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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 22.04.2002
Nr. 31/418

S I N T E Z A
 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din zilele de 16 - 18 aprilie 2002.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat
lucrările în zilele  de 16 - 18 aprilie 2002.

În ziua de 16 aprilie, din numărul total al membrilor
comisiei (23), au absentat următorii deputaţi: Negoiţă Liviu Gheorghe -
Grupul parlamentar al P.D., Augustin Lucian Bolcaş  şi Mircea Stoian -
Grupul parlamentar al P.R.M.

Viceliderul Grupului parlamentar al P.S.D i-a împuternicit
pe deputaţii Vasile Aurelia, Mitu Dumitru şi Bereckzi Endre să-i
înlocuiască la lucrările comisiei pe deputaţii Traian Dobre, Carmen
Dumitriu şi Timiş Ioan.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ionel
Olteanu  - preşedintele comisiei.

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

I.        Cererea ministrului justiţiei de ridicare a imunităţii
parlamentare şi încuviinţare  a trimiterii în judecată a domnului deputat
Gheorghiu Viorel (nr.184/B.P./2002).

II. ÎN FOND:
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr.175/2001 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod
abuziv în perioada 6 martie 1945 � 22 decembrie 1989 (nr.137/2002) �
procedură de urgenţă.
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2. Proiectul de Lege privind graţierea unor pedepse şi
înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni (nr.419/2001/2002)  - restituit de
Senat pentru reexaminare.

3. Proiectul de Lege privind Statutul aleşilor locali
(nr.333/2001) � şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.

4. Propunerea legislativă privind Codul de Conduită al
reprezentanţilor aleşi locali şi regionali (nr.479/2001) � şedinţă comună
cu membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului
şi echilibru ecologic.

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă nr.44/1998 pentru modificarea Legii locuinţei nr.114/1996
(nr.392/1998) � restituit de plenul Camerei Deputaţilor pentru
reexaminare (comun cu Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic).

III. ÎN AVIZARE:
1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între

Statele  Participante la Brigada Multinaţională în Aşteptare cu
Capacitate de Luptă Ridicată pentru Operaţiuni ONU privind Statutul
Forţelor lor, semnat la Copenhaga, la 13 decembrie 2001 (nr.174/2002).

2. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia
privind admiterea temporară, adoptată la Istambul la 26 iunie 1990
(nr.172/2002).

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între
Guvernul român şi Guvernul macedonian pentru evitarea dublei impuneri
şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele  pe venit şi pe
capital, semnată la Bucureşti, la 12 iunie 2000 (nr.179/2002).

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii  nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor  Statului (nr.180/2002).

5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.81/1997 privind exercitarea profesiunii de farmacist,  înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România
(nr.183/2002).

6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic,  înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din  România
(nr.184/2002).
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7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor
publice de alimentare cu apă şi canalizare (nr.178/2002).

A N E X A la ORDINEA DE ZI:

I. ÎN FOND:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
(nr.190/2002) � procedură de urgenţă.

2. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea
Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
(nr.193/2002) � procedură de urgenţă.

II. ÎN AVIZARE:
1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind

transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul
(Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles, la 2 octombrie
2000 (nr.189/2002) � procedură de urgenţă.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.44/2002 privind completarea articolului 7 din
Legea nr.83/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale bancare la
care statul este acţionar (nr.192/2002) � procedură de urgenţă.

Înainte de începerea lucrărilor şedinţei domnul deputat
Acsinte Gaspar, ministru pentru Relaţia cu Parlamentul a propus ca
dezbaterile să înceapă cu examinarea proiectelor de lege în procedură de
urgenţă, prevăzute în Anexa la ordinea de zi.

Domnul deputat Emil Boc s-a pronunţat împotriva
propunerii menţionate mai sus precizând că anexa la ordinea de zi a fost
distribuită în momentul începerii şedinţei neacordându-se astfel, timpul
necesar examinării proiectelor de lege  şi formulării eventualelor
amendamente.

Domnul deputat Acsinte Gaspar şi-a retras propunerea de
examinare a proiectelor prevăzute pentru dezbaterea în fond în procedură
de urgenţă pe anexa la ordinea de zi în şedinţa în curs, propunând însă, ca
dezbaterea acestora să aibă loc în şedinţa din ziua următoare sau în
şedinţa din 18 aprilie, sub rezerva aprobării de către Comitetul Ordinii de
Zi a desfăşurării şedinţei Comisiei juridice concomitent cu lucrările
plenului Camerei Deputaţilor.

