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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 
Comisia pentru drepturile omului,         Comisia pentru drepturile omului 
culte şi problemele minorităţilor          a Senatului 
naţionale a Camerei Deputaţilor  
 
 
 

AVIZ 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2000 

 
 
 

  Biroul permanent al Camerei Deputaţilor şi, respectiv, Biroul 
permanent al Senatului au înaintat, cu adresa nr. 104 din 8 martie 2000, 
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 
a Camerei Deputaţilor  şi cu adresa nr. L.99 din 10 martie 2000, Comisiei 
pentru drepturile omului a Senatului, în vederea avizării, proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2000. 
  În şedinţele comune din zilele de 15 şi 16 martie 2000, cele două 
Comisii au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2000 şi au 
hotărât, cu 13 voturi pentru, să îi acorde aviz favorabil.  

Numărul participanţilor la vot a fost mai mic cu unu faţă de 
clauza regulamentară a cvorumului care stipulează că şedinţele comune se 
desfăşoară în condiţiile prezenţei la lucrări a cel puţin jumătate plus unu din 
numărul membrilor lor. Un senator care, invocând alte angajamente cărora 
trebuie să le facă faţă, a părăsit lucrările cu circa 10 minute înainte de votul 
final, făcând însă cunoscut faptul că este de acord să se dea aviz favorabil 
proiectului de lege discutat. Cu această precizare se poate considera întrunit 
cvorumul prevăzut de art. 12 din Regulamentul şedinţelor  comune ale 
Camerei Deputaţilor  şi Senatului necesar pentru avizarea regulamentară a 
proiectelor de legi trimise spre examinare. 
  În cursul dezbaterilor asupra proiectului de lege au fost adoptate 
mai multe amendamente, prezentate în continuare. 
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Amendamente acceptate: 

 

Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

1.     “Art. 18 
    (2) Cheltuielile  
social-culturale pe capitole 
de cheltuieli sunt în sumă 
de 19.793,3 lei pentru 
învăţământ, 3.802,7 
miliarde lei pentru 
sănătate, 2.483,8 miliarde 
lei pentru cultură, religie şi 
acţiuni privind activitatea 
sportivă şi de tineret şi 
10.202,1 miliarde lei 
pentru asistenţă socială, 
alocaţii, pensii, ajutoare şi 
indemnizaţii”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    “Art. 16  
    (2) Cheltuielile pentru 
autorităţile publice sunt în 
sumă de 471,6 miliarde lei 
pentru Camera 
Deputaţilor, 210,5 
miliarde lei pentru Senat, 
63,7 miliarde lei pentru 
Preşedinţia României, 27,3  

     - Domnul deputat Petre 
Ţurlea a propus majorarea 
sumei de 2.483,8 miliarde 
lei prevăzută pentru 
cultură, religie şi acţiunile 
privind activitatea sportivă 
şi de tineret cu 10 miliarde 
lei. Majorarea urmează să 
se asigure din suma de 
63,7 miliarde lei 
prevăzută, la alin. (2) al 
art. 16,  pentru cheltuielile 
Preşedinţiei României.  
    Amendamentul a fost 
aprobat cu majoritate de 
voturi. 
    Ca urmare, alin. (2) al 
art. 18 va avea următoarea 
redactare: 
    “Cheltuielile  
social-culturale pe capitole 
de cheltuieli sunt în sumă 
de 19.793,3 lei pentru 
învăţământ, 3.802,7 
miliarde lei pentru 
sănătate, 2.493,8 miliarde 
lei pentru cultură, religie şi 
acţiuni privind activitatea 
sportivă şi de tineret şi 
10.202,1 miliarde lei 
pentru asistenţă socială, 
alocaţii, pensii, ajutoare şi 
indemnizaţii”. 
 
    - În mod corelativ, se 
modifică şi alin. (2) al  
art. 16 după cum urmează: 
    “Cheltuielile pentru autorităţile 
publice sunt în sumă de 471,6 
miliarde lei pentru Camera 
Deputaţilor, 210,5 miliarde lei 
pentru Senat, 53,7 miliarde lei 
pentru Preşedinţia României,  

