
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie     Nr. 28/ 306 / 25 noiembrie 2010 
 
 

 

PROCES VERBAL 
 al lucrărilor comisiei din perioada 23 -25 noiembrie  2010 

  
 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, membrii ai 

Comisiei pentru sănătate şi familie, fiind absent 1 deputat. 

La lucrările comisiei, participă, în calitate de invitaţi: 

- domnul Raed Arafat, subsecretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătăţii; 

- doamna Irina Alexe, şef departament relaţia cu Parlamentul 

din cadrul MAI; 

- doamna Elena Dobre, consilier în cadrul Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (PL x 
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384/2010 ) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr.1074 din 29 noiembrie 2005, cu 

modificările şi completările ulterioare ( Pl x 292/2010) - sesizare în 

comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( PL x 426/2010) - sesizare în comun cu Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială. 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

obligativitatea instituţiilor administraţiei locale de stat, instituţiilor 

publice locale, instituţiilor de învăţământ şi sanitare de a folosi ca 

personal de bază, cadre ale Poliţiei Comunitare Locale ( Pl x 504/2010). 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Comunitare ( Pl x 562/2010). 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

părţii introductive a alin.(5) al art.48 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi 

introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic ( Pl x 645/2010). 

7. Reexaminarea proiectului de Lege pentru modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri 

financiare ( PL x 417/2009) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci. 
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La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (PL x 

384/2010 ), cu care este sesizată în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, arată că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile 

de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.399/2006, cu modificările ulterioare, în sensul eficientizării 

activităţii de acordare şi verificare a certificatelor de concediu medical în 

cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi 

responsabilitatea atât a medicilor prescriptori cât şi a asiguraţilor 

beneficiari de certificate de concediu medical, în conformitate şi cu 

legislaţia similară a altor state membre ale Uniunii Europene. 

Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat 

negativ proiectul de lege. 

Din partea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, cu care 

suntem sesizaţi în comun, s-a primit un raport preliminar de înlocuire, 

prin care se propune adoptarea, cu modificări, a proiectului de lege, 

respectiv eliminarea de la art.51 alin.(31) a participării organului de 

poliţie la verificarea prezenţei asiguraţilor aflaţi în incapacitate temporară 

de muncă, pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanei, 

garantate de Constituţie, informează domnia sa. 

Dl.dr.Raed Arafat, reprezentantul Ministerului Sănătăţii, solicită 

cuvântul şi precizează că prin OUG nr.36/2010 se propun noi 

reglementări care stabilesc modalităţile de verificare a asiguraţilor aflaţi 
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în incapacitate temporară de muncă în sensul respectării de către aceştia a 

programului individual de recuperare, stabilit de medicul specialist. De 

asemenea, domnia sa menţionează că prin această ordonanţă nu se aduce 

atingere independenţei şi libertăţii profesionale a medicului, precum şi 

dreptului de decizie asupra hotărârilor cu caracter medical ale medicilor. 

În acest sens, domnia sa propune analizarea posibilităţii întocmirii unui 

raport de admitere, cu amendamentele aduse în cadrul Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială. 

Dl.dep.Petre Movilă se pronunţă de acord cu amendamentele aduse 

acestei ordonanţe de urgenţă şi consideră că Ministerul Sănătăţii şi 

Colegiul Medicilor din România pot acorda o mai mare atenţie asupra 

eliberării de către medici a concediilor de boală. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian solicită cuvântul şi precizează că nu 

aceasta este rezolvarea problemei concediilor medicale acordate în fals. 

Cu toate că există mecanisme de control pentru prescrierea concediilor 

medicale, procedura este destul de greoaie. Domnia sa consideră că 

angajatorul nu are dreptul de a controla angajatul la domiciliu, atâta timp 

cât el posedă un certificat medical. 

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa este de părere că verificarea 

pacientului la domiciliu nu aduce nici un beneficiu. Medicul poate fi 

verificat dacă garantează că perioada de concediu medical înscrisă de 

către acesta este potrivită conform cu diagnosticul. Domnia sa precizează 

că va vota împotriva acestei ordonanţe de urgenţă. 

Dl.dep.dr.Tudor Ciuhodaru este de acord cu antevorbitorul său, 

considerând că nu este nevoie de asemenea organisme de control la 

domiciliul pacientului.  

