
 
Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 
 

 
 
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 
               Nr.45/161 
               27 aprilie 2006 
 
 

R A P O R T 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 84/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 501/2004 

 
 
1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 
femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru dezbaterea pe fond, în vederea examinării şi întocmirii raportului, cu propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, modificată şi completată prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 84/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 501/2004, trimisă cu adresa nr. PL.X 214 din 27 martie 
2006.  

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere avizele: 
• Consiliului Legislativ (nr.891/13.07.2005 - favorabil) 
• Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic (nr.26/800/12.04.2006 - negativ) 
• Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale (nr.25/264/12.04.2006 - favorabil) 
• Comisiei pentru muncă şi protecţie socială (nr.27/134/13.04.2006 - favorabil) 
• Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/360/27.03.2006 - favorabil). 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse 
între femei şi bărbaţi, republicată, în vederea armonizării legislaţiei naţionale cu normele Uniunii Europene în domeniul egalităţii de 
şanse între femei şi bărbaţi.  
 
Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea propunerii legislative întrucât, în conformitate cu recomandările 
Comisiei Europene formulate în Raportul de ţară, din anul 2005, este necesară creşterea capacităţii de autonomie şi decizie a  
Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES), simplificarea procedurilor de constatare şi sancţionare 
a sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea după criteriul de sex, precum şi separarea atribuţiilor Agenţiei Naţionale pentru 
Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES) faţă de cele ale Consililului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD). 
 

2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia 
României, republicată.  

 
3. La dezbaterea propunerii legislative au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat: 
 
- d-na Maria Moţa – preşedintă, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse 
- d-na Raluca Vărgălui – consilieră, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse 
-     d-na Raluca Gliga – consilieră, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse 
 
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 9 deputaţi, din totalul de 10 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu 7 voturi pentru şi 2 abţineri. 
 
5. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 22 martie 2006. 

 
6. Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 

 În urma dezbaterii în şedinţa din 27 aprilie 2006, Comisia propune aprobarea cu modificări a propunerii legislative. 
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I. Amendamente admise 

 
În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente: 

 
 
Nr. 
crt. 

 
Text act normativ de bază 

Legea nr. 202/2002 
republicată 

 
Text propunere legislativă de 

modificare a Legii nr. 202/2002 
 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
 

 
Motivarea 

amendamentelor 
propuse 

0      1 2 3 4

 

1. 

 

 Titlul legii: 
 
 
Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.202/2002 
privind egalitatea de şanse între 
femei şi bărbaţi modificată şi 
completată prin Ordonanţa 
Guvernului nr.84/2004 aprobată cu 
modificări prin Legea nr 501/2004 

Se propune reformularea 
textului după cum urmează: 
 
Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 202/2002 
privind egalitatea de şanse 
între femei şi bărbaţi, 
republicată 
 
 

În conformitate cu 
recomandarea 
Consiliului 
Legislativ 

2. 
 
 
 
 

  
 
 
Art. I. - Legea nr.202/2002 privind 
egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
Nr.135/14.II.2005, în temeiul art. V 
din Ordonanţa Guvernului nr. 
84/2004 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 202/2002 
privind egalitatea de şanse între 
femei şi bărbaţi, publicată în MO al 
României Partea I Nr. 799 din 30 

 Se propune reformularea 
textului după cum urmează: 
 
Art. I. - Legea nr.202/2002 
privind egalitatea de şanse 
între femei şi bărbaţi, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
Nr.135 din 14 februarie 2005, 
se modifică şi se completează 
după cum urmează: 
 
 
 

În conformitate cu 
recomandarea 
Consiliului 
Legislativ 
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august 2004 şi aprobată cu 
modificări prin Legea nr 501/2004 
publicată în MO al României Partea 
1, nr.1092, din 24. 11. 2004, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 

 
3. 

 
 
 
Art.2. - Măsurile pentru 
promovarea egalităţii de şanse 
între femei şi bărbaţi şi pentru 
eliminarea discriminării directe şi 
indirecte după criteriul de sex se 
aplică în domeniul muncii, 
educaţiei, sănătăţii, culturii şi 
informării, participării la decizie, 
precum şi în alte domenii 
reglementate prin legi specifice. 
 

