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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 24, 25, 26, 27 februarie 2014 

 

În data de 24 februarie 2014, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat activitatea în şedinţă comună cu Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci. Comisiile reunite au avut următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar 

în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și 

unele măsuri fiscal-bugetare - PLx 85/2013 

2. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.84/2012 privind stabilirea salariilor 

personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor 

termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare - 

PLx 540/2013 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 

anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice - PLx 

66/2014 

4. Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV (art.17-26) din Legea 

nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi și instituţii publice, 

raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri și 

respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar 

Internaţional - PLx 109/2012 



5. Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.5 din Legea nr.63/2011 

privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și 

didactic auxiliar din învăţământ - PLx 48/2014 

6. Proiect de Lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor 

sociale acordate de asociaţii, fundaţii și cultele recunoscute de lege - 

PLx 105/2013. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin Iordache, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Răzvan Vulcănescu – Subsecretar de Stat, Ministerul Sănătăţii 

- d-l Dan Marinescu – director general, Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice 

 

 Referitor la  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului 

din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte 

normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare - PLx 85/2013 s-a 

precizat că anterior acesta a fost adoptat cu amendamente de către 

membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, fiind adoptat în forma 

prezentată de către membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

 În urma reluării discuţiilor, membrii celor două comisii au hotărât 

adoptarea proiectului de lege în forma prezentată.  

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului 

din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte 

normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare - PLx 540/2013 a fost 

respins de membrii celor două comisii, întrucât OUG nr.84/2012 şi-a 

încetat aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2013. 
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 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor 

publice - PLx 66/2014 a fost adoptat cu amendamente de către membrii 

comisiei, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă şi 3 abţineri). 

 

 Proiectul de Lege pentru abrogarea Cap.IV (art.17-26) din Legea 

nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi și instituţii publice, 

raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri și 

respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar 

Internaţional - PLx 109/2012 a fost amânat, la solicitarea membrilor 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea anexei nr.5 din Legea 

nr.63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului 

didactic și didactic auxiliar din învăţământ - PLx 48/2014 a fost amânat, la 

solicitarea membrilor celor două comisii, întrucât nu există încă un punct 

de vedere al Guvernului. 

  

 Referitor la proiectul de Lege privind subvenţionarea din fonduri 

publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, fundaţii și cultele 

recunoscute de lege - PLx 105/2013, domnul deputat Florin Iordache, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, a precizat că 

această comisie a organizat o dezbatere publică la care au fost invitaţi atât 

reprezentanţi ai Guvernului, cât şi ai ONG-urilor, pentru a analiza unele 

amendamente în vederea îmbunătăţirii proiectului de lege.  

 În cadrul discuţiilor au fost prezentate observaţiile ONG-urilor, 

urmând ca finalizarea dezbaterilor să aibă loc într-o altă şedinţă comună a 

celor două comisii. 
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 În perioada 25 – 27 februarie 2014, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor 

sociale acordate de asociaţii, fundaţii și cultele recunoscute de lege - 

PLx 105/2013 

2. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(11) al art.87 din Legea 

nr.448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap - Plx 611/2013 

3. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap - Plx 29/2014 

4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 284 din 

28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice - Plx 24/2014 

5. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea 

forţei de muncă - Plx 31/2014 

6. Proiect de Lege privind stabilirea plăţii unor despăgubiri în sarcina 

persoanelor condamnate definitiv pentru săvârșirea unor fapte împotriva 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data 

de 6 martie 1945 - PLx 548/2013 

7. Proiect de Lege privind desfiinţarea unor instanţe judecătorești și a 

parchetelor de pe lângă acestea - PLx 33/2014 

8. Propunere legislativă privind unele măsuri de efectuare a reţinerilor din 

veniturile obţinute de persoanele fizice din contracte privind raporturi 

de muncă, în baza unor titluri executorii - Plx 21/2014 

9. Propunere legislativă privind acordarea tichetelor de rechizite școlare - 

Plx 26/2014 

10. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă, 

accesul lucrătorilor la serviciile de mobilitate și integrarea în continuare 

a pieţelor forţei de muncă - COM (2014) 6. 
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În data de 25 februarie 2014, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Codrin Scutaru – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-l Liviu Stancu – Secretar de Stat, Ministerul Justiţiei 

- d-na Carmen Manu - director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-na Daniela Juravlea - director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-l Ion Gibescu - director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 

şi Persoanelor Vârstnice 

- d-na Tania Grigore - director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-na Georgeta Jugănaru - director, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

 

 Proiectul de Lege privind subvenţionarea din fonduri publice a 

serviciilor sociale acordate de asociaţii, fundaţii și cultele recunoscute de 

lege - PLx 105/2013 a fost amânat, la solicitarea membrilor comisiei.  

