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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                          Bucureşti 
şi comunicaţiilor                         26-28 februarie 2013 
 
 

SINTEZA 

            activităţii Comisiei din 26-28 februarie 2013 

La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 26 şi 20 februarie 2013 au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Ion 
Şcheau, Vasile Gliga, Răzvan Ionuţ Tănase, Sorin Avram Iacoban, Mircea Cazan, Valerian 
Vreme, Cornel Mircea Sămărtinean, Iosif Moldovan, Varujan Pambuccian, Daniel Iane, Titi 
Holban, Ionuţ Cristian Săvoiu. Au fost absenţi: Iusein Ibram, Cornelia Negruţ, Dan Nica, iar 
la lucrările sedinţei din 21 februarie 2013 au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Ion Şcheau, 
Vasile Gliga, Răzvan Ionuţ Tănase, Mircea Cazan, Valerian Vreme, Cornel Mircea 
Sămărtinean, Iosif Moldovan, Varujan Pambuccian, Daniel Iane, Titi Holban, Ionuţ Cristian 
Săvoiu. Au fost absenţi: Iusein Ibram, Cornelia Negruţ, Dan Nica, Sorin Avram Iacoban. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, preşedintele  
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

 
Pe ordinea de zi s-au aflat: 

1. Plx nr.217/2012 - Propunerea legislativă privind colectarea şi stocarea datelor 
necesare identificării clienţilor serviciilor de comunicaţii electronice furnizate prin 
intermediul cartelelor preplătite; 

2. Plx nr.433/2012 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului 
naţional unic pentru apeluri de urgenţă; 

3. Plx nr. 35/2013 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii; 

4. Plx nr.42/2013 - Proiectul de Lege privind formalităţile de raportare aplicabile 
navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile româneşti; 

5.  E2- Comunicarea Comisiei – Analiza anuală a creşterii pentru anul 2013  -  COM 
(2012) 750. 

La şedinţa comisiei au participat din partea Serviciului Român de Informaţii domnii: 
Surugiu Romulus Theodor, Dumitrescu Cătălin şi Stan Viorel, din partea Ministerului 
Afacerilor Interne, domnul secretar de stat Bogdan Tohăneanu, din partea Serviciului de 

mihaela.astafei
New Stamp



 2 

Telecomunicaţii Speciale, domnul director Marcel Opriş, din partea Ministerului pentru 
Societatea Informaţională, doamna Predescu Loredana – consilier. 

1. Plx nr.217/2012 - Propunerea legislativă privind colectarea şi stocarea datelor 
necesare identificării clienţilor serviciilor de comunicaţii electronice furnizate prin 
intermediul cartelelor preplătite. 

 
Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a prezentat pe scurt propunerea legislativă şi a 

dat cuvântul invitaţilor pentru a expune fiecare punctul său de vedere cu privire la aceasta. 
Reprezentanţii Serviciului Român de Informaţii au precizat că susţin adoptarea unui act 

normativ care să reglementeze regimul juridic al cartelelor preplătite argumentând că astfel 
vor fi reduse cheltuielile legate de identificarea autorului apelului. De asemenea, 
reprezentanţii SRI au afirmat că propunerea legislativă ar trebui îmbunătăţită prin 
introducerea de sancţiuni pentru persoanele care declară în fals datele de identificare şi 
declararea de către persoanele care cumpără aceste cartele preplătite a datelor de identificare 
a persoanelor care urmează să le utilizeze, dacă aceste cartele vor fi puse la dispoziţia altor 
persoane. 

Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a precizat că legea românească se aplică 
persoanelor fizice şi juridice române, dar cartele SIM preplătite pot fi achiziţionate în state 
terţe cum ar fi Republica Moldov, iar posesorii lor pot intra pe teritoriul României şi pot 
folosi aceste cartele prin activarea serviciul de roaming, ceea ce face ca eficacitatea acestei 
legi să se reducă.  