1.Articolul 2 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Art.2. - Măsurile pentru promovarea 
egalităţii de şanse între femei şi 
bărbaţi şi pentru eliminarea 
discriminării directe şi indirecte 
după criteriul de sex se aplică în 
domeniul muncii, educaţiei, 
sănătăţii, culturii şi informării, 
participării la decizie, furnizării şi 
accesului la bunuri şi servicii, 
precum şi în alte domenii 
reglementate prin legi specifice. 
 

Nemodificat   

4.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.15. – (2) Instituţiile de 
învăţământ de stat şi particulare, 
factorii sociali care se implică în 
procese instructiv-educative, 

 

 

 

2. Articolul 15, alineatul (2) se 
modifică şi avea următorul 
cuprins: 

 

 

 

Se propune reformularea 
textului formulei introductive 
după cum urmează: 
„2. La articolul 15 alineatul (2) 
se modifică şi avea următorul 
cuprins:” 

Nemodificat  

 

 
Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 
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precum şi toţi ceilalţi furnizori de 
servicii de formare şi de 
perfecţionare, autorizaţi conform 
legii, vor include în planurile de 
învăţă-mânt, în programele  
analitice şi în alte instrumente 
curriculare măsuri de respectare a 
principiului egalităţii de şanse şi 
de tratament între femei şi 
bărbaţi. 

 (2) Instituţiile de învăţământ de 
toate gradele, factorii sociali care se 
implică în procese instructiv-
educative, precum şi toţi ceilalţi 
furnizori de servicii de formare şi de 
perfecţionare, autorizaţi conform 
legii, vor include în programele 
naţionale de educaţie teme şi 
activităţi referitoare la egalitatea 
de şanse între femei şi bărbaţi. 

 
 

5.  
 
 
 
 
 
 
Art.22. – (1) Autorităţile publice 
centrale şi locale, unităţile 
economice şi sociale, precum şi 
partidele politice şi alte entităţi 
nonprofit care îşi desfăşoară 
activitatea în baza unor statute 
proprii, promovează şi susţin 
participarea echilibrată a femeilor 
şi bărbaţilor la conducere şi la 
decizie. 
 
 
 
 

 
 
 
3. La articolul 22 se modifică 
alineatul (1) şi se introduce un 
alineat nou (3), cu următorul 
cuprins:  
 
 
 
Art. 22.-(1) Autorităţile publice 
centrale şi locale, civile şi militare, 
unităţile economice şi sociale, 
precum şi partidele politice şi alte 
entităţi nonprofit care îşi desfăşoară 
activitatea în baza unor statute 
proprii, promovează şi susţin 
participarea echilibrată a femeilor şi 
bărbaţilor la conducere şi la decizie. 
Acestea adoptă măsurile necesare 
pentru asigurarea participării 

Se propune reformularea 
textului formulei introductive 
după cum urmează:  

„3. La articolul 22 alineatul (1) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins:” 
Nemodificat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 
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echilibrate a femeilor şi bărbaţilor 
la conducere şi decizie, iar 
progresele obţinute se raportează 
anual Agenţiei Naţionale pentru 
Egalitatea de Şanse între Femei şi 
Bărbaţi (ANES). 
 

 

 

 

 

 

 (3) ANES va elabora trimestrial, 
analize şi rapoarte statistice 
privind participarea femeilor şi 
bărbaţilor la activitatea 
decizională, în administraţia 
publică, la nivel central şi local,  în 
sfera economică, socială şi politică.

 

 

Se propune introducerea unui 
punct nou ca punct 4, cu 
următorul cuprins: 

„4. La articolul 22, după 
alineatul (2), se introduce 
alineatul (3) cu următorul 
cuprins:” 
Nemodificat  

 
 

 

 

 

 

Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 

6.  
 
 
 

Art.27. – (1) Agenţia este 
condusă de un preşedinte, asimilat 
din punct de vedere al salarizării 
cu funcţia de director general din 
minister, numit de către  ministrul 
muncii, solida-rităţii sociale şi 
familiei, în condiţiile legii. 
 

4. Articolul 27 alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Art. 27. - (1) Agenţia este condusă 
de un preşedinte cu rang de 
secretar de stat, numit la 
propunerea ministrului muncii, 
solidarităţii sociale şi familiei, în 
condiţiile legii. 