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(11) al art.87 din 

Legea nr.448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap - Plx 611/2013 şi propunerea legislativă privind modificarea și 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap - Plx 29/2014 au fost trimise pentru dezbatere pe 

fond atât Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cât şi Comisiei pentru 

sănătate şi familie. 

 În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 

invitaţii.  
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 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (2 abţineri), respingerea iniţiativelor legislative şi 

transmiterea unor rapoarte preliminare către Comisia pentru sănătate şi 

familie, urmând ca rapoartele comune finale să fie întocmite după 

finalizarea discuţiilor şi în cadrul acestei comisii. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 284 

din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice - Plx 24/2014 a fost respinsă de membrii comisiei, cu 

unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în raportul 

comisiei. 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forţei 

de muncă - Plx 31/2014 a fost respinsă de membrii comisiei, cu majoritate 

de voturi (o abţinere). Motivele respingerii se regăsesc în raportul 

comisiei. 

 

 Proiectul de Lege privind stabilirea plăţii unor despăgubiri în sarcina 

persoanelor condamnate definitiv pentru săvârșirea unor fapte împotriva 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 

6 martie 1945 - PLx 548/2013 a fost amânat, la solicitarea reprezentanţilor 

Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

prezenţi la dezbateri. 

 

 Proiectul de Lege privind desfiinţarea unor instanţe judecătorești și a 

parchetelor de pe lângă acestea - PLx 33/2014 a fost transmis comisiei 

pentru dezbatere şi avizare. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu 

amendamente. Acestea se referă la eliminarea unor instanţe prevăzute în 

anexa la proiectul de lege, propuse pentru desfiinţare, din următoarele 

considerente: 
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- desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă 

acestea încalcă un drept fundamental al cetăţeanului, prevăzut la 

art.21 din Costituţia României, care se referă la  “Accesul liber la 

Justiţie” şi că “orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea 

drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor legitime”; 

- desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti nu face decât să îndepărteze 

mai mult cetăţeanul de locul în care actul de justiţie este înfăptuit, 

creându-i dificultăţi suplimentare; 

- aplicarea anevoioasă a Codului Penal şi a Codului de procedură penală; 
- asigurarea unui act corect de justiţie, apropiat de cetăţeni; 
- calitatea actului de justiţie nu se îmbunătăţeşte prin încărcarea 

instanţelor care ar trebui să preia dosarele şi cauzele de la instanţele 

desfiinţate;  
- având în vedere raportările la criteriul veniturilor din România, se va 

ajunge la situaţia în care vor avea acces la justiţie numai cetăţenii a 

căror situaţie patrimonială le permite acest lucru; ori, Justiţia este un 

serviciu public al statului, costurile sale se suportă de la bugetul de 

stat, la ale cărui venituri contribuie toţi cetăţenii; 
- se produc dezechilibre bugetare la nivelul administraţiilor locale, ştiut 

fiind faptul că justiţia produce buget şi nu este numai consumatoare de 

resurse; 
- desfiinţarea instanţelor afectează în mod grav şi activitatea cabinetelor 

de avocatură locale, a birourilor notariale şi a celorlalte activităţi în 

legătură cu actul de justiţie, ceea ce înseamnă pierderi financiare 

importante la bugetele locale; 
- necesitatea funcţionării instanţelor în cea mai mare parte a orașelor 

propuse pentru desfiinţare, pentru îndeplinirea unui obiectiv al 

strategiei de reformă a sistemului judiciar, care prevede asigurarea 

accesului la justiţie al cetăţenilor, mai ales al celor de la sate, care nu 

dispun de venituri, marea majoritate fiind pensionari, cu pensii foarte 

mici sau agricultori fără niciun venit, care să le permită deplasarea la 

alte judecătorii, pe distanţe de cca. 30 – 100 km. Între unele sate și 

orașele unde funcţionează instanţe sunt distanţe de peste 50 de km și 
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nu există mijloc de transport în comun, astfel că, pentru a ajunge la 

termenele fixate ca zi de judecată, oamenii parcurg o parte din drum 

pe jos, până la un drum principal, de unde, eventual, se deplasează cu 

mașini de ocazie. Așadar, efortul depus de către justiţiabilii de la sate 

pentru a ajunge la o instanţă este unul foarte mare. 