În urma supunerii la vot, această propunere a fost adoptată
cu 14 voturi "pentru", 1 vot "împotrivă" şi 4 "abţineri".
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Lucrările şedinţei au început cu examinarea cererii
ministrului justiţiei de ridicare a imunităţii parlamentare şi încuviinţare  a
trimiterii în judecată a domnului deputat Gheorghiu Viorel, prevăzută pe
ordinea de zi la pct.I.

La dezbateri a participat din partea Ministerului Justiţiei,
domnul Alexe Costache Ivanov - secretar de stat.

De asemenea,  a fost prezent domnul deputat Viorel
Gheorghiu însoţit de domnul avocat Toma Dragomir.

Membrii comisiei s-au pronunţat, prin vot, împotriva
prezenţei presei la examinarea acestui punct al ordinii de zi.

Domnul preşedinte Ionel Olteanu a reamintit membrilor
comisiei faptul că întreg dosarul privind cererea ministrului justiţiei de
ridicare a imunităţii parlamentare şi încuviinţare a trimiterii în judecată a
domnului deputat Gheorghiu Viorel a fost înregistrat la comisie, putând
fi examinat de membrii comisiei.

Deputaţii Tamas Sandor şi Ruxandra Florina Jipa au
menţionat că nu au avut cunoştinţă despre cele precizate de preşedintele
comisiei şi au solicitat amânarea dezbaterilor pentru examinarea
dosarului.

 În urma supunerii la vot, cu 15 voturi "pentru" şi 3
"abţineri",  membrii comisiei au fost de acord cu propunerea de amânare
a dezbaterilor asupra cererii ministrului justiţiei de ridicare a imunităţii
parlamentare şi încuviinţare  a trimiterii în judecată a domnului deputat
Gheorghiu Viorel.

S-a continuat cu examinarea proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.175/2001 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al
unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 � 22
decembrie 1989, prevăzut pe ordinea de zi, la pct.1, în fond.

A fost examinat amendamentul formulat de Grupul
parlamentar al P.N.L. şi îmbunătăţit de domnul deputat Ion Neagu asupra
art.404 din Ordonanţa de urgenţă supusă aprobării.

Pentru susţinerea acestui amendament s-au pronunţat
deputaţii Emil Boc, Cornel Bădoiu, Cornel Ştirbeţ, Marin Cristea şi Ervin
Zoltan Szekely.

Domnul deputat Acsinte Gaspar a susţinut amendamentul
P.N.L. şi a propus îmbunătăţirea acestuia prin modificarea pedepsei
prevăzute de art.404.

Împotriva amendamentului cu modificări s-a pronunţat
domnul  deputat Ionel Olteanu.    

În urma supunerii la vot, cu 15 voturi "pentru", 2 voturi
"împotrivă" şi  1 "abţinere", amendamentul propus de Grupul
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parlamentar al P.N.L. şi îmbunătăţit de domnii deputaţi Acsinte Gaspar şi
Ion Neagu, a fost adoptat de către membrii comisiei.

În finalul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor spre
dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.175/2001 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod
abuziv în perioada 6 martie 1945 � 22 decembrie 1989.  În acest sens,
urmează a se întocmi raport favorabil cu un amendament admis şi unul
respins.

Şedinţa a continuat cu examinarea proiectului de Lege
privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni,
prevăzut la pct.2, în fond, pe ordinea de zi, care în conformitate cu
prevederile art.75 din Constituţia României, a fost trimis pentru o nouă
dezbatere Camerei Deputaţilor, în urma respingerii lui de către Senat în
şedinţa din 28 martie 2002.

La dezbateri a participat domnul Alexe Costache Ivanov -
secretar de stat în Ministerul Justiţiei.

La comisie au fost înregistrate amendamente formulate de
domnul deputat Emil Boc.

Domnul deputat Ervin Szekely şi-a exprimat punctul de
vedere potrivit căruia, pentru continuarea procesului legislativ în ceea ce
priveşte proiectul de lege mai sus menţionat, ar exista două posibilităţi:
menţinerea raportului favorabil iniţial sau reluarea dezbaterilor asupra
proiectului de lege, în acest sens fiind necesară amânarea dezbaterilor
pentru acordarea timpului necesar depunerii amendamentelor.