Punctul 4 devine punctul 5 
 

 

Nemodificat 

Renumerotare ca 
urmare a 
introducerii unui 
punct nou în legea 
de modificare. 
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7.  
 
 
 
 
 
Art. 32. – (1) Se înfiinţează 
Comisia naţională în domeniul 
egalităţii de şanse între femei şi 
bărbaţi (CONES) a cărei activitate 
este coordonată de preşedintele 
Agenţiei. CONES preia, de la 
data constituirii legale, atribuţiile 
Comisiei consultative interminis-
teriale în domeniul egalităţii de 
şanse între femei şi bărbaţi 
(CODES). 
(2) Alte atribuţii ale CONES sunt 
prevăzute de regulamnetul 
propriu de organizare şi 
funcţionare, elaborat de către 
Agenţie şi aprobat de CONES şi 
care va fi publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
5. La articolul 32 se modifică 
alineatele (1) şi (2) şi se introduc 
două alineate noi (7) şi (8) cu 
următorul cuprins: 
 
 
Art. 32. – (1) Se înfiinţează Comisia 
naţională în domeniul egalităţii de 
şanse între femei şi bărbaţi 
(CONES) a cărei activitate este 
coordonată de Preşedintele Agenţiei 
care este şi preşedintele CONES. 
 
 
 
 
 
(2) - CONES preia, de la data 
constituirii legale, atribuţiile 
Comisiei consultative inter-
ministeriale în domeniul egalităţii 
de şanse între femei şi bărbaţi 
(CODES) aceste atribuţii precum 
şi altele stipulate în prezenta lege 
sunt prevăzute de regulamentul 
propriu de organizare şi funcţionare, 
elaborat de către Agenţie şi aprobat 
de CONES şi care va fi publicat în 
Monitorul Oficial, Partea I. 
 

Se reformulează textul
formulei introductive după 
cum urmează: 

  

„6. La articolul 32, alineatele 
(1) şi (2) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins:” 

 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

 
Nemodificat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 
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 (7) În cadrul şedinţelor 
trimestriale, CONES analizează 
rapoartele periodice transmise de 
Comisiile judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, în 
domeniul egalităţii de şanse între 
femei şi bărbaţi (COJES) şi decide 
asupra măsurilor necesare pentru 
eliminarea deficienţelor în 
asigurarea egalităţii de şanse între 
sexe, constatate în teritoriu, în 
anumite domenii de activitate. 

(8) Preşedintele ANES prezintă, 
semestrial, Comisiilor 
parlamentare pentru egalitatea de 
şanse între femei şi bărbaţi, 
raportul privind activitatea
desfăşurată şi utilizarea
fondurilor bugetare şi 
extrabugetare, precum şi Planul 
anual de măsuri  adoptat de 
fiecare instituţie membră a 
CONES pentru promovarea 
egalităţii de şanse între bărbaţi şi 
femei în domeniul sectorial de 
activitate. 

 
 

 Nemodificat  

 

Se propune introducerea unui 
punct ca punct 7, cu următorul 
cuprins: 

„7. La articolul 32 se introduc 
alineatele (7) şi (8) cu 
următorul cuprins:” 
 

Nemodificat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 
şi ca urmare a 
renumerătorii. 
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8.  
 
 
 
 

6. La articolul 33, după alineatul 1 
se introduc alineatele (2) – (5) cu 
următorul cuprins:  

 

(2) COJES este alcătuită din 
reprezentanţi ai serviciilor publice 
deconcentrate şi ai altor organe de 
specialitate ale administraţiei 
publice locale sau ai autorităţilor 
administrative locale, ai 
organizaţiilor sindicale şi ai 
asociaţiilor patronale, precum şi 
din reprezentanţi ai ONG, de la 
nivel local, desemnaţi de acestea. 

(3) Atribuţiile COJES şi 
programul de activitatea se 
stabilesc de către preşedintele 
ANES. 

 

(4) COJES-urile colecteză date 
relevante în vederea elaborării şi 
publicării, trimestrial, a
rapoartelor privind condiţia 
femeilor şi bărbaţilor în diferite 
domenii de activitate. 