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către dl.dep.prof.dr.Ştefan 

Iosif Drăgulescu, care se pronunţă împotriva adoptării acestui proiect de 

lege. 
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Dl.dep.dr.Horia Cristian precizează că, printr-un mecanism bizar, 

medicul poate acorda certificate medicale în fals, dar acest lucru 

reprezintă o faptă penală şi nu este normal, ca printr-un act administrativ, 

acesta să fie absolvit de vină. 

Dna.dep.Rodica Nassar se pronunţă pentru respingerea acestei 

ordonanţe de urgenţă şi în opinia domniei sale se pot găsi şi alte metode 

pentru a spori fondurile CNAS şi pentru a stopa abuzul privind eliberărea 

de concedii medicale. 

Dl.dep.Petre Movilă propune amânarea dezbaterilor asupra acestui 

proiect de lege şi invitarea la lucrările comisiei a reprezentanţilor 

Colegiului Medicilor din România. 

Dl.dr.Raed Arafat este de acord cu antevorbitorul său şi speră ca o 

discuţie între membrii comisiei, reprezentanţii Colegiului Medicilor din 

România şi Ministerului Sănătăţii  să ducă la găsirea unei soluţii, astfel 

încât medicul să nu mai acorde certificate medicale persoanelor care nu 

sunt bolnave. 

Dna.dep.Graţiela Gavrilescu, consideră că, înainte de emiterea unei 

astfel de ordonanţe de urgenţă trebuie făcut un studiu de impact şi nu 

după ce ordonanţa îşi produce deja efectele să se ceară şi alte păreri. 

În urma luărilor de cuvânt, dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele 

comisiei supune la vot propunerea de amânare asupra dezbaterilor şi 

invitarea la lucrările comisiei a reprezentanţilor CMR. 

Cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere s-a hotărât 

amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în 
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Monitorul Oficial, Partea I, nr.1074 din 29 noiembrie 2005, cu 

modificările şi completările ulterioare ( Pl x 292/2010), cu care este 

sesizată în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Dna.dep.Rodica Nassar arată că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.339/2006, cu 

modificările ulterioare, intervenţiile legislative preconizate având drept 

scop majorarea, la 168 de zile calendaristice, a concediului pentru sarcină 

şi lăuzie, perioadă în care mamele asigurate beneficiază şi de 

indemnizaţie de maternitate. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 26 aprilie 2010. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat 

favorabil propunerea legislativă, iar Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci a acordat aviz negativ. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu care suntem sesizaţi 

în comun, a întocmit un raport preliminar de adoptare a propunerii 

legislative, cu amendamentele  prezentate în anexă, informează domnia 

sa. 

Dl.dr.Raed Arafat, reprezentantul Ministerului Sănătăţii , solicită 

cuvântul şi precizează că nu susţine adoptarea propunerii legislative, 

motivând prin faptul că, suportarea din bugetul Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate a costurilor suplimentare corespunzătoare 

cuantumului indemnizaţiei de maternitate prin mărirea duratei 

concediului de sarcină şi lăuzie de la 126 de zile calendaristice la 168 de 

zile calendaristice, ar crea disfuncţionalităţi în repartizarea şi utilizarea 

sumelor necesare pentru asigurarea indemnizaţiilor de asigurări sociale de 
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sănătate, având în vedere că veniturile din cota de contribuţie pentru 

concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate sunt destinate 

exclusiv finanţării cheltuielilor cu plata acestor drepturi. 

Dl.dep.prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu este de acord cu punctul de 

vedere exprimat de Ministerul Sănătăţii şi se pronunţă pentru respingerea 

propunerii legislative, datorită neidentificării unei surse de finanţare. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către reprezentantul 

Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, dna.Elena Dobre. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian se pronunţă pentru respingerea acestei 

iniţiative legislative, deoarece concediul postnatal nu reprezintă un 

concediu de boală şi, în consecinţă nu ar trebui plătit din FNUASS. 

Dna.dep.Diana Tuşa se pronunţă pentru adoptarea acestei 

propuneri legislative, subliniind faptul că după o naştere pot interveni 

anumite probleme în starea sănătăţii femeii, care necesită asistenţă 

medicală şi repaus.  

