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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 17 şi 19 martie 2015 

 
 
În ziua de 17 martie 2015, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 
anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice – PLx 
191/2015 

2. Proiect de Lege privind tichetul de servicii destinat prestaţiilor casnice la 
domiciliu şi prestaţiilor cu caracter ocazional sau sezonier - PLx 
40/2015 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul fiscal şi al protecţiei sociale - PLx 170/2015 

4. Propunere legislativă privind drepturile copiilor cu dizabilităţi - Plx 
600/2014 

5. Proiect de Lege pentru modificarea art.26 din Legea nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - 
PLx 42/2015 

6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 58, 
alineatele (4) şi (10) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 45/2015 

7. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 
privind protecţia drepturilor persoanelor cu handicap - PLx 181/2015 

8. Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea caselor de 
ajutor reciproc - Plx 488/2014 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
108/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, 
republicată - Plx 113/2015 
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10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative - PLx 18/2015 

11. Proiect de Lege pentru completarea unor acte normative - PLx 
129/2015 

12. Proiect de Lege pentru modificarea 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 - 
PLx 130/2015 

13. Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului 
nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 
de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 
septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice - PLx 
137/2015 

14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului 
Poporului - Plx 67/2015 

15. Propunere legislativă pentru modificarea art.14 şi art.142din Legea 
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi regim de închiriere - 
Plx 201/2015 

16. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.122/2006 privind 
azilul în România - Plx 223/2015 

17. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
de modificare a Regulamentului (UE) nr.1304/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce 
priveşte o majorare a sumei prefinanţării iniţiale acordate 
programelor operaţionale sprinite de Iniţiativa privind ocuparea forţei 
de muncă în rândul tinerilor – COM (2015) 46 

18. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2014 
pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă – 
PLx 552/2014. 

 
Începând cu ora 10.00, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună împreună cu Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci. 

 
Lucrările cu fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 
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La dezbateri au participat: 
- d-na Daniela Pescaru – Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor Publice 
- d-na Otilia Sava – Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naţionale 
- d-na Sirma Caraman – Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice 
- d-l George Turtoi – Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 
- d-l Victor Opaschi – Secretar de Stat, Secretariatul de Stat pentru Culte 
- d-na Mihaela Ungureanu – Preşedinte, Autoritatea Naţională pentru 

Persoane cu Dizabilităţi 
- d-l Daniel Marinescu – director general, Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administraţiei Publice 
- d-l Ion Gibescu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 

şi Persoanelor Vârstnice 
- d-l Vasile Carnariu – director, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice 
- d-na Marcela Dumitraş – consilier juridic, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
- d-l Nicu Popescu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 
- d-na Anca Ilie – consilier, Autoritatea Naţională pentru Persoane cu 

Dizabilităţi. 
 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor 
publice – PLx 191/2015 a fost trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci pentru dezbatere în fond, 
în procedură de urgenţă. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 
invitaţii. Au fost prezentate membrilor comisiilor amendamentele depuse. 
Supuse votului, acestea au fost fie admise, fie respinse.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu 
majoritate de voturi (8 abţineri), adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente, admise şi respinse. Toate amendamentele se regăsesc în 
raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 
Dezbaterile asupra proiectului de Lege privind tichetul de servicii 

destinat prestaţiilor casnice la domiciliu şi prestaţiilor cu caracter ocazional 
sau sezonier - PLx 40/2015 au fost amânate, la solicitarea membrilor 
comisiei, care au hotărât înfiinţarea unui grup de lucru în vederea unei 
analize aprofundate asupra obiectului de reglementare al proiectului de 
lege şi a documentelor anexe. 



 

4/10

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul fiscal şi al protecţiei sociale - PLx 170/2015 a fost 
trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci pentru dezbatere în fond. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii 
se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 
Începând cu ora 11.00, dezbaterile au continuat în plenul Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială. 
 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

preşedintele comisiei. 
 
La dezbateri au participat: 

- d-na Sirma Caraman – Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice  

- d-na Ileana Ciutan – Preşedinte, Casa Naţională de Pensii Publice 
- d-na Mihaela Ungureanu – Preşedinte, Autoritatea Naţională pentru 

Persoane cu Dizabilităţi 
- d-l Dantes Nicolae Bratu – Inspector General de Stat, Inspecţia Muncii 
- d-l Răzvan Vulcănescu – Subsecretar de Stat, Ministerul Sănătăţii 
- d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
- d-na Corina Teodor – şef departament Relaţia cu Parlamentul, 

Ministerul Sănătăţii 
- d-na Doina Lica – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice 
- d-na Anca Ilie – consilier, Autoritatea Naţională pentru Persoane cu 

Dizabilităţi 
- d-na Dorina Vicol – expert, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 

şi Persoanelor Vârstnice. 
 