 Nemodificat 

(5) Rapoartele sunt înaintate de 
către responsabilul pentru 
domeniul egalităţii din cadrul 
direcţiilor de muncă, solidaritate 
socială şi familie judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, 
preşedintelui ANES pentru a fi 

Punctul 6 devine punctul 8  
 

 

 

 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat 

Renumerotare ca 
urmare a 
introducerii unui 
punct nou. 
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dezbătute în şedinţele CONES, 
precum şi pentru a fi publicate. 

9.  
 
 
 
 

 
 
 
7. La articolul 40 se introduce un 
alineat nou (1), cu următorul 
cuprins: 
 
 
 
(1) Institutul Naţional de Statistică 
introduce indicatorul de sex în 
toate documentele şi lucrările 
privind viaţa economică, socială, 
politică şi culturală şi publică 
periodic date statistice segregate 
pe sexe referitoare la condiţia 
femeilor şi bărbaţilor în societatea 
românească.  
 

Punctul 7 devine punctul 9 cu 
următorul cuprins: 
 
„9. La articolul 40, după 
alineatul 1, se introduce 
alineatul (2) cu următorul 
cuprins:” 
 

 

(2) Institutul Naţional de 
Statistică introduce indicatorul 
de sex în toate documentele şi 
lucrările privind viaţa 
economică, socială, politică şi 
culturală şi publică periodic 
date statistice segregate pe sexe 
referitoare la condiţia femeilor 
şi bărbaţilor în societatea 
românească. 

 

 

 

Pentru îndreptarea 
unei erori 
materiale de 
numerotare în 
textul de 
modificare.  

10.   

 

8. La articolul 43 se introduc trei 
alineate noi (31), (32), (51), cu 
următorul cuprins: 

 

 (31) Preşedintele Agenţiei emite 
avize consultative pe procesele 
verbale de constatare a
contravenţiilor şi pune la 
dispoziţia Consiliului Naţional 

  

Punctul 8 devine punctul 10 cu 
următorul cuprins: 

„10. La articolul 43, după 
alineatul (3), se introduc 
alineatele (31) şi (32) cu 
următorul cuprins:” 
 

Nemodificat 

 

 

 

 

Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 
şi ca urmare a 
renumerătorii. 
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pentru Combaterea Discriminării 
(CNCD) expertiza de gen în 
soluţionarea cazurilor de
discriminare directă sau indirectă 
după criteriul de sex. 

 
 

(32) Avizul este transmis, de 
îndată, CNCD pentru constatarea 
contravenţiei şi aplicarea 
sancţiunilor. 

 

 

 

Nemodificat 

11. Art. 43 - (4)Instanţa 
judecătorească competentă 
potrivit alin. (2), în cazul în care 
consideră necesar, în vederea 
soluţionării cauzei cu care a fost 
sesizată, poate solicita Agenţiei 
un raport. 

 

                _____ 
Se propune introducerea unui 
punct nou ca punctul 11 cu 
următorul cuprins: 

„11. La articolul 43, alineatul 
(4) va avea următorul cuprins: 
(4)Instanţa judecătorească 
competentă potrivit alin. (2), în 
cazul în care consideră necesar, 
în vederea soluţionării cauzei cu 
care a fost sesizată, va solicita 
Agenţiei un raport.” 
 
Autor: Andrei Gerea, deputat 
PNL 

 

 

 
Practica unitară şi 
existenţa unei 
perspective reale 
asupra 
fenomenului 
discriminării 
pentru a putea 
promova acte 
normative care să 
regleze 
eventualele 
dezechilibre şi 
chiar abuzuri care 
pot să apară în 
timp, iar pentru 
aceasta este nevoie 
ca ANES să 
prezinte la fiecare 
litigiu un raport. 
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12.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(51) Agenţia solicită periodic 
CNCD situaţia privind cazurile de 
discriminare directă sau indirectă 
după criteriul de sex şi elaborează 
periodic, trimestrial, rapoarte pe 
care le publică. 
 

Se propune introducerea unui 
punct nou ca punct 12 cu 
următorul cuprins: 
“12. La articolul 43, după 
alineatul (5), se introduce 
alineatul (51) cu următorul 
cuprins:” 

 

Nemodificat 

 
Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 
şi renumerătorii. 

 

 

 

 

 

 

13.  

 
Art.45.-Instanţa judecătorească 
competentă sesizată cu un litigiu, 
în vederea aplicării prevederilor 
prezentei legi, poate, din oficiu, 
să dispună ca persoanele 
responsabile să pună capăt 
situaţiei discriminatorii într-un 
termen pe care îl stabileşte. 

