PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 13.12.2006
Nr. 31/1502

SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din
ziua de 13 decembrie 2006
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, şi-a desfăşurat lucrările în
ziua de 13 decembrie 2006, la şedinţă fiind prezenţi, următorii domni deputaţi:
Sergiu Andon, Florin Iordache, George Băeşu, Daniel Buda, Traian Dobre, Liana
Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate,
Ioan Timiş, Petre Ungureanu, Dragoş Ujeniuc, Augustin Zegrean, Gabriel Sorin
Zamfir, domnul deputat Dan Radu Ruşanu în locul domnului deputat Cornel Ştirbeţ
şi domnul deputat Mircea Costache în locul domnului deputat Lucian Augustin
Bolcaş. Au absentat domnii deputaţi: Florina Ruxandra Jipa, Mirela Elena
Adomnicăi, Răzvan Bobeanu, Liviu Bogdan Ciucă, Cristian Sorin Dumitrescu,
Eugen Nicolicea, Gheorghe Sârb şi Victor Viorel Ponta.
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost conduse de
către domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedinte.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
1.
Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România,
P.L. X 502/2005 – fond. Şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru drepturile
omului şi membrii Comisiei pentru învăţământ.
2.
Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.131 din Legea
nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare P.l.x 842/2006-fond
3.
Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
P.L.X. 915/2206-fond
4.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.66/2006 pentru modificarea alin.(3) al art. 85¹ din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului P.L.X.
843/2006-fond
5.
Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.60/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură
penală, precum şi pentru modificarea altor legi P.L.X 824/2006 - fond
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6.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.21 din
1 martie 1991 privind Cetăţenia română P.L.x 801/2006- fond
7.
Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.85/2005 privind
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2004 pentru completarea
Codului Penal P.l.x 802/2006- fond
8.
Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (4) al articolului
91 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei P.l.x 804/2006- fond
9.
Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.161/19 aprilie 2003
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei P.l.x 873/2006-fond
10. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.3/2000 privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului P.l.x 549/2006- fond
11. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului P.l.x 392/2006- fond. Raport suplimentar
12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/ 2000
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului P.L. X 669/2006 – fond. Raport
suplimentar
13. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului P.l. x 803/2006 – fond
14. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi
extrajudiciară P.l. x 530/2006 – fond
15. Proiectul de Lege privind organizarea activităţii de expertiză tehnică
judiciară şi extrajudiciară P.L.x. 629/2006- fond
16. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată P.L.X 782/2006 –
fond
17. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.49/2006, care aprobă
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice P.l.x 805/2006 – fond comun
18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.63/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice P.L.X 856/2006 –fond comun
19. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
asociaţiilor de proprietari P.L.x 544/2006- fond
20. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea OG 85/2001
privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari P.L.x 806/2006- fond
21. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii.nr.31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare P.L.x
647/2006- fond. Raport suplimentar
22. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
P.l. x 833/2006 – fond
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23. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
P.l.x. 874/2006 – fond
24. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată în Monitorul Oficial Nr.777 din 25 aug.2004 P.L.X. 919/2006-fond
25. Propunerea legislativă pentru acordarea unui nou termen în vederea
obţinerii de despăgubiri sau compensaţii în temeiul Legii nr.290/2003 privind
acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile
proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de
Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace
între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 P.l.
x 834/2006 – fond
26. Propunerea legislativă pentru completarea legii nr.290/2003 privind
acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile
proprietatea personală a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia,
Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării
Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10
februarie 1947, şi a Titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente P.l. x 638/2006 – fond.
Raport suplimentar
27. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.247/2005 privind
reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente P.L. x
698/2006 – fond
28. Propunerea legislativă pentru modificarea Titlului VII - capitolele I,
art.5 din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei,
precum şi unele măsuri adiacente cu modificările şi completările ulterioare P.l.x
889/2006-fond
29. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor
categorii de personal din sistemul justiţiei P.L. X 520/2006 – fond. Raport
suplimentar.
30. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii pentru prevenirea,
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie nr.78/2000 P.l. x 859/2006 – fond
31. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.22 din 30 ianuarie 2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale
instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii P.L. X 899/2006 – fond
32. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.182/2002 privind
protecţia informaţiilor clasificate P.L.X 920/2006-fond
33. Propunerea legislativă pentru modificarea art.154.alin.(5) din Legea
învăţământului nr.84/1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare P.l.