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de dl.dep.dr.Tudor Ciuhodaru. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, s-a hotărât, cu 7 voturi 

pentru, 3 împotrivă şi 3 abţineri, respingerea propunerii legislative şi 

întocmirea unui raport preliminar, în acest sens, care va fi înaintat 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( PL x 426/2010), cu care este sesizată în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare modificarea regimului 

incompatibilităţilor, stabilite prin Legea nr.95/2006 privind reforma în 
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domeniul sănătăţii, pentru managerul general din cadrul serviciilor de 

ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de 

lege în forma iniţială, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a 

din Constituţia României, republicată, prin aprobare tacită. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestui proiect de lege. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ 

proiectul de lege. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu care suntem sesizaţi 

în comun, a înaintat un raport preliminar de respingere asupra proiectului 

de lege, întrucât dispoziţiile privind regimul incompatibilităţilor sunt 

prevăzute deja în Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

la art.111 alin.(15), introduse prin Legea nr.91/2010, informează domnia 

sa. 

Dl.dr.Raed Arafat informează pe cei prezenţi că Ministerul 

sănătăţii nu susţine adoptarea proiectului de lege întrucât dispoziţiile 

privind regimul incompatibilităţilor sunt prevăzute deja în Legea 

nr.95/2006, la art.111 alin.(15), introduse prin Legea nr.91/2010, 

proiectul de lege rămânând astfel fără obiect. 

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu 11 voturi pentru şi 1 abţinere, 

respingerea proiectului de lege şi  întocmirea unui raport  comun în acest 

sens. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

obligativitatea instituţiilor administraţiei locale de stat, instituţiilor 

publice locale, instituţiilor de învăţământ şi sanitare de a folosi ca 

personal de bază, cadre ale Poliţiei Comunitare Locale ( Pl x 504/2010). 
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Dna.dep.Rodica Nassar reaminteşte că propunerea legislativă are 

ca obiect de reglementare instituirea obligativităţii instituţiilor 

administraţiei locale de stat, instituţiilor publice locale, instituţiilor de 

învăţământ şi sanitare de a folosi ca personal de pază, cadre ale Poliţiei 

Comunitare Locale. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 15 septembrie 2010. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative, 

informează domnia sa. 

Dl.dr.Raed Arafat, subliniază că Ministerul Sănătăţii, prin punctul 

său de vedere nr.71198 din 22.11.2010, nu susţine adoptarea acestei 

iniţiative legislative, întrucât, în cazul în care alocarea se va face pe baza 

alocării Poliţiei Comunitare Locale a unei sume prestabile la nivel local, 

există premizele încălcării legislaţiei achiziţiilor publice care statuează că, 

în scopul utilizării eficiente a banului public este obligatorie respectarea 

principiului concurenţei, prin organizarea de proceduri de achiziţie 

publică. 

Dna.Irina Alexe solicită cuvântul şi reaminteşte că punctul de 

vedere al Guvernului nu susţine prezenta iniţiativă legislativă, deoarece 

prin prevederile propuse s-ar încălca dispoziţiile privind autonomia 

locală. De asemenea, noţiunea „instituţiile administraţiei de stat” la care 

face referire iniţiativa nu sunt definite în legislaţia în vigoare. 

Referitor la solicitarea dnei.dep.Rodica Nassar, preşedintele 

comisiei, cu privire la existenţa unui studiu privind sumele cheltuite 

pentru poliţia locală şi pentru contractele cu firmele de pază particulare, 

domnia sa precizează că nu există o astfel de bază de date în cadrul MAI. 

Dl.dep.dr.Călin Potor consideră că trecerea spitalelor către 

administraţiile locale implică şi obligaţii ale acestora. O problemă ar fi 
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însă la nivelul spitalelor judeţene, care nu sunt prevăzute cu pază din 

partea Poliţiei Comunitare. 

Dl.dr.Raed Arafat doreşte să aducă la cunoştinţa membrilor 

comisiei că  adoptarea acestei iniţiative legislative va crea probleme 

serioase la nivelul achiziţiilor publice, contracte care sunt deja în 

derulare. 

Dna.dep.Graţiela Gavrilescu solicită cuvântul şi subliniază 

faptul că orice instituţie publică poate face licitaţii în ceea ce priveşte 

sistemul de pază. În opinia domniei sale nu poate fi obligată o instituţie 

să-şi angajeze ca  pază Poliţia Comunitară. 