    Pentru a se asigura 
alocarea unei sume strict 
necesare reparării 
lăcaşurilor de cult 
aparţinând Episcopiei 
Ortodoxe Române a 
Harghitei şi Covasnei, 
aflate într-un grad avansat 
de degradare. 
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

 miliarde lei pentru Curtea 
Constituţională, 219,5 
miliarde lei pentru Curtea 
de Conturi, 2.481,4 
miliarde lei pentru 
autoritatea judecătorească, 
14,7 miliarde lei pentru 
Consiliul Legislativ, 9,5 
miliarde lei pentru 
Avocatul Poporului, 5,0 
miliarde lei pentru 
Consiliul Naţional pentru 
Studierea Arhivelor 
Securităţii, 11,0 miliarde 
lei pentru Consiliul 
Concurenţei, 3.647,5 
miliarde lei pentru 
autoritatea publică 
centrală, din care: 177,5 
miliarde lei pentru 
Secretariatul General al 
Guvernului şi 3.530,0 
miliarde lei pentru 
ministere şi celelalte 
autorităţi ale administraţiei 
publice centrale de 
specialitate”.     
 
    - “Anexa 3/11 
    Secretariatul General al 
Guvernului 
    Capitolul 5901 – 
Cultură, Religie şi Acţiuni 
privind Activitatea 
Sportivă şi de Tineret. 
    Programat 2000 – 
90.252.000.000 lei”. 

27,3 miliarde lei pentru 
Curtea  Constituţională, 
219,5 miliarde lei pentru 
Curtea de Conturi, 2.481,4 
miliarde lei pentru 
autoritatea judecătorească, 
14,7 miliarde lei pentru 
Consiliul Legislativ, 9,5 
miliarde lei pentru 
Avocatul Poporului, 5,0 
miliarde lei pentru 
Consiliul Naţional pentru 
Studierea Arhivelor 
Securităţii, 11,0 miliarde 
lei pentru Consiliul 
Concurenţei, 3.647,5 
miliarde lei pentru 
autoritatea publică 
centrală, din care: 177,5 
miliarde lei pentru 
Secretariatul General al 
Guvernului şi 3.530,0 
miliarde lei pentru 
ministere şi celelalte 
autorităţi ale administraţiei 
publice centrale de 
specialitate”.      
 
    - În sensul celor decise 
mai sus se impune, din 
aceleaşi raţiuni de 
corelare, operarea 
majorării cu 10  miliarde 
lei şi în cuprinsul Anexei 
3/11 astfel:  
     “Secretariatul General 
al Guvernului 
    Capitolul 5901 – 
Cultură, Religie şi Acţiuni 
privind Activitatea 
Sportivă şi de Tineret. 
    Programat 2000 – 
100.252.000.000 lei” din 
care “10 miliarde lei 
pentru Epicopia Ortodoxă 
Română a Harghitei şi 
Covasnei în vederea  
reparării lăcaşurilor de 
cult”. 
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

2.     “Anexa 3/11 
    Secretariatul General al 
Guvernului. 
    Destinaţia sumelor 
prevăzute în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la capitolul 
5901 “Cultură, religie şi 
acţiuni privind activitatea 
sportivă şi de tineret”, 
titlul «Transferuri» ... 
    g) « Realizarea, în 
cazuri justificate, de 
acţiuni cu caracter 
ştiinţific şi  
social-cultural, prin 
instituţii, asociaţii şi alte 
persoane juridice, pe bază 
de licitaţie publică, 
inclusiv pentru sprijinirea 
editării ziarelor “Adevărul 
Harghitei” şi “Cuvântul 
Nou”, care apar în judeţele 
Harghita şi, respectiv, 
Covasna» - 3.000.000.000 
lei”. 

   Domnul deputat Petre 
Ţurlea a propus ca suma 
de 3 miliarde lei prevăzută 
în Anexa 3/11 litera g) să 
fie destinată exclusiv în 
vederea susţinerii 
materiale a celor trei ziare 
editate în limba română, în 
judeţele Covasna şi 
Harghita: “Adevărul 
Harghitei”, “Cuvântul 
Nou”, “Bună ziua, 
Covasna”. Ca urmare, 
textul de la litera g) va 
avea următoarea redactare: 
“Pentru ziarele de limbă 
română din judeţele 
Harghita şi Covasna - 
«Adevărul Harghitei», 
«Cuvântul Nou», «Bună 
ziua, Covasna» -  
3 miliarde lei”. 
    Amendamentul a fost 
admis de membrii celor 
două comisii cu majoritate 
de voturi. 

    Pentru susţinerea 
materială a celor trei ziare 
de limba română, care apar 
în cele două judeţe unde, 
din cauza numărului redus 
al populaţiei de origine 
etnică română, acestea 
întâmpină serioase 
dificultăţi financiare. 