Propunerea legislativă privind drepturile copiilor cu dizabilităţi - Plx 
600/2014 a fost trimisă pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă 
şi protecţie socială şi Comisiei pentru sănătate şi familie. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 
invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative, urmând ca 
raportul final să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor în cadrul Comisiei 
pentru sănătate şi familie. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea art.26 din Legea nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - PLx 
42/2015 a fost trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisiei pentru sănătate şi familie. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 
invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege, urmând ca raportul 
final să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor în cadrul Comisiei pentru 
sănătate şi familie. 

 
Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea articolului 

58, alineatele (4) şi (10) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Plx 45/2015 a fost 
trimisă pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială şi Comisiei pentru sănătate şi familie. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 
invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative, urmând ca 
raportul final să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor în cadrul Comisiei 
pentru sănătate şi familie. 
 

Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia drepturilor persoanelor cu handicap - PLx 
181/2015 a fost trimis pentru dezbatere pe fond Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisiei pentru sănătate şi familie. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 
invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege, urmând ca raportul 
final să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor în cadrul Comisiei pentru 
sănătate şi familie. 

 
Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea caselor de 

ajutor reciproc - Plx 488/2014 a fost trimisă pentru dezbatere pe fond 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 
invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative, urmând ca 
raportul final să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor în cadrul Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 
 
 



 

6/10

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.108/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, 
republicată - Plx 113/2015 a fost trimisă pentru dezbatere pe fond 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 
invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative, urmând ca 
raportul final să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor în cadrul Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative - PLx 18/2015 a fost trimis comisiei pentru dezbatere în fond.  

În cadrul discuţiilor au fost prezentate o serie de amendamente 
care, supuse votului, au fost fie admise, fie respinse. Toate 
amendamentele se regăsesc în raportul comisiei. 
 

Proiectul de Lege pentru completarea unor acte normative - PLx 
129/2015 a fost amânat, la solicitarea iniţiatorilor, pentru ca aceştia să 
poată participa la dezbateri. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea 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 - PLx 130/2015 a 
fost trimis comisiei pentru dezbatere în fond. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 
invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii 
se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanţa 

Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 
septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice - PLx 137/2015 
a fost trimis comisiei pentru dezbatere pe fond. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul atât membrii comisiei, cât şi 
invitaţii. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abţinere), respingerea proiectului de lege. Motivele 
respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 
 
 



 

7/10

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului 
Poporului - Plx 67/2015 a fost trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competenţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abţinere), avizarea negativă a propunerii 
legislative. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.14 şi art.142 din Legea 

nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi regim de închiriere - Plx 
201/2015 a fost trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind 
de competenţa Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru 
transporturi şi infrastructură. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 
 

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.122/2006 privind 
azilul în România - Plx 223/2015 a fost trimisă comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi şi Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

 
Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr.1304/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul social european, în 
ceea ce priveşte o majorare a sumei prefinanţării iniţiale acordate 
programelor operaţionale sprinite de Iniţiativa privind ocuparea forţei de 
muncă în rândul tinerilor – COM (2015) 46 a fost trimisă comisiei în 
temeiul HCD nr.11/2011, atât pentru verificarea respectării principiului 
subsidiarităţii, cât şi pentru examinarea fondului. 

Obiectivul propunerii este creşterea pre-finanţării iniţiale din 
alocarea specifică pentru YEI aferentă anului 2015 la aproximativ 1 miliard 
EUR. În plus, prin această modificare se intenţionează să se adapteze 
profilul pre-finanţării YEI la cel al programelor politicii de coeziune şi, 
astfel, să permită ca nivelul de pre-finanţare al YEI să fie acelaşi de care 
beneficiază, în mod normal, alte programe. În acest sens, propunerea 

urmăreşte asigurarea unui tratament egal între YEI şi fondurile politicii de 

coeziune.  
Referitor la principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii s-a 

precizat că acestea sunt respectate întrucât propunerea introduce 
amendamente la Regulamentul nr. 1304/2013 privind Fondul social 
european, pentru perioada 2014-2020 iar statele membre au  competenţe 
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directe în domeniul ocupării forţei de muncă, educaţie şi politica socială, 
precum şi în finanţarea acestora.  

La nivelul Consiliului, discuţiile cu privire la modificarea 
Regulamentului nr. 1304/2013 au loc în Grupul de lucru pentru măsuri 
structurale. De asemenea, aspectele legate de implicaţiile bugetare ale 
acestei propuneri sunt dezbătute în cadrul Comitetului bugetar. 