 

 
 
 
Nemodificat  
 
 
 
 

Se propune introducerea unui 
punct nou ca punct 13 cu 
următorul cuprins  

„13.Articolul 45 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

Art.45.-Instanţa judecătorească 
competentă sesizată cu un litigiu, 
în vederea aplicării prevederilor 
prezentei legi, dispune din 
oficiu, ca persoanele
responsabile să pună capăt 
situaţiei discriminatorii într-un 
termen pe care îl stabileşte.” 

 

Nerespectarea 
unui principiu 
consfinţit prin act 
normative se 
pedepseşte, nu se 
interpretează de 
către instanţă. 
Sensul cuvântului 
poate schimbă în 
totalitate posibi-
litatea aplicării 
unitare a 
principiului 

 

 

 12



Autor: Andrei Gerea, deputat 
PNL 

egalităţii de 
tratament juridic, 
fapt pentru care se 
doreşte eliminarea 
acestuia şi 
reformu-larea 
articolului.  

14.  
Art.50. – (1) Constituie 
contravenţii şi se sancţionează cu 
amendă contravenţională de la 
15.000.000 lei la 150.000.000 lei 
încălcarea dispoziţiilor art.9 alin. 
(1), art. 10 alin.(1) şi (2), art. 11, 
art. 13 şi ale art. 15-21. 
(2)Constatarea contravenţiilor 
prevăzute de prezenta lege se face 
de către:  
a) inspectorii de muncă din cadrul 
inspectoratelor teritoriale de 
muncă în a căror rază teritorială 
se află sediul sau, după caz, 
domiciliul angajatorului şi, 
respectiv, de către personalul 
împuternicit al Agenţiei Naţionale 
a funcţionarilor Publici, în cazul 
contravenţiilor constând în 
încălcarea dispoziţiilor art.9 alin. 
(1), art. 10 alin. (1) şi (2), art.11 şi 
ale art. 13; 
b) inspectorii din inspectoratele 
şcolare judeţene şi al municipiului 
Bucureşti, în cazul contravenţiilor 
constând în încălcarea 

 

9. Articolul 50 se abrogă. 

 

Punctul 9 devine punctul 14. 
Nemodificat  

 

 

Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 
şi renumerătorii. 
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dispoziţiilor art. 15 şi 16; 
c) inspectorii din direcţiile de 
sănătate publică judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, conform 
legislaţiei sanitare în vigoare, în 
cazul contravenţiilor costând în 
încălcarea dispoziţiilor art. 17 şi 
18; 
d) personalul împuternicit din 
cadrul inspectoratelor teritoriale 
pentru cultură şi culte, Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor sau/şi din cadrul 
autorităţilor administraţiei publice 
locale, în cazul contravenţiilor 
constând în încălcarea 
dispoziţiilor art. 19-21. 
(3) Procesele –verbale de 
constatare a contravenţiilor se 
transmit de îndată Agenţiei, 
pentru aviz. 
(4) Pentru aplicarea sancţiunilor 
Agenţia transmite avizul, în 
termenul prevăzut la art. 43 alin. 
(3), Consiliul Naţional pentru 
Combaterea Discriminării.  

15.     
 
 
Art. II. - Legea nr 202/2002 privind 
egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi modificată şi completată prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 84/2004 
aprobată cu modificări prin Legea nr 
501/2004,  precum şi cu modificările 

Se propune reformularea 
textului după cum urmează: 
 
Art. II.- Legea nr 202/2002 
privind egalitatea de şanse între 
femei şi bărbaţi, republicată, cu 
modificările şi completările 
aduse prin prezenta lege, se va 
republica în Monitorul Oficial 

 

 

Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 
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şi completările aduse prin prezenta 
lege, se va republica în Monitorul 
Oficial al României Partea I, dându-
se articolelor o nouă numerotare.  

al României Partea I, dându-se 
textelor o nouă numerotare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

          În urma dezbaterilor care au avut loc nu au fost înregistrate amendamente repinse. 
 
PREŞEDINTĂ,  

 
       Minodora CLIVETI 

SECRETAR, 
 

                Dan Horaţiu BUZATU 
 

Consilieră Doina Dimitriu 
                              

Expert Irina Stupar  
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