3.     “Anexa 3/11 
     Secretariatul General al 
Guvernului. 
    Destinaţia sumelor 
prevăzute în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la capitolul 
5901 “Cultură, religie şi 
acţiuni privind activitatea 
sportivă şi de tineret”, 
titlul «Transferuri» 
    d) «Sprijinirea activităţii 
românilor de pretutindeni 
şi a organizaţiilor 
reprezentative ale 
acestora» - 15.000.000.000 
lei”. 
 

    Domnul deputat Petre 
Ţurlea a propus majorarea 
sumei destinate sprijinirii 
activităţii românilor de 
pretutindeni şi a 
organizaţiilor 
reprezentative ale acestora 
cu 40 de miliarde lei. 
     Majorarea va fi 
asigurată din fondul de 
rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului,  
art. 23, lit. a). 
    Amendamentul a fost aprobat 
cu majoritate de voturi. 
     Ca urmare, Anexa 3/11, litera 
d) va avea următorul conţinut: 
     “Sprijinirea activităţii 
românilor de pretutindeni 
şi a organizaţiilor 
reprezentative ale acestora 
- 55.000.000.000 lei”. 
 

     Se impune o mai largă 
şi mai eficientă susţinere a 
activităţii românilor de 
pretutindeni şi a 
organizaţiilor lor 
reprezentative în vederea 
păstrării limbii, culturii şi 
identităţii lor româneşti. 
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

     “Art. 23 
   La partea de cheltuieli a 
bugetului de stat se 
stabilesc şi se utilizează, 
pe bază de hotărâri ale 
Guvernului: 
    a) Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului, în sumă de 
527,2 miliarde lei, care se 
foloseşte pentru finanţarea 
unor acţiuni şi sarcini 
intervenite în cursul anului 
în bugetul de stat şi în 
bugetele locale, cu 
menţinerea echilibrului 
bugetar. Alocarea de sume 
din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului pentru 
bugetele locale se face 
prin majorarea sumelor 
defalcate din impozitul pe 
venit sau a transferurilor 
de la bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
investiţii finanţate parţial 
din împrumuturi externe, 
după caz”. 

     Ca urmare a propunerii 
de majorare a sumei 
destinate sprijinirii 
activităţii românilor de 
pretutindeni din Fondul de 
rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
trebuie operată corelarea 
corespunzătoare la litera a) 
din cuprinsul art. 23, care 
va avea următoarea 
redactare: 
    “Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, în sumă de 
487,2 miliarde lei, care se 
foloseşte pentru finanţarea unor 
acţiuni şi sarcini intervenite în 
cursul anului în bugetul de stat şi 
în bugetele locale, cu menţinerea 
echilibrului bugetar. Alocarea de 
sume din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pentru bugetele locale se face prin 
majorarea sumelor defalcate din 
impozitul pe venit sau a 
transferurilor de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
investiţii finanţate parţial din 
împrumuturi externe, după caz”. 

    Corelare cu propunerea 
de majorare. 
 

4.     “Art. 16  
    (2) Cheltuielile pentru 
autorităţile publice sunt în 
sumă de 471,6 miliarde lei 
pentru Camera 
Deputaţilor, 210,5 
miliarde lei pentru Senat, 
63,7 miliarde lei pentru 
Preşedinţia României, 27,3 
miliarde lei pentru Curtea 
Constituţională, 219,5 
miliarde lei pentru Curtea 
de Conturi, 2.481,4 
miliarde lei pentru 
autoritatea judecătorească, 
14,7 miliarde lei pentru 
Consiliul Legislativ, 9,5 
miliarde lei pentru 
Avocatul Poporului, 5,0 
miliarde lei pentru 

     Domnii deputaţi Şerban 
Rădulescu-Zoner şi Tănase 
Tăvală au propus majorarea 
sumei alocate pentru Consiliul 
Naţional pentru Studierea 
Arhivelor  Securităţii cu 20 
miliarde lei. Sursa din care 
urmează să fie alimentată această 
majorare este fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
    Amendamentul a fost admis de 
membrii celor două comisii cu 
majoritate de voturi. 
    Astfel, art. 16, alin. (2) va avea 
următorul cuprins: 
     “Cheltuielile pentru 
autorităţile publice sunt în 
sumă de 471,6 miliarde lei 
pentru Camera 

    Pentru a fi funcţional, 
Consiliul Naţional pentru 
Studierea Arhivelor 
Securităţii are nevoie de 
un buget în valoare 
minimă de 25 miliarde lei. 
Se impune suplimentarea 
cheltuielilor de personal, 
care vor însuma 18 
miliarde lei şi a 
cheltuielilor preliminare 
materiale, care vor însuma 
7 miliarde lei. 
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