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa se pronunţă de acord cu adoptarea 

acestei iniţiative, întrucât dreptul acordat unei instituţii în a-şi alege paza, 

conduce la sporirea unor afaceri destul de consistente. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, s-a hotărât, cu majoritate de 

voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.371/2004 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare ( Pl x 562/2010). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, arată că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

prevederii posibilităţii înfiinţării, în incinta unităţilor sanitare, a unui 

birou al Poliţiei Comunitare, la cererea conducerii acestor unităţi. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 6 octombrie 2010. 
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Dna.Irina Alexe, informează pe membrii comisiei că Guvernul nu 

susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, întrucât Legea nr.371/2004 

reglementează modul în care se înfiinţează Poliţia Comunitară, precum şi 

atribuţiile acesteia. 

Dl.dep.dr.Tudor Ciuhodaru, în calitate de iniţiator, susţine în 

continuare propunerea legislativă şi propune amânarea dezbaterilor pentru 

a avea posibilitatea formulării unui amendament. 

Dl.dep.dr.Eftimie Ghiţă consideră că în momentul de faţă o 

asemenea reglementare nu îşi mai are rostul, deoarece, între timp spitalele 

au trecut în custodia autorităţilor publice. 

Dl.dep.dr.Călin Potor consideră că este necesar să se acorde şansa 

primarului de a sprijini spitalele prin asigurarea pazei cu Poliţia 

Comunitară. 

În opinia dl.dep.dr.Horia Cristian, iniţiativa legislativă este bună şi 

ea se adresează spitalelor şi nu primarilor. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, s-a hotărât, cu majoritate de 

voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

La punctul şase al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea părţii introductive a alin.(5) al art.48 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu 

şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic    (Pl x 

645/2010). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată că propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.48 alin.(5) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea 

deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.247/2009, în sensul nominalizării 
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exprese a autorităţii competente care asigură gestionarea registrelor 

prevăzute în acest act normativ. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 26 octombrie 2010. 

Guvernul nu susţine adoptarea prezentei propuneri legislative. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, s-a hotărât cu majoritate de 

voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

La punctul şapte al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la reexaminarea proiectului de Lege pentru modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri 

financiare ( PL x 417/2009) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.7 lit.d) şi a art.8 din 

Ordonanţa Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri 

financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr.97/2006, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

Punctul 5o din Legea nr.266/2006, asupra căruia se doreşte să se 

intervină, vizează art.IV din Ordonanţa Guvernului nr.28/2006, prin care 

s-au introdus în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr.41/2005 art.7 şi 8. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Dl.dep.dr.Tudor Ciuhodaru, a depus un amendament  la proiectul 

de lege, prin care domnia sa propune reformularea lit,d) a alin.(1) al art.7, 

informează domnia sa. 

Dl.dr.Raed Arafat, adresează rugămintea către membrii comisiei 

de a amâna dezbaterile asupra acestui proiect de lege, deoarece este 

necesară o analiză foarte amănunţită. 
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Dna.dep.dr.Cristina Dobre este de acord cu propunerea 

reprezentantului Ministerului Sănătăţii şi informează că dl.dr.Vasile 

Cepoi, director al DSP şi-a exprimat dorinţa de a participa la dezbaterile 

pe marginea acestui proiect de lege. 

Dna.dep.Diana Tuşa adresează rugămintea către dna.preşedinte 

Rodica Nassar, de a supune la vot iniţiativa legislativă. 

Pentru amânarea dezbaterilor se pronunţă şi domnii deputaţi 

prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu şi Ion Burnei. 

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa consideră că acest proiect de lege 

trebuie privit cu mare responsabilitate şi că trebuie găsite soluţii 

profesioniste pentru a deveni o lege bună. Domnia sa se pronunţă pentru 

amânarea dezbaterilor. 

Dl.dep.dr.Tudor Ciuhodaru, în calitate de iniţiator, subliniază că 

acest proiect legislativ dă o nouă şansă Iaşului şi întregii Moldove. Se 

prevede practic, ca într-o nouă clădire, într-un nou sediu, să funcţioneze 

atât spitalul de urgenţă cât şi institutul de oncologie. 

În urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât, cu 10 voturi pentru şi 3 

împotrivă, amânarea dezbaterilor, pentru o şedinţă ulterioară. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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