X 880/2006 – aviz
34. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.55/2006
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2004 privind autorizarea Oficiului
Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8
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miliarde lei Societăţii Comerciale "Melana IV" - S.A. Săvineşti P.L. X 916/2006 –
aviz
35. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.61/2006
pentru modificarea anexei nr.2 din Ordonanţa Guvernului nr.24/1992 privind
stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora P.L. x
917/2006 – aviz
36. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate
ale cetăţenilor români P.L. X 918/2006 – aviz
37. Proiectul de Lege privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
P.L. x 921/2006 – aviz
38. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.504/2004 privind instituţiile publice de spectacole şi concerte P.l. x 922/2006 –
aviz
39. Propunere legislativă pentru modificarea Legii bibliotecilor nr.334/2002
P.l. x 923/2006 – aviz
40. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1990 pentru
modificarea şi completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în
prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare P.l. X 924/2006 – aviz
41. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Decretuluilege nr.118/1990 republicat privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate
din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi
celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri P.l. X 925/2006 – aviz
42. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.752/2001 privind
organizarea şi funcţionarea Academiei Române P.l. X 926/2006 – aviz
43. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de
Urgenţă nr.45 din 5 iunie 2003 privind finanţele publice locale, publicată în
Monitorul Oficial al României nr.431 din 19 iunie 2003 P.l.x 927/2006- aviz
44. Propunerea legislativă pentru stabilirea unor normative privind
obligativitatea întreţinerii şi reparaţiei faţadelor imobilelor P.l.x 928/2006- aviz
45. Propunerea legislativă privind evaluarea şi managementul inundaţiilor
P.l.x 929/2006- aviz
46. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut între
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea
Proiectului privind prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare, semnat la 5
octombrie 2006 P.l.x 935/2006- aviz
47. Informare cu privire la Carta verde asupra îmbunătăţirii executării
hotărârilor judecătoreşti în cadrul Uniunii Europene: Sechestrul Arhivelor Bancare
(Nr. 31/1412)
48. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 P.L.x 911/2006aviz comun cu Comisia juridică a Senatului
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Lucrările Comisiei juridice au început cu examinarea proiectelor de legi
şi propunerilor legislative, aflate pe ordinea de zi cu care a fost sesizată pentru
avizare.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 33, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 34, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 35, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 36, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 37, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 38, în avizare, s-a hotărât
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 39, în avizare, s-a hotărât
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 40, în avizare, s-a hotărât
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 41, în avizare, s-a
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 42, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
negativă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 43, în avizare, s-a
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 44, în avizare, s-a
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct 45, în avizare, membrii
Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 46, în avizare, s-a hotărât avizarea
favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la pct. 47, al ordinii de zi, membrii Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi au fost informaţi cu privire la Cartea verde asupra îmbunătăţirii
executării hotărârilor judecătoreşti în cadrul Uniunii Europene: Sechestrul Arhivelor
Bancare.
Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea proiectului de lege înscris
la pct. 3 al ordinii de zi, în fond, pentru dezbatere.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea
Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, doamna Cristina Pocora, secretar de
stat, din partea Ministerului Justiţiei, doamna Katalin Barbara Kibedi, secretar de
stat, din partea Ministerului Finanţelor Publice, domnul Cătălin Doica, secretar de
stat, din partea Cancelariei Primului Ministru, domnul Tudor Chiuariu, secretar de
stat, din partea Ministerului Culturii şi Cultelor, domnul Ioan Onisei, secretar de stat,
din partea Ministerului Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei, domnul Cătălin
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Dănilă, secretar de stat, din partea Secretariatului General al Guvernului, domnul
Attila Cseke, secretar de stat, din partea Autoritatăţii Naţionale pentru Protecţia
Drepturilor Copilului, doamna Ioana Nedelcu, subsecretar de stat, din partea
Ministerului Administraţiei şi Internelor, doamna Irina Alexe, secretar general
adjunct, din partea Ministerului Economiei şi Comerţului, doamna Magdalena
Niculescu, director general, din partea Ministerului Apărării Naţionale, domnul
Tudor Munteanu, şef departament, din partea Ministerului Integrării Europene,
domnul Andrei Popescu, manager public, din partea Ministerului Sănătăţii Publice,
doamna Mirela Grozavu, consilier juridic, din partea Ministerului Economiei şi
Comerţului, doamna Secăreanu Luiza, consilier, din partea Autorităţii pentru
Valorificarea Activelor Statului, domnul Cătălin Sandu, vicepreşedinte, din partea
Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, doamna
Corina Buşilă, consilier, din partea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi
Tehnologia Informaţiei, doamna Nicoleta Besnea, consilier, iar din partea Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici, Eugen Coifan, vicepreşedinte.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus
dezbaterii şi apoi votului titlul proiectului de lege, care a fost adoptat, cu unanimitate
de voturi în forma adoptată de Senat.
Preambulul art. 1 din proiectul de lege a fost menţinut, cu unanimitate de
voturi, în forma de la Senat.
Titlul pct. I a fost menţinut, cu unanimitate de voturi, în forma de la
Senat.
Pct. 1-17 şi 19-22 au fost menţinute, cu unanimitate de voturi, în forma
adoptată de Senat. La pct. 18 a fost propus un amendament de tehnică legislativă,
aprobat de Comisie în unanimitate. Amendamentele de eliminare depuse de către
domnul deputat Lucian Bolcaş la pct. 1, 2, 4, 5, 19, 21 şi 22 au fost respinse, cu
unanimitate de voturi de către membrii Comisiei.