Reprezentanţii Serviciului Român de Informaţii au menţionat că la nivelul Uniunii 
Europene aproximativ jumătate din statele membre au adoptat o asemenea măsură, iar altele 
sunt în curs de a o adopta. Prin implementarea unui asemenea legi se va reduce foarte mult 
numărul apelurilor false la 112.  

Domnul deputat Daniel Iane a precizat că nu susţine adoptarea unei asemenea propuneri 
legislative deoarece este inutilă din punct de vedere practic. De asemenea, această propunere 
legislativă transformă pe toţi posesorii de cartele SIM preplătite în infractori, ceea ce duce la 
răsturnarea prezumţiei de nevinovăţie. Cetăţenii sunt contribuabili şi nu terorişti. Trebuie 
găsită o formulă pentru ca cetăţenii să se simtă protejaţi şi nu ameninţaţi. Un act normativ 
trebuie să asigure un echilibru just între respectarea drepturilor fundamentale ale omului şi 
impunerea anumitor limitări şi restricţionări, proporţionale şi justificate, în exercitarea acestor 
drepturi în scopul protejării siguranţei naţionale sau a siguranţei publice. 

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne a precizat că nu susţine adoptarea 
acestei propuneri legislative.  

Domnul Marcel Opriş - director STS a menţionat că această propunere legislativă este 
legată de Legea nr.82/2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de 
reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice 
destinate publicului, precum şi pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. În 
prezent 60% din cartelele SIM de pe piaţă sunt cartele preplătite. În ceea ce priveşte apelurile 
false la 112, numărul acestora a scăzut reprezentând în acest moment 64% din numărul 
apelurilor la 112. De asemenea, domnul director a precizat că este foarte dificil să se pronunţe 
pro sau contra acestei propuneri legislative şi a subliniat că în cazul unui anunţ de ameninţare 
cu bombă procedurile se declanşează automat. 
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Autoritatea naţională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal 
(ANSPDCP) a transmis prin adresa nr. 3489 din 26 februarie 2013, punctul său de vedere cu 
privire la această propunere legislativă, precizând că îţi menţine avizul negativ. În acest punct 
de vedere ANSPDCP precizează că se aduc grave atingeri vieţii private a persoanelor fizice, 
venind în contradicţie cu: 

- principiile statuate de Convenţia Consiliului Europei nr.108/1981 pentru 
protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter 
personal; 

- prevederile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru 
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date; 

- dispoziţiile Directivei 2006/24/CE privind păstrarea datelor generate sau 
prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice 
accesibile publicului sau de reţele de comunicaţii electronice publice şi de 
modificare a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale şi 
protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor electronice; 

- dispoziţiile Directivei 2009/136/CE privind serviciul universal şi drepturile 
utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, a 
Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice şi a Regulamentului 
(CE) nr.2006/2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să 
asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului; 

- punctul 5.5 din Raportul de evaluare a Directivei privind reţinerea datelor 
(Directiva 2006/24/CE), adoptat de Comisia Europeană în aprilie 2011. 

În plus în baza avizului negativ stau şi următoarele considerente: 
- se încalcă dreptul persoanelor vizate la viaţă privată (art.26 din Constituţia 

României, republicată); 
- atribuţiile ANSPDCP pot fi exercitate numai pentru protejarea drepturilor 

persoanelor fizice, în conformitate cu art.1 din Legea nr.677/2001, modificată şi 
completată, nu şi pentru protejarea persoanelor juridice; 

- prelucrarea codului numeric personal al unei persoane vizate, se realizează în 
condiţiile prevăzute de art.8 din Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor 
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor 
date, modificată şi completată şi coroborate cu cele ale Deciziei nr.132/2011, însă, 
prevederile prezentei propuneri legislative  încalcă grav principiile 
proporţionalităţii şi stocării datelor prevăzute de Directiva 95/46/CE şi de Legea 
nr.677/2001; 