Din discuţiile iniţiale a rezultat că această modificare a fost, în 
general, bine primită, mai multe SM considerând-o extrem de utilă în 
contextul actual în care  rata şomajului a atins cote ridicate. Principalul 
aspect semnalat de un număr important de SM, printre care şi România, a 
fost nevoia de mai multă flexibilitate în raport cu prevederea potrivit 
căreia, dacă în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a 
regulamentului modificat, SM nu transmit cereri de plată în care 
contribuţia UE din YEI să fie de cel puţin 50% din pre-finanţarea 
suplimentară, vor trebui sa ramburseze COM suma totală a pre-finanţării 
suplimentare de care au beneficiat. 
 Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, acordarea unei opinii favorabile 
promovării documentului. 
 

Începând cu ora 13.00, Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu Comisia pentru industrii şi 
servicii. 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Iulian Iancu, 

preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii. 
 
Cele două comisii reunite au avut pe ordinea de zi proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea 

unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 

privind acordarea voucherelor de vacanţă – PLx 552/2014. 
 
La dezbateri au participat:  

• din partea Guvernului: 
- d-l Bogdan Pandelică – Secretar de Stat, Ministerul Economiei 

Comerţului şi Turismului 
- d-l Attila Gyorgy – Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor Publice 
- d-na Simona Allice Man – preşedinte, Autoritatea Naţională pentru 

Turism 
- d-l Octavian Arsene – director, Autoritatea Naţională pentru Turism 
- d-na Loredana Mateiu – coordonator juridic, Autoritatea Naţională 

pentru Turism 
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- d-na Elena Gabriela Eremia – şef serviciu, Autoritatea Naţională pentru 
Turism 

- d-na Adriana Netedu – consilier, Autoritatea Naţională pentru Turism 
- d-l Liviu Prodan – consilier, Ministerul Finanţelor Publice 
• invitaţi: 
- d-l Bogdan Hossu – preşedinte, Confederaţia Naţională a Sindicatelor 

„Cartel Alfa” 
- d-l Marin Aurelian – preşedinte, Asociaţia Naţională a Agenţiilor de 

Turism 
- d-l Alin Burcea – prim-vicepreşedinte, Asociaţia Naţională a Agenţiilor 

de Turism 
- d-l Oleg Pelivan – consilier juridic, Asociaţia Naţională a Agenţiilor de 

Turism 
- d-l Virgil Stanciu – vicepreşedinte, Federaţia Patronatelor din Turism. 
 

În cadrul discuţiilor au fost prezentate amendamentele depuse la 
cele două comisii, asupra cărora a fost solicitată opinia reprezentanţilor 
Guvernului prezenţi la dezbateri. 

Membrii comisiei au solicitat amânarea dezbaterilor întrucât asupra 
unor texte există diferenţe de opinie, solicitându-se în acelaşi timp 
transmiterea în scris a unui punct de vedere din partea Ministerului 
Finanţelor Publice asupra amendamentelor formulate. 

 
În ziua de 19 martie 2015, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, 
fiind distribuite membrilor comisiei materiale documentare suplimentare 
asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna 
următoare. 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială (24) în ziua de 17 martie 2015 au absentat domnul deputat Dorel 
Covaci (grup parlamentar PSD) şi doamna deputat Rovana Plumb (grup 
parlamentar PSD) - ministru. 

Conform prevederilor art.51 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în locul 
domnului deputat Dorel Covaci (grup parlamentar PSD) a participat 
domnul deputat Toader Dima.  

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihai Baltă, Cristina-Ancuţa Pocora şi Iulian Vladu 
– vicepreşedinţi, Mihăiţă Găină şi Daniel Iane – secretari, Varol Amet, 
Marin Anton, Ioan Axente, Claudia Boghicevici, Andrei-Răzvan 
Condurăţeanu, Virgil Delureanu, Mircea Dolha, Ileana-Cristina Dumitrache, 
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Florin Iordache, Kerekes Károly, Romeo Florin Nicoară, Ludovic Orban, 
Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Mihaela Stoica, Violeta Tudorie. 

  
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în ziua de 19 martie 2015 a absentat doamna deputat Rovana 
Plumb (grup parlamentar PSD) - ministru. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Adrian 
Solomon – preşedinte, Mihai Baltă, Cristina-Ancuţa Pocora şi Iulian Vladu 
– vicepreşedinţi, Mihăiţă Găină şi Daniel Iane – secretari, Varol Amet, 
Marin Anton, Ioan Axente, Claudia Boghicevici, Andrei-Răzvan 
Condurăţeanu, Dorel Covaci, Virgil Delureanu, Mircea Dolha, Ileana-
Cristina Dumitrache, Florin Iordache, Kerekes Károly, Romeo Florin 
Nicoară, Ludovic Orban, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Mihaela 
Stoica, Violeta Tudorie. 

 
 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian SOLOMON   Mihăiţă GĂINĂ 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia VLĂDESCU 
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