 Consiliul Naţional pentru 
Studierea Arhivelor 
Securităţii, 11,0 miliarde 
lei pentru Consiliul 
Concurenţei, 3.647,5 
miliarde lei pentru 
autoritatea publică 
centrală, din care: 177,5 
miliarde lei pentru 
Secretariatul General al 
Guvernului şi 3.530,0 
miliarde lei pentru 
ministere şi celelalte 
autorităţi ale administraţiei 
publice centrale de 
specialitate”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    “Art. 23  
    La partea de cheltuieli a 
bugetului de stat se 
stabilesc şi se utilizează, 
pe bază de hotărâri ale 
Guvernului: 
    a) Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului, în sumă de 
527,2 miliarde lei, care se 
foloseşte pentru finanţarea 
unor acţiuni şi sarcini 
intervenite în cursul anului 
în bugetul de stat şi în 
bugetele locale, cu 
menţinerea echilibrului  
 

Deputaţilor, 210,5 
miliarde lei pentru Senat, 
53,7 miliarde lei pentru 
Preşedinţia României, 27,3 
miliarde lei pentru Curtea 
Constituţională, 219,5 
miliarde lei pentru Curtea 
de Conturi, 2.481,4 
miliarde lei pentru 
autoritatea judecătorească, 
14,7 miliarde lei pentru 
Consiliul Legislativ, 9,5 
miliarde lei pentru 
Avocatul Poporului,  
25 miliarde lei pentru 
Consiliul Naţional pentru 
Studierea Arhivelor 
Securităţii, 11,0 miliarde 
lei pentru Consiliul 
Concurenţei, 3.647,5 
miliarde lei pentru 
autoritatea publică 
centrală, din care: 177,5 
miliarde lei pentru 
Secretariatul General al 
Guvernului şi 3.530,0 
miliarde lei pentru 
ministere şi celelalte 
autorităţi ale administraţiei 
publice centrale de 
specialitate”. 
 
   În spiritul propunerii de 
mai sus se impune 
operarea reducerii 
fondului de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului cu suma  
20 miliarde lei.  
     Drept urmare, textul 
literei a) din art. 23 va 
avea următorul cuprins: 
    “a) Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului, în sumă de 
467,2 miliarde lei, care se 
foloseşte pentru finanţarea 
unor acţiuni şi sarcini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    - Modificarea este 
impusă de corelarea cu 
propunerea anterioară. 
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

 bugetar. Alocarea de sume 
din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului pentru 
bugetele locale se face 
prin majorarea sumelor 
defalcate din impozitul pe 
venit sau a transferurilor 
de la bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
investiţii finanţate parţial 
din împrumuturi externe, 
după caz”. 
 
 
 
 
 
    - Anexa 3/10: 
    “Consiliul Naţional 
pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii 
Capitol 5001, II Cheltuieli 
total 5.000.000.000 lei”. 
 

intervenite în cursul anului 
în bugetul de stat şi în 
bugetele locale, cu 
menţinerea echilibrului 
bugetar. Alocarea de sume 
din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului pentru 
bugetele locale se face 
prin majorarea sumelor 
defalcate din impozitul pe 
venit sau a transferurilor 
de la bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
investiţii finanţate parţial 
din împrumuturi externe, 
după caz”. 
 
    - Urmare a propunerii 
domnilor deputaţi Şerban 
Rădulescu-Zoner şi 
Tănase Tăvală de majorare 
a cheltuielilor aferente 
Consiliului pentru 
Studierea Arhivelor 
Securităţii  se impune 
operarea consecinţelor 
acesteia şi în Anexa 3/10 a 
proiectului de buget pe 
anul 2000. Ca urmare, 
resursele acordate de la 
buget pentru acest 
Consiliu cresc de la 
5.000.000.000 lei la 
25.000.000.000 lei, 
repartizate după cum 
urmează: 
Capitolul 5001,  
Articolul 02 – Cheltuieli de 
personal, suma de 3.138.750.000 
lei  se majorează cu  
13.000.000.000  lei, totalul 
devenind  16.138.750.000 lei; iar 
la Capitolul 5001, articolul 20, 
suma de 927.750.000 lei  se 
majorează cu 7 miliarde lei, 
totalul  urmând a fi de  
7.927.750.000 lei”. 
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

5.     “Anexa 3/11 
    Secretariatul General al 
Guvernului, Bugetul pe 
anul 2000 – detalierea pe 
articole de cheltuieli. 
    Titlul/articolul 40,  
alin. 32: 
    Sprijinirea organizaţiilor 
nepolitice ale cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale – 
60.500.000.000 lei” 

    Domnul deputat 
Wittstock Eberhard-
Wolfgang a propus 
eliminarea sintagmei 
“nepolitice ale”, textul 
urmând să aibă următoarea 
formulare: 
    “Sprijinirea 
organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale – 
60.500.000.000 lei”. 