- prin instituirea obligaţiei de comunicare a datelor de identificare în sarcina 
persoanelor vizate care au achiziţionat deja un serviciu de orice tip de la furnizorii 
de servicii de comunicaţii electronice, anterior intrării în vigoare a legii propuse 
ANSPDCP apreciază că aceasta poate contraveni principiului neretroactivităţii 
legii, statuat de art.15 alin.(2)  din Constituţia României, republicată; 

- impunerea utilizatorilor de servicii de comunicaţii electronice furnizate prin 
intermediul cartelelor preplătite, persoane vizate, potrivit Legii nr.677/2001, a 
obligaţiei de a se identifica sau de a comunica date cu caracter personal 
furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice furnizate prin intermediul 
cartelelor preplătite, constituie o restrângere a drepturilor acestora, prin 
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condiţionarea exercitării de acte/fapte de comerţ, nu numai de dovedirea identităţii 
persoanelor în cauză, ci şi de condiţionarea prestării unor servicii de comunicaţii 
de prelucrarea anumitor date cu caracter personal; 

- se aduce atingere libertăţii consumatorului de a lua decizii la achiziţionarea de 
servicii de comunicaţii preplătite, dat fiind că, prin obligarea identificării, poate fi 
influenţată opţiunea consumatorului cu privire la achiziţionarea sau nu a 
serviciului respectiv; 

- stabilirea, de către iniţiatorul propunerii legislative a unei singure autorităţi 
naţionale competente cu exercitarea de atribuţii de control, implicit cu constatarea 
şi sancţionarea contravenţiilor, respectiv ANSPDCP, nespecializată în domeniul 
comunicaţiilor electronice şi securităţii tehnologice, cu excluderea implicării 
autorităţilor cu competenţe legale exprese (ANCOM, MSI, CERT-RO), va 
conduce la o blocare a activităţii ANSPDCP ca urmare a noilor competenţe 
primite în perioada 2010 – 2012, pe de o parte, iar pe de altă parte, prevederile 
legale incidente vor fi inaplicabile de facto asupra abonaţilor persoane juridice. 

Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a mulţumit invitaţilor pentru prezenţă şi 
pentru punctele de vedere expuse subliniind faptul că votul final asupra acestei propuneri 
legislative va avea loc într-o şedinţă viitoare. 

 
2. Plx nr.433/2012 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi 
funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea 
Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.160/2008, în scopul înăspririi cadrului sancţionator în cazul săvârşirii faptelor de 
apelare abuzivă a serviciului de urgenţă 112, precum şi de alertare falsă a agenţiilor 
specializate de intervenţie. 

Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a prezentat pe scurt propunerea legislativă, 

precizând faptul că domnul deputat Tudor Ciuhodaru, iniţiatorul acestei propuneri legislative, 

nu poate lua parte la discuţii din motive personale. 

      Domnul Marcel Opriş - director STS a menţionat că nu susţine adoptarea acestei 
propuneri legislative deoarece actualele dispoziţii privind sancţionarea apelării abuzive a 
serviciului de urgenţă 112 asigură un cadru sancţionator adecvat. La nivelul UE în luna 
februarie 2013 a fost publicat Eurobarometrul nr.368 conform căruia proporţia persoanelor 
care au apelat serviciul 112 este de 98% în România fiind cea mai ridicată din UE. În prezent 
se duce o campanie de conştientizare a importanţei serviciului de urgenţă 112. Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale a semnat acorduri de parteneriat cu Ministerul Turismului, Radio 
România şi Televiziunea Română pentru promovarea proiectului ,,112 salvează viaţa, 
proprietatea şi mediul - Campanie naţională de informare şi educare referitoare la importanţa 
Numărului Unic de Urgenţă 112". 

     Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a întrebat dacă există tehnica necesară 
identificării unui apel. 