 

 Propunerea legislativă privind unele măsuri de efectuare a reţinerilor 

din veniturile obţinute de persoanele fizice din contracte privind raporturi 

de muncă, în baza unor titluri executorii - Plx 21/2014 a fost transmisă 

comisiei pentru dezbatere şi avizare. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de  voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

 Propunerea legislativă privind acordarea tichetelor de rechizite 

școlare - Plx 26/2014 a fost transmisă comisiei pentru dezbatere şi 

avizare. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), avizarea negativă a propunerii 

legislative. 

 

 Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului, de la pct.10 al ordinii de zi, a fost amânat pentru şedinţa 

următoare a comisiei. 

 

În data de 26 februarie 2014, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-l Eugen Preda - consilier preşedinte, Agenţia Naţională de Ocupare a 

Forţei de Muncă  

- d-na Luminiţa Camelia Mihalcea - director, Agenţia Naţională de 

Ocupare a Forţei de Muncă. 
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 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut propunerea de 

Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind o reţea 

europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă, accesul lucrătorilor la 

serviciile de mobilitate și integrarea în continuare a pieţelor forţei de 

muncă - COM (2014) 6, document transmis comisiei noastre în vederea 

verificării respectării principiului subsidiarităţii. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la 

apariţia acestui document. Astfel, s-a precizat că mobilitatea forţei de 

muncă se înscrie în cadrul liberei circulaţii a persoanelor în cadrul Uniunii 

Europene şi are un rol important în dezvoltarea pieţelor europene ale 

muncii deschise şi accesibile tuturor, contribuind la satisfacerea nevoilor 

economiei statelor membre şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 

lucrătorilor europeni. În scopul încurajării şi sprijinirii mobilităţii forţei de 

muncă, în temeiul Deciziei nr.93/569/CEE a Comisiei din 22 octombrie 

1993 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CEE) nr.1612/68 al 

Consiliului privind libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul Comunităţii, a 

fost înfiinţată reţeaua europeană de servicii pentru ocuparea forţei de 

muncă - EURES. 

La nivel european, reţeaua EURES este coordonată de Biroul 

european de coordonare a compensării ofertelor şi cererilor de locuri de 

muncă, care coordonează şi monitorizează respectarea dispoziţiilor 

Regulamentului (UE) nr.492/2011 al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul Uniunii.  

 De asemenea, a fost prezentată reţeaua EURES, precizându-se că 

este o reţea de cooperare între Comisia Europeană şi serviciile publice de 

ocupare a forţei de muncă din statele membre ale UE, plus Norvegia, 

Islanda şi Liechtenstein, precum şi alte organizaţii partenere, creată în 

1993. Reţeaua dispune de aproximativ 900 de consilieri EURES care intră 

zilnic în contact cu persoane în căutarea unui loc de muncă şi cu 

angajatori din întreaga Europă. Reţeaua funcţionează prin portalul EURES, 

un portal unic în UE, fiind gratuit şi oferind informaţii în 25 de limbi privind 

condiţiile de viaţă şi de muncă în toate ţările participante.  
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 Referitor la propunerea de regulament, s-a menţionat că vizează 

îmbunătăţirea accesului lucrătorilor la serviciile de susţinere ale mobilităţii 

forţei de muncă în interiorul UE şi înlocuieşte dispoziţiile existente între 

statele membre (compensarea) prevăzute în regulamentul UE nr. 

492/2011. Propunerea restabileşte practic reţeaua EURES, care va avea ca 

rol principal facilitarea căutării unui loc de muncă şi recrutarea în statele 

membre. O reţea similară este activă în momentul actual pe baza unei 

decizii adoptate în 2012. După adoptarea regulamentului propus, Comisia 

va abroga această decizie referitoare la actuala funcţionare a EURES. 

 Scopul consolidării reţelei paneuropene EURES este de a furniza mai 

multe oferte de locuri de muncă, de a creşte posibilitatea găsirii unor 

locuri de muncă potrivite calificării profesionale şi de a-i ajuta pe 

angajatori, în special întreprinderile mici şi mijlocii, de a-şi ocupa posturile 

vacante mai rapid şi mai eficient. De asemenea, cetăţenii vor fi în măsură 

să facă o alegere cât mai în cunoştinţă de cauză atunci când doresc să se 

deplaseze în străinătate, în vederea ocupării unui loc de muncă. 

