are 

drept scop compensarea unei părţi din categoriile de cheltuieli cu hrana pentru asigurarea traiului 

zilnic, prin acordarea unor tichete sociale pe suport electronic pentru achiziţionarea de produse 

alimentare de bază şi/sau pentru asigurarea de mese calde. Sprijinul material este suportat parţial din 

bugetul de stat şi din fonduri externe nerambursabile, fiind asimilat prestaţiilor, nu se consideră 

venit, în înţelesul dispoziţiilor legale în vigoare, nu se impozitează şi nu reprezintă bază de calcul 

pentru stabilirea contribuţiilor de asigurări sociale de stat, asigurări sociale de sănătate sau 

contribuţia asiguratorie pentru muncă. A participat, în calitate de invitat domnul Vladimir 

Rovințescu, Director General în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene care a 

susținut avizarea favorabilă întrucât deja aceste măsuri au intrat în vigoare. 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 buget, finanțe și bănci care sunt sesizate în fond. 

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

8.La dezbaterea Proiectului de Lege privind supravegherea prudenţială a societăţilor de 

servicii de investiţii financiare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
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normative (PL-x nr.350/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, transpunerea Directivei (UE) 2019/2034 a Parlamentului European şi a Consiliului din 

27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudenţială a firmelor de investiţii şi de modificare a 

Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE şi 2014/65/UE şi prin 

asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (UE) 2019/2033 al Parlamentului European. A 

participat, în calitate de invitat, doamna Magdalena Ioniță șef serviciu în Ministerul Finanțelor care a 

susținut reglementările cuprinse în reglementările ordonanței de urgență. Comisia pentru egalitatea 

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

buget, finanțe și bănci și Comisia pentru politică economică și privatizare care sunt sesizate în fond. 

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

9.La dezbaterea Proiectului de Lege privind valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite 

benefice pentru instituţiile din domeniul justiţiei instituite pe perioada stării de alertă declarate 

în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 (PL-x nr.353/2022) a luat 

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, instituirea posibilităţii aplicării, 

cu caracter temporar, sau, după caz, adaptarea unor măsuri instituite pe durata stării de alertă 

declarate în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, necesare funcţionării 

justiţiei ca serviciu public, în domeniul activităţii de judecată a instanţelor civile, în domeniul 

insolvenţei, precum şi în domeniul executării pedepselor, al măsurilor educative şi al altor măsuri 

dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. A participat, în calitate de invitat, domnul 

Mihai Pașca, Secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției care a susținut acest proiect de lege 

deoarece constrângerile impuse de situația sanitară din ultimii doi ani au condus la instituirea 

aplicării unor măsuri bune referitoare funcționarea justiției ca serviciu public, conform obiectului de 

reglementare. 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 care este sesizată 

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

aviz favorabil. 

10.La dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.254 din 

19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de 

organele judiciare în cursul procesului penal (Pl-x nr.357/2022) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, modificarea Legii nr.254/2013, intervenţiile 

vizând, în principal, transferul unor atribuţii care, în prezent, sunt îndeplinite de procurorul care 

efectuează sau supraveghează urmărirea penală, către judecătorul de supraveghere a privării de 

libertate. A participat, în calitate de invitat, domnul Mihai Pașca, Secretar de stat în cadrul 

Ministerului Justiției care a susținut punctul de vedere negativ al Guvernului. 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 care este sesizată în fond. În urma discuțiilor, 

membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor cu o săptămână. 

11.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.167/2014 

privind exercitarea profesiei de bonă (PL-x nr.359/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Legii nr.167/2014. În principal, 

proiectul vizează eliminarea prevederilor referitoare la controlul serviciilor acordate de bonă, de 

către inspecţia socială şi a celor conform cărora sunt aplicabile prevederile Legii nr.197/2012, 

instituirea posibilităţii ca exercitarea profesiei de bonă să se poată realiza în aceleaşi condiţii şi de 

către persoanele care au dobândit calitatea de baby-sitter, introducerea posibilităţii ca exercitarea 

profesiei de bonă să se poată realiza prin contactarea serviciilor de bonă de către părinte sau, după 

caz, reprezentantul legal al copilului, în calitate de persoană fizică, precum şi reglementarea 

conţinutului dosarului penal pentru fiecare dintre bonele încadrate cu contract individual de muncă, a 

contravenţiei pentru neîntocmirea acestuia şi a sancţiunilor aplicabile de către inspectorii de muncă 

din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă. 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. 