    Specificarea 
organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţinale cu vocaţie de a 
primi alocaţii de la bugetul 
de stat trebuie făcută 
urmând terminologia 
statuată prin Constituţia 
României (vezi, de 
exemplu, alin. (2) al  
art. 59). 

6.     “Anexa 3/11 
    Secretariatul General al 
Guvernului. Destinaţia 
sumelor prevăzute în 
bugetul Secretariatului 
General al Guvernului la 
capitolul 5901 “Cultură, 
religie şi acţiuni privind 
activitatea sportivă şi de 
tineret”, titlul 
“Transferuri”, litera a): 
    Sprijinirea activităţilor 
desfăşurate de 
organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale, altele decât cele 
care primesc subvenţii de 
la stat în baza dispoziţiilor 
Legii nr. 27/1996 a 
partidelor politice, prin 
acoperirea parţială a 
cheltuielilor ocazionate de 
funcţionarea şi dotarea 
sediilor centrale şi a 
sediilor filialelor, de 
lucrări de întreţinere şi 
reparaţii curente ale 
acestora, de activitatea de 
presă, carte, publicaţii 
proprii, de acţiuni 
culturale, ştiinţifice, 
simpozioane şi alte 
asemenea manifestări 
organizate în ţară, inclusiv 
de unele acţiuni în 
străinătate”. 
 

    Domnul deputat 
Wittstock Eberhard-
Wolfgang a propus 
următoarea formulare:  
    “Sprijinirea activităţilor 
desfăşurate de 
organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale, altele decât cele 
care primesc subvenţii de 
la bugetul de stat în baza 
dispoziţiilor Legii  
nr. 27/1996 a partidelor 
politice prin acoperirea 
următoarelor cheltuieli: 
cheltuieli materiale pentru 
funcţionarea sediilor şi a 
sediilor filialelor, precum 
şi pentru lucrările de 
întreţinere şi reparaţii ale 
acestora, cheltuieli de 
personal, cheltuieli pentru 
presă, carte,publicaţii, 
cheltuieli privind 
organizarea de activităţi 
culturale, ştiinţifice, 
simpozioane şi alte 
asemenea manifestări, 
organizate în ţară şi 
străinătate, cheltuieli 
pentru investiţii în bunuri 
mobile şi imobile necesare 
activităţii organizaţiilor”. 

    Pentru a veni în 
întâmpinarea necesităţilor 
prioritare ale organizaţiilor 
cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale. 
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

7.     “Anexa 3/11 
    Secretariatul General al 
Guvernului. Destinaţia 
sumelor prevăzute în 
bugetul Secretariatului 
General al Guvernului la 
capitolul 5901 “Cultură, 
religie şi acţiuni privind 
activitatea sportivă şi de 
tineret”, titlul 
“Transferuri”, litera b): 
    Finanţarea unor acţiuni 
comune realizate de 
organizaţiile ce aparţin 
minorităţilor naţionale sau 
iniţiate de către 
Secretariatul General al 
Guvernului pe bază de 
programe şi proiecte”. 

    Domnul deputat 
Wittstock Eberhard-
Wolfgang propune 
înlocuirea sintagmei 
“Secretariatul General al 
Guvernului”, cu sintagma 
“Departamentul pentru 
Protecţia Minorităţilor 
Naţionale”, astfel că  
litera b) va avea 
următoarea formulare: 
    “Finanţarea unor acţiuni 
comune realizate de 
organizaţiile ce aparţin 
minorităţilor naţionale sau 
iniţiate de Departamentul 
pentru Protecţia 
Minorităţilor Naţionale, pe 
bază de programe şi 
proiecte”. 

    Programele şi proictele 
respective sunt realizate de 
Departamentul pentru 
Protecţia Minorităţilor 
Naţionale şi nu de 
Secretariatul General al 
Guvernului (a se vedea 
legea privind bugetul de 
stat pe anul 1999, art. 16, 
alin. 8, lit. b)). 

 

 

 

PREŞEDINTE,       PREŞEDINTE,  

 

Marţian Dan       Rodica Stănoiu 

 