Domnul deputat Cornel Ştirbeţ a reamintit membrilor
comisiei că s-au formulat deja amendamente (domnul deputat Emil Boc).
Pe cale de consecinţă menţinerea raportului iniţial nu mai poate fi
posibilă, devenind obligatorie deci, reluarea dezbaterilor.

Domnii deputaţi  Emil Boc, Cornel Bădoiu şi Ion Neagu s-
au pronunţat categoric pentru reluarea dezbaterilor cu posibilitatea de a
amenda textul proiectului de lege.

Domnul deputat Emil Boc a solicitat de asemenea,
reprezentantului Ministerului Justiţiei să prezinte la următoarea şedinţă, o
notă detaliată cuprinzând măsurile de reintegrare socială de care vor
beneficia deţinuţii cărora li s-ar graţia pedeapsa.

Domnul deputat Dumitru Mitu a prezentat oral un
amendament, urmând ca acesta să fie examinat în şedinţa următoare.

În urma supunerii la vot, membrii comisiei au hotărât, cu 13
voturi "pentru " şi 2 "abţineri"  reexaminarea proiectului de lege într-o
şedinţă ulterioară, pentru a da posibilitatea înregistrării amendamentelor.
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*
*      *

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a continuat
lucrările în ziua de 17 aprilie, în şedinţă comună cu membrii Comisiei
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.

Din numărul total al membrilor comisiei (23), au absentat
următorii deputaţi: Negoiţă Liviu Gheorghe - Grupul parlamentar al P.D,
Mircea Stoian - Grupul parlamentar al P.R.M. , Ion Mogoş �
independent, Dobre Traian, Acsinte Gaspar şi Ioan Timiş � Grupul
parlamentar al P.S.D.

Şedinţa a fost condusă, alternativ, de preşedinţii celor două
comisii.

La dezbateri a participat din partea Ministerului
Administraţiei Publice, domnul Ionel Fleşariu � secretar de stat. 

S-a continuat examinarea pe articole a proiectului de Lege
privind Statutul aleşilor locali, concomitent cu amendamentele
înregistrate la comisie.

O parte din amendamentele examinate au fost adoptate prin
vot, unele au fost respinse, iar altele au fost retrase de către iniţiatorii
acestora.

Grupul parlamentar al P.D., reprezentat de domnii deputaţi
Emil Boc şi Ioan Oltean a prezentat membrilor celor două comisii reunite
o serie de amendamente ce vizau introducerea unui capitol nou în
cuprinsul proiectului de lege supus dezbaterii, poziţionat înainte de
capitolul �Dispoziţii finale�, acesta numindu-se �Registrul de interese�.

Domnul deputat Ionel Olteanu şi-a exprimat punctul de
vedere potrivit căruia capitolul nou propus �Registrul de interese� s-ar
încadra în cuprinsul propunerii legislative privind Codul de Conduită al
reprezentanţilor aleşi locali şi regionali, prevăzută pe ordinea de zi la
pct.4, în fond. Opinia domnului deputat Ionel Olteanu a fost susţinută de
domnul deputat Radu Bara. 

Iniţiatorul propunerii legislative privind Codul de Conduită
al reprezentanţilor aleşi locali şi regionali, domnul deputat Viorel Coifan
nu a fost însă de acord cu propunerea domnului deputat Ionel Olteanu,
considerând că amendamentele propuse îşi au locul în cuprinsul
Statutului aleşilor locali.

Domnul deputat Valeriu Zgonea a apreciat că
amendamentele Grupului parlamentar al P.D. au fost înregistrate la
comisii în afara termenului de depunere a amendamentelor, propunând
totuşi, amânarea dezbaterilor cu o săptămână pentru a i se da posibilitatea
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Guvernului să transmită în scris un punct de vedere cu privire la
amendamentele propuse. 

Reprezentantul Ministerului Administraţiei Publice, domnul
secretar de stat Ionel Fleşariu a adus la cunoştinţa membrilor comisiei că
amendamentele P.D. au fost examinate de conducerea instituţiei pe care o
reprezintă, punctul de vedere al acesteia fiind pentru introducerea
capitolului �Registrul de interese� în cuprinsul proiectului de lege, dar cu
unele observaţii şi propuneri în vederea îmbunătăţirii textelor. De
asemenea, a mai precizat că la examinarea pe fond  nu s-au observat
contradicţii între amendamentele propuse şi legislaţia actuală în materie.