12.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 273/2004 privind 

procedura adopţiei (PL-x nr.360/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, completarea Legii nr.273/2004, în sensul incriminării faptei părintelui sau a 

reprezentantului legal al unui copil de a pretinde sau de a primi bani ori alte foloase materiale în 

scopul stabilirii între copil şi terţe persoane a unor legături asemănătoare celor dintre părinţi şi copii, 

fără a se recurge la procedura standard de adopţie. 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 juridică, de disciplină și imunități care sunt sesizate în fond. În urma 

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

13.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 12 lit. B din Ordonanţa de 

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

sănătate (PL-x nr.361/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, completarea art.12 lit. B din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2005. Potrivit 

expunerii de motive, iniţiativa vizează stabilirea unui nou caz în care indemnizaţia aferentă 

concediului medical să fie asigurată din Fondul naţional unic pentru asigurări sociale de sănătate 

Astfel, se preconizează ca, în situaţia în care, pe parcursul a 30 de zile calendaristice, angajatul va 

avea nevoie de mai multe concedii medicale, doar indemnizaţia aferentă primelor 5 zile va fi 

suportată de către angajator, costurile aferente următoarelor concedii medicale urmând a fi asigurate 

de Fondul naţional unic pentru asigurări sociale de sănătate. A participat, în calitate de invitat, 

domnul Aurel George Mohan, secretar de stat Ministerul Sănătății  care nu susține adoptarea legii în 

forma actuală deoarece inițiatorul nu a prezentat impactul financiar. Domnul deputat Ionel Dancă 

susține că argumentația reprezentantului Ministerului Sănătății este în contradicție cu aceea ce ar 

trebui să se întâmple. Partidul Forța Dreptei are depus un proiect de lege care elimină total plata celor 

5 zile de concediu medical. 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. 

14.La dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii (PL-x nr.362/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul 

de reglementare, completarea Legii nr.95/2006, preconizându-se ca, perioada în care cabinetul 

medical individual a furnizat servicii medicale şi conexe actului medical, respectiv servicii medico-

dentare, să constituie pentru titularul cabinetului, experienţă profesională de medic, respectiv 

experienţă profesională de medic stomatolog şi să fie asimilată vechimii în muncă în anumite 

condiţii. A participat, în calitate de invitat, domnul Aurel George Mohan, secretar de stat în 

Ministerul Sănătății care susține aprobarea proiectului de lege. 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. 

15.La dezbaterea Propunerii legislative privind instituirea unor măsuri de sprijin pentru 

cetăţenii ucraineni proveniţi din zona de conflict armat din Ucraina (Pl-x nr.366/2022) a luat 

cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, a decontării cheltuielilor 

efectuate de către autorităţile locale şi/sau de către operatorii economici publici sau privaţi pentru 

asigurarea serviciilor de cazare, hrană, medicamente şi traducere pentru cetăţenii ucraineni proveniţi 

din zona de conflict armat din Ucraina. A luat cuvântul domnul deputat Grosaru Andi-Gabriel  care 

susține faptul că autoritățile române deja au luat măsuri pentru ajutorarea persoanelor care au venit în 

România din Ucraina. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată 

pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului care sunt sesizate în fond. În urma 
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dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz negativ. 

  

În cadrul lucrărilor au fost prezenţi: domnul Tanasă Dan - preşedinte, Holban Georgeta-Carmen-

vicepreşedinte, Șerban Gianina-vicepreședinte, Enachi Raisa-secretar, Dancă Ionel, Grosaru Andi-

Gabriel, Ilișanu Claudiu-Augustin, Plăiașu Gabriel, Rizea Cristina Camelia și Ungureanu Emanuel-

Dumitru. A participat on-line: Cambera Oana-Alexandra. Au absentat: Calista Mara-Daniela-

vicepreşedinte, Sandu Viorica-secretar, Csep Eva-Andrea, Coarnă Dumitru și Paraschiv Rodica. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

DAN TANASĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar     

     