Titlul pct. II a fost menţinut, cu unanimitate de voturi, în forma adoptată
de Senat.
Pct. 1-5 au fost menţinute, cu unanimitate de voturi, în forma de la
Senat. Amendamentele de eliminare depuse de domnul deputat Lucian Bolcaş la pct.
3 şi 5 au fost respinse, cu unanimitate de voturi.
Titlul pct. III a fost menţinut, cu unanimitate de voturi, în forma adoptată
de Senat.
Pct. 1-7 au fost menţinute, cu unanimitate de voturi, în forma de la
Senat. Amendamentele de eliminare depuse de domnul deputat Lucian Bolcaş la pct.
1 şi 3 au fost respinse, cu unanimitate de voturi. După pct. 7 s-a propus introducerea
unui punct nou, ca amendament al domnului deputat Kerekes Karoly, care, de
asemenea, a fost respins.
Titlul pct. IV a fost menţinut, cu unanimitate de voturi, în forma
adoptată de Senat.
Pct. 1-5 au fost menţinute, cu unanimitate de voturi, în forma de la
Senat. Amendamentele de eliminare depuse de domnul deputat Lucian Bolcaş la pct.
1-5 au fost respinse, cu unanimitate de voturi.
Titlul pct. V a fost menţinut, cu unanimitate de voturi, în forma adoptată
de Senat.
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Pct. 1-4 au fost menţinute, cu unanimitate de voturi, în forma Senatului.
După pct. 4 a fost introdus un punct nou, pct. 5, ca urmare a adoptării
amendamentului formulat de domnul deputat Augustin Zegrean. Amendamentele de
eliminare formulate de către domnul deputat Andras Levente Mate, cu privire la pct.
1 şi 4 au fost respinse. De asemenea, şi amendamentul de eliminare depus de domnul
deputat Lucian Bolcaş la pct. 2 a fost respins.
Pct. VI şi VII au fost menţinute, cu unanimitate de voturi, în forma
adoptată de Senat.
Art. 2 a fost menţinut în forma de la Senat.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot
proiectul de lege în ansamblul său, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea în fond a pct. 12, al ordinii
de zi.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus
dezbaterii şi apoi votului titlul proiectului de lege, care a fost completat prin
amendamentul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
La preambulul articolului unic al legii a fost adoptat amendamentul
Comisiei.
Cu privire la pct. 3 din raportul iniţial al Comisiei, s-a hotărât
completarea acestuia cu amendamentul Comisiei.
La pct. 4 din raportul iniţial a fost adoptat, cu majoritate de voturi (10
voturi pentru şi 4 voturi împotrivă), amendamentul formulat de către domnul deputat
Gheorghe Gabor.
Pct. 5 şi 6 din raportul iniţial nu au fost modificate.
La pct. 7 din raport a fost adoptat amendamentul Comisiei.
Pct. 8 din raport nu a fost modificat.
La pct. 9 din raport a fost adoptat amendamentul Comisiei.
Pct. 10 din raport nu a fost modificat.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot
raportul suplimentar al Comisiei, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea în fond a pct. 30, al ordinii
de zi.
Domnul deputat Augustin Zegrean, în cuvântul luat, a solicitat
respingerea acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere a
fost adoptată de către membrii Comisiei, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă).
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea în fond a pct. 2, al ordinii
de zi. La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Justiţiei,
doamna Katalin Barbara Kibedi, secretar de stat.
Domnii deputaţi Traian Dobre, Dragoş Ujeniuc, Ion Gonţea, Augustin
Zegrean şi Petre Ungureanu, în cuvântul luat, au solicitat respingerea acestei
propuneri legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere a fost adoptată de către
membrii Comisiei, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi o abţinere).
Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea în fond a pct. 4, al ordinii
de zi. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să
adopte un raport cu două amendamente, respectiv la titlul proiectului de lege, şi la
articolul unic al acesteia.
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Cu privire la pct. 7, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât
să respingă propunerea legislativă, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi o
abţinere).
Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea în fond a pct. 25, al ordinii
de zi. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să
respingă această propunere legislativă.
Cu privire la pct. 26, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au
hotărât să menţină raportul iniţial, de respingere.
Domnul deputat Florin Iordache, a declarat încheiată şedinţa Comisiei
deoarece timpul afectat lucrărilor a fost epuizat, urmând ca punctele care nu au fost
luate în dezbatere să fie amânate pentru o şedinţă ulterioară.
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu
examinarea pct. 1, în fond, al ordinii de zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, precum şi cu cei ai Comisiei pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.
Şedinţa comună a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun,
preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale.
Domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele de şedinţă a constatat lipsa
de cvorum, declarând încheiate lucrările şedinţei comune.

PREŞEDINTE,
Sergiu ANDON

SECRETAR,
George BĂEŞU
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