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Bucureşti, 06 februarie 2018
Nr. 4c-9/19
SINTEZA
şedinţelor Comisiei din zilele de 26, 29, 30 și 31 ianuarie 2018
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea:
Vineri, 26 ianuarie 2018
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei
Luni, 29 ianuarie 2018
Şedinţă comună a Comisiilor pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
din Camera Deputaţilor şi Senat
1. Audierea domnului Valentin Popa - candidat la funcţia de Ministru al educaţiei
naționale.
2. Audierea domnului Nicolae Burnete - candidat la funcţia de Ministru al cercetării și
inovării.
3. Audierea doamnei Ioana Bran - candidat la funcţia de Ministru al tineretului și
sportului.
Marți, 30 ianuarie 2018
I. RAPOARTE
1. Cerere de reexaminare asupra Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi
inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a
populaţiei. PLx. 627/2015/2017. Raport comun cu Comisia pentru sănătate și familie.
Termen: 12 decembrie 2017. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională.
2. Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011. Plx. 292/2017. Raport. Termen: 14 noiembrie 2017. C.D. – Primă Cameră
sesizată.
3. Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.258 din Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011. Plx. 294/2017. Raport. Termen: 14 noiembrie 2017. C.D. – Primă
Cameră sesizată.
II. AVIZE
1. Proiect de Lege privind biletele de valoare care pot fi acordate angajaţilor. PLx.
562/2017. Aviz. Termen: 14 decembrie 2017. C.D. – Cameră decizională.
2. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal. PLx. 550/2017. Aviz. Termen: 14 decembrie 2017. Iniţiator: senator PSD
Teodorovici Eugen Orlando. C.D. – Cameră decizională.
3. Propunere legislativă privind înseminarea artificială umană şi sporirea natalităţii.
Plx. 591/2017. Aviz. Termen: 13 februarie 2017. C.D. – Cameră decizională.
III. COMUNICĂRI ALE UNIUNII EUROPENE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și
Social European și Comitetul Regiunilor – Consolidarea identității europene prin educație și
cultură – contribuția Comisiei Europene la reuniunea liderilor din 17 noiembrie de la
Götenborg. COM (2017) 673. Document nelegislativ. Comisia este sesizată pentru
examinarea fondului. Termen: 08 februarie 2018.
IV. DIVERSE
Miercuri, 31 ianuarie 2018
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei

În ziua de vineri, 26 ianuarie 2018, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi
studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei.
La şedinţa Comisiei de vineri, 26 ianuarie 2018 au fost prezenţi următorii deputați:
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Anton Anton,
Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, Georgescu Nicolae, Iurișniți CristinaIonela, Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, Nicoară Romeo Florin, Rădulescu
Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Tîlvăr Angel, Teiș Alina, Todor
Adrian, Turcan Raluca, Zisopol Dragoș Gabriel.
La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Szabo Odon - vicepreședinte, Cosma
Lavinia Corina, Vasilică Radu Costin.
Luni, 29 ianuarie 2018
Şedinţă comună a Comisiilor pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
din Camera Deputaţilor şi Senat
Lucrările ședinței comune au fost conduse alternativ de doamna prof. dr. Camelia
Gavrilă, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Camerei
Deputaților, și de doamna senator prof.dr.ing. Ecaterina Andronescu, președintele Comisiei
pentru învățământ, știință, tineret și sport a Senatului.
Doamna preşedinte prof. dr. Camelia Gavrilă l-a invitat pe domnul Valentin Popa,
candidat la funcţia de ministru al educaţiei naționale, să facă o scurtă prezentare a Programului
de Guvernare și a măsurilor pe care dorește să le adopte în această calitate.
Domnul Valentin Popa a prezentat principalele obiective propuse în Programul de
Guvernare.
S-a continuat cu dezbateri, iar senatorii şi deputaţii membri ai celor două Comisii au
pus întrebări la care domnul Valentin Popa a răspuns.
La dezbateri au luat cuvântul domnii deputați și senatori Alexandru Rădulescu, RobertNicolae Turcescu, Raluca Turcan, Camelia Gavrilă, Remus Mihai Goțiu, Anton Anton, Sorin
Mihai Cîmpeanu, Mihnea-Cosmin Costoiu, Sorin-Dan Moldovan, Szabó Ödön, Florica
Cherecheş.
În urma audierii, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului avizează
favorabil candidatura domnului Valentin Popa la funcţia de ministru al educaţiei naționale cu
22 de voturi pentru și 12 voturi împotrivă.
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Doamna președinte Ecaterina Andronescu l-a invitat pe domnul Nicolae Burnete,
candidat la funcţia de ministru al cercetării și inovării, să facă o scurtă prezentare a
Programului de Guvernare și a măsurilor pe care dorește să le adopte în această calitate.
Domnul Nicolae Burnete a prezentat principalele obiective propuse în Programul de
Guvernare.
S-a continuat cu dezbateri, iar senatorii şi deputaţii membri ai celor două Comisii au
pus întrebări la care domnul Nicolae Burnete a răspuns avizat și documentat.
La dezbateri au luat cuvântul domnii deputați și senatori Vlad-Tudor Alexandrescu,
Remus Mihai Goțiu, Sorin-Dan Moldovan, Cristina-Ionela Iurişniţi, Szabó Ödön, Anton
Anton, Mihnea-Cosmin Costoiu, Doru-Adrian Pănescu.
În urma audierii, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului avizează
favorabil candidatura domnului Nicolae Burnete la funcţia de ministru al cercetării și inovării
cu 22 de voturi pentru, 11 voturi împotrivă și 1 abținere.
Doamna președinte Ecaterina Andronescu a invitat-o pe doamna Ioana Bran, candidat
la funcţia de ministru al tineretului și sportului, să facă o scurtă prezentare a Programului de
Guvernare și a măsurilor pe care dorește să le adopte în această calitate.
Doamna Ioana Bran a prezentat principalele obiective propuse în Programul de
Guvernare.
S-a continuat cu dezbateri, iar senatorii şi deputaţii membri ai celor două Comisii au
pus întrebări la care doamna Ioana Bran a răspuns.
La dezbateri au luat cuvântul domnii deputați și senatori Florica Cherecheş, RobertNicolae Turcescu, Remus Mihai Goțiu, Szabó Ödön, Dan-Răzvan Rădulescu, Sorin-Dan
Moldovan, Lavinia-Corina Cosma, Camelia Gavrilă, Dragoş Gabriel Zisopol.
În urma audierii, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului avizează
favorabil candidatura doamnei Ioana Bran la funcţia de ministru al tineretului și sportului, cu
22 de voturi pentru și 12 voturi împotrivă.
La şedinţa Comisiei de luni, 29 ianuarie 2018 au fost prezenţi următorii deputați:
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon vicepreședinte, Șotcan Theodora - vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert
Nicolae - secretar, Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile,
Cosma Lavinia Corina, Georgescu Nicolae, Iurișniți Cristina