     Domnul Marcel Opriş - director STS a precizat că localizarea se face la nivel de sector 
de celulă unde se găseşte apelantul. În ceea ce priveşte apelurile ecall localizarea se face prin 
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GPS. eCall înseamnă un apel de urgenţă de la bordul vehiculului către 112, efectuat fie 
automat, prin activarea unor senzori de la bordul vehiculului, fie manual, care transmite, prin 
intermediul reţelelor de comunicare mobilă pe suport radio, un set minim de date standard şi 
stabileşte un canal audio între persoanele care se află la bordul vehiculului şi cel mai adecvat 
centru de răspuns în caz de urgenţă. Domnul director Marcel Opriş a menţionat că Serviciul 
de Telecomunicaţii Speciale şi-a modernizat platforma de comunicaţii şi IT destinată 
serviciului de urgenţă 112, fiind pregătită să preia şi să gestioneze apelurile de tip eCall. 

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne a precizat că nu susţine adoptarea 
acestei propuneri legislative.  

Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a mulţumit invitaţilor pentru prezenţă şi 
pentru punctele de vedere expuse subliniind faptul că votul final asupra acestei propuneri 
legislative va avea loc într-o şedinţă viitoare. 

 
3. Plx nr.35/2013 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii. 

 
Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a dat cuvântul domnului deputat Sorin 

Avram Iacoban pentru a prezenta proiectul de lege de aprobare a OUG nr.77/2012. 
În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

republicat, Biroul permanent a trimis spre avizare, în procedură de urgenţă, Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2012 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii (PLx.35/2013). 

OUG nr.77/2012 are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Prezenta ordonanţă de urgenţă a fost propusă avându-se în vedere faptul că, în cazul 
neadaptării rapide a unor astfel de măsuri, există riscul iniţierii de către Comisia Europeană a 
unei proceduri de infringement împotriva României pentru neîndeplinirea obligaţiilor care 
decurg din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene. De asemenea, neadoptarea 
măsurilor de modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
poate avea ca efect şi o diminuare a gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a 
fondurilor comunitare. Consecinţa majoră în acest caz o reprezintă întârzierea unor proiecte 
de investiţii, cu impact social şi economic la nivel naţional sau local. 

Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a supus la vot proiectul de lege. În urma 
votului membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea 
favorabilă a acestuia. 

 

http://www.heero-pilot.eu/view/ro/ecall.html
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4. Plx nr.42/2013 - Proiectul de Lege privind formalităţile de raportare aplicabile 
navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile româneşti. 

 
Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a făcut o scurtă prezentare a proiectului de 

lege. 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

republicat, Biroul permanent a trimis spre dezbatere şi avizare, Comisiei pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor proiectul de Lege privind formalităţile de raportare aplicabile 
navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile româneşti. 

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea formalităţilor de raportare aplicabile 
navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile româneşti, intervenţiile legislative vizând 
simplificarea şi armonizarea procedurilor administrative aplicate în domeniul transportului 
maritim, prin standardizarea transmiterii electronice a informaţiilor şi prin raţionalizarea 
formalităţilor de raportare, din perspective necesităţii de aliniere a legislaţiei naţionale de 
profil la normele şi exigenţele europene, incidente în materie. 

Proiectul de act normativ transpune Directiva 2010/65/UE a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la 
sosirea în şi/sau la plecarea din porturile statelor membre şi de abrogare a Directivei 
2002/6/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 283/1 din 29 
octombrie 2010. Termenul limită de transpunere a Directivei nr.2010/65/UE, prevăzut de 
art.l4 din directivă, era data de 19 mai 2012.  
 Domnul deputat Sorin Avram Iacoban a ridicat problema că definiţia dată interfeţei 
electronice unice este incorectă. Interfaţa electronică unică este definită ca sistemul în care 
toate informaţiile sunt raportate o singură dată şi făcute disponibile diferitelor autorităţi 
relevante. 

Domnul deputat Varujan Pambuccian a menţionat că este de acord că definiţia este 
incorectă şi a propus ca luni 4 martie 2013, orele 13,30 să aibă loc o şedinţă a Comisiei la 
care să fie invitaţi reprezentanţii Ministerului Transporturilor. 

Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a supus la vot propunerea domnului deputat 
Varujan Pambuccian. Cu unanimitate de voturi propunerea domnului deputat Varujan 
Pambuccian a fost acceptată. 

 
      5. E2- Comunicarea Comisiei – Analiza anuală a creşterii pentru anul 2013 -  COM 
(2012) 750. 

În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.11/19.04.2011 privind procedura 
de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului asupra proiectelor de acte 
legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul 
parlamentelor naţionale, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost 
sesizată, în data de 21.02.2013, pentru examinare în fond şi întocmirea unui proiect de opinie, 
cu privire la Comunicarea Comisiei – Analiza anuală a creşterii pentru anul 2013 - COM 
(2012) 750. 

Scopul Analizei Anuale a Creşterii (AAC) este de a stabili priorităţile economice şi 
sociale menite să orienteze acţiunea Uniunii Europene şi a statelor membre cu privire la 
modalităţile de stimulare a creşterii economice şi a ocupării forţei de muncă pentru anul 
2013. Publicarea AAC marchează începutul semestrului european pentru coordonarea 
politicilor economice, prin care se asigură alinierea planurilor bugetare şi economice ale 
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statelor membre cu prevederile Pactului de stabilitate şi creştere şi cu obiectivele Strategiei 
Europa 2020. 

Analiza anuală a creşterii (ACC) oferă statelor membre orientări politice, asigurând 
distribuirea uniformă a sarcinilor legate de reformă şi protejarea categoriilor celor mai 
vulnerabile. 

Analiza anuală a creşterii subliniază că situaţia de pe piaţa muncii necesită o 
reacţie urgentă. Comisia Europeană abordează problema alarmantă a şomajului în UE şi 
evidenţiază discrepanţele semnificative între statele membre în domeniul ocupării şi 
indicatorilor sociali. Sarcina fiscală asupra costului forţei de muncă rămâne mare în multe 
state membre, iar segmentarea pieţei muncii s-a accentuat. În ultimele 12 luni, numărul 
şomerilor a crescut cu 2 milioane, iar în prezent, numărul total al persoanelor care nu au un 
loc de muncă fiind de peste 25 de milioane. Şomajul pe termen lung a atins cote alarmante, 
iar, în multe ţări, situaţia tinerilor s-a deteriorat în mod dramatic. Datorită faptului că statele 
membre se confruntă cu o creştere a numărului de persoane aflate în căutarea unui loc de 
muncă, acestea trebuie să promoveze servicii publice de ocupare a forţei de muncă şi să 
accelereze politicile active în domeniul pieţei forţei de muncă, inclusiv asistenţa oferită 
persoanelor care îşi caută un loc de muncă, stagii de ucenicie, sprijin acordat antreprenorilor 
şi stagii de calitate. 

În câteva luni, diferitele formaţiuni ale Consiliului vor dezbate pe marginea AAC şi 
vor prezenta un raport Consiliului European din luna martie, astfel încât acesta să poată 
adopta orientări de politică adecvate pentru statele membre. Aceste orientări vor fi incluse în 
planurile bugetare şi economice naţionale ale statelor membre, care urmează a fi prezentate 
Comisiei în luna aprilie. După analizarea acestor programe şi ţinând cont de priorităţile AAC, 
Comisia va publica recomandările specifice fiecărei ţări în luna mai, astfel încât acestea să 
poată fi aprobate de Consiliul European din iunie. Ulterior, statele membre vor trebui să 
includă aceste orientări de politică în bugetele anuale şi în legislaţia lor sectorială.  

În şedinţa din 26.02.2013 membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor au examinat conţinutul Comunicării Comisiei – Analiza anuală a creşterii 
pentru anul 2013, COM (2012) 750. În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să aprobe un proiect de opinie favorabil asupra acestei comunicări. 

 
 
 
 

 

PREŞEDINTE, 

                                            Daniel Vasile Oajdea 
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