 Referitor la principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii s-a 

precizat că acestea sunt respectate întrucât măsurile specifice ale acestei 

propuneri sunt strâns interdependente. Ele se consolidează reciproc şi 

împreună, permiţând reţelei EURES să fie un instrument eficient pentru 

solicitanţii de locuri de muncă sau pentru angajatorii interesaţi de 

mobilitatea forţei de muncă în UE. Ansamblul de măsuri propuse este 

adecvat situaţiei şomerilor de pe piaţa muncii, nevoilor exprimate de către 

solicitanţii de locuri de muncă şi evoluţiilor tehnologice ale pieţelor de forţă 

de muncă şi de recrutare. 

 Deoarece compensarea locurilor de muncă vacante, a cererilor de 

locuri de muncă şi a CV-urilor la nivel transfrontalier, dar şi plasarea 

ulterioară a lucrătorilor presupun ambele un cadru comun de cooperare 

între organismele diferitelor state membre, obiectivul propunerii nu poate 

fi atins în mod satisfăcător de statele membre singure, şi prin urmare este 

necesară o acţiune la nivel comunitar. 

 În conformitate cu principiul proporţionalităţii, aceste măsuri nu 

depăşesc ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor. Libera 

 
10/12



circulaţie a lucrătorilor constituie un drept fundamental şi obiectivul 

acestui instrument este să o consolideze, facilitând punereai ei în practică. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui proces verbal, care va fi 

transmis Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor şi, spre 

informare, Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor şi Departamentului 

de studii parlamentare şi politici U.E., potrivit procedurilor stabilite prin 

Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.11/2011. 

 
 

În ziua de 27 februarie 2014, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, 

fiind distribuite membrilor comisiei materiale documentare suplimentare 

asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în ziua de 24 februarie 2014 a absentat doamna deputat 

Anastase Roberta-Alma (grup parlamentar PDL). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Iordache 

Florin – preşedinte, Solomon Adrian şi Vladu Iulian – vicepreşedinţi, Găină 

Mihăiţă şi Pocora Cristina-Ancuţa – secretari, Amet Varol, Axente Ioan, 

Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, Calotă Florică Ică, Condurăţeanu Andrei-

Răzvan, Covaci Dorel, Delureanu Virgil, Dumitrache Ileana-Cristina, Galan 

Constantin, Grapini Maria, Iane Daniel, Kerekes Károly, Sefer Cristian-

George, Stativă Irinel-Ioan, Stoica Mihaela, Teodorescu Ioan Viorel, 

Tudorie Violeta. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în ziua de 25 februarie 2014 a absentat doamna deputat 

Grapini Maria (grup parlamentar PC). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Iordache 

Florin – preşedinte, Solomon Adrian şi Vladu Iulian – vicepreşedinţi, Găină 

Mihăiţă şi Pocora Cristina-Ancuţa – secretari, Amet Varol, Anastase 

Roberta-Alma, Axente Ioan, Baltă Mihai, Boghicevici Claudia, Calotă 
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Florică Ică, Condurăţeanu Andrei-Răzvan, Covaci Dorel, Delureanu Virgil, 

Dumitrache Ileana-Cristina, Galan Constantin, Iane Daniel, Kerekes 

Károly, Sefer Cristian-George, Stativă Irinel-Ioan, Stoica Mihaela, 

Teodorescu Ioan Viorel, Tudorie Violeta. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în zilele de 26 şi 27 februarie 2014, şi-au înregistrat prezenţa 

la lucrări următorii deputaţi: Iordache Florin – preşedinte, Solomon Adrian 

şi Vladu Iulian – vicepreşedinţi, Găină Mihăiţă şi Pocora Cristina-Ancuţa – 

secretari, Amet Varol, Anastase Roberta-Alma, Axente Ioan, Baltă Mihai, 

Boghicevici Claudia, Calotă Florică Ică, Condurăţeanu Andrei-Răzvan, 

Covaci Dorel, Delureanu Virgil, Dumitrache Ileana-Cristina, Galan 

Constantin, Grapini Maria, Iane Daniel, Kerekes Károly, Sefer Cristian-

George, Stativă Irinel-Ioan, Stoica Mihaela, Teodorescu Ioan Viorel, 

Tudorie Violeta. 

 

  
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

Florin Iordache    Mihăiţă Găină 

       
             
 
 
 
 

 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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