La propunerea doamnei deputat Maria Lazăr de a se amâna
dezbaterile cu o săptămâna pentru a se solicita şi avizul Consiliului
Legislativ, reprezentantul Ministerului Administraţiei Publice s-a
pronunţat pentru această propunere.

S-au pronunţat pentru amânarea dezbaterilor cu o săptămână
urmând a se solicita punctul de vedere în scris al Guvernului şi avizul
Consiliului Legislativ, deputaţii: Marin Cristea, Valeriu Zgonea,Tamas
Sandor şi Angela Bogea.

În urma supunerii la vot, membrii celor două comisii au
adoptat, cu majoritate de voturi, propunerea mai sus menţionată.

Înainte de închiderea dezbaterilor, domnul deputat Ioan
Oltean a propus membrilor celor două comisii să se reexamineze art.57
din proiectul de lege, referitor la paşapoartele diplomatice, propunând
eliminarea prevederilor acestui articol.

Domnii deputaţi Ion Neagu şi Valeriu Zgonea au susţinut
propunerea de eliminare a art.57 din textul proiectului de lege, făcând
precizarea că, în prezent, există reglementări în acest domeniu.  Cu
unanimitate de voturi, membrii celor două comisii reunite au adoptat
propunerea de eliminare a prevederilor art.57.

De asemenea, membrii celor două comisii au hotărât
amânarea dezbaterilor asupra iniţiativelor legislative  prevăzute la pct.4
şi 5, în fond, ale ordinii de zi.

*
*      *

Comisia juridică şi-a continuat lucrările în ziua de
18 aprilie, ca urmare a aprobării de către Comitetul Ordinii de Zi a
desfăşurării şedinţei comisiei concomitent cu şedinţa plenului Camerei
Deputaţilor.

Din numărul total al membrilor comisiei (23), au absentat
următorii deputaţi: Negoiţă Liviu Gheorghe - Grupul parlamentar al P.D,
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Mircea Stoian - Grupul parlamentar al P.R.M., Ion Mogoş � independent,
Acsinte Gaspar � Grupul parlamentar al P.S.D.

Viceliderul Grupului parlamentar al P.S.D. l-a împuternicit
pe domnul deputat Ioan Rus să-l înlocuiască la lucrările comisiei pe
domnul deputat Timiş Ioan.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ionel
Olteanu  - preşedintele comisiei.

Şedinţa a început cu examinarea proiectului de Lege privind
modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi
exercitarea profesiei de avocat, prevăzut pe Anexa la ordinea de zi la
pct.2, în fond.

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea
Ministerului Justiţiei, domnul Alexe Costache Ivanov � secretar de stat,
doamnele Nicoleta Iliescu şi Carmen Bârsan � consilieri, din partea
Uniunii Avocaţilor din România, domnul Gheorghe Florea  -
vicepreşedinte şi din partea Baroului Bucureşti, domnul Toma Dragomir
� decan.

Uniunea Avocaţilor din România a transmis Comisiei
juridice unele propuneri de îmbunătăţire a textului proiectului de lege
supus aprobării.

Au avut loc dezbateri cu caracter general la care şi-au
exprimat punctele de vedere atât invitaţii, cât şi membrii comisiei.

Domnul decan Toma Dragomir a propus membrilor comisiei
să fie de acord cu amânarea dezbaterilor asupra acestui proiect de lege
după desfăşurarea lucrărilor Congresului Avocaţilor, ce vor avea loc în
zilele de 12-13 iunie 2002, deoarece promovarea acestui proiect de lege
s-a făcut cu consultatea Uniunii Avocaţilor din România şi nu a tuturor
avocaţilor.

Reprezentantul Ministerului Justiţiei, domnul Alexe
Costache Ivanov a propus de asemenea, amânarea dezbaterilor cu o
săptămâna pentru a putea fi prezenţi la lucrările comisiei şi reprezentanţii
Ministerului Integrării Europene.

Domnul deputat Augustin Bolcaş, exprimând punctul de
vedere politic al Grupului parlamentar al P.R.M. a precizat că, în opinia
dumnealui �acest proiect de lege este o afacere publicitară, politicianistă
între Guvernul României şi Uniunea Avocaţilor, făcută pe ascuns de
interesele avocaţilor din România�, menţionând, totodată că se impune
consultarea avocaţilor cu prilejul Congresului acestora.

Domnul deputat Ervin Szekely a menţionat că Grupul
parlamentar al U.D.M.R. este de acord cu propunerea domnului Alexe
Costache Ivanov, aceasta fiind susţinută şi de domnul deputat Cornel
Ştirbeţ.



9

Deputaţii Emil Boc şi Minodora Cliveti au susţinut
propunerea domnului decan Toma Dragomir, doamna deputat Minodora
Cliveti opinând că era de aşteptat ca această propunere să vină din partea
Uniunii Avocaţilor din România.

Ulterior, reprezentantul Uniunii Avocaţilor din România s-a
pronunţat, pentru amânarea dezbaterilor după Congresul Avocaţilor.

In concluzie, au fost supuse votului membrilor comisiei
două propuneri:

1. amânarea dezbaterilor cu o săptămână, pentru a fi invitaţi
la dezbateri reprezentanţii Ministerului Integrării Europene. Cu 7 voturi
�pentru�, 3 �împotrivă� şi 4 �abţineri�  s-a considerat că această
propunere nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi adoptată;

2. amânarea dezbaterilor până după desfăşurarea lucrărilor
Congresului Avocaţilor, în zilele de 12-13 iunie 2002. Cu 10 voturi
�pentru�, 4 �împotrivă� şi 1 �abţinere� , membrii comisiei au adoptat
această propunere.

Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2002
privind Parchetul Naţional Anticorupţie, prevăzut pe Anexa la ordinea de
zi la pct.1, în fond.

La dezbateri au participat din partea Ministerului Justiţiei,
domnul Alexe Costache Ivanov � secretar de stat, iar din partea
Ministerului Public, doamna Maria Despina Mihai � prim-adjunct al
Procurorului General.

La comisie, au fost înregistrate amendamente formulate de
domnii deputaţi Augustin Bolcaş şi Emil Boc.

Dezbaterile au început cu prezentarea de către domnul Alexe
Costache Ivanov a motivelor avute în vedere la elaborarea proiectului de
lege, continuând cu prezentarea de către doamna Despina Mihai a
importanţei înfiinţării instituţiei Parchetului Naţional Anticorupţie.

Ulterior, au avut loc discuţii cu caracter general la care şi-au
exprimat punctele de vedere deputaţii: Augustin Bolcaş, Emil Boc,
Cornel Ştirbeţ, Ervin Szekely, Marin Cristea, Cornel Bădoiu, Ion Neagu,
Traian Dobre şi Ionel Olteanu. De asemenea, deputaţii mai sus
menţionaţi au adresat întrebări reprezentanţilor ministerelor interesate,
dar au formulat şi unele observaţii cu privire la posibilitatea de amendare
a textului proiectului de lege ( punctele vizate: vechimea necesară pentru
ocuparea postului de procuror, numărul de procurori şi de ofiţeri de
poliţie ce-şi vor desfăşura activitatea în cadrul P.N.A., cuantumul fraudei
produse prin fapta de corupţie ce atrage competenţa acestei instituţii,
protecţia martorilor, reducerea pedepsei pentru informatori, etc.)
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Reprezentanţii Ministerului Justiţiei şi ai Ministerului Public
au răspuns întrebărilor formulate de membrii comisiei, concluzionând că
textul proiectului de lege este perfectibil, aşteptându-se în acest sens
propuneri de amendare din partea domnilor deputaţi.

Considerând  necesară adoptarea unei asemenea iniţiative
legislative, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,
amânarea dezbaterilor cu o săptămână, urmând a fi formulate
amendamente atât în scris, cât şi în cursul dezbaterilor.

S-a continuat cu examinarea proiectelor de lege prevăzute la
pct.III, în avizare al ordinii de zi, acestea fiind avizate favorabil, cu
unanimitate de voturi.

Proiectele de lege prevăzute la pct.II, în avizare pe Anexa la
ordinea de zi, au fost de asemenea, avizate favorabil, cu unanimitate de
voturi, de către membrii Comisei juridice.

Înainte de închiderea lucrărilor, domnul preşedinte Ionel
Olteanu a propus spre adoptare membrilor comisiei ordinea de zi pentru
şedinţa din săptămâna următoare, cuprinzând dezbaterea în fond a
proiectului de Lege privind Statutul aleşilor locali, precum şi a
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie. Aceasta a fost
adoptată cu unanimitate de voturi.

PREŞEDINTE,
dr. Ionel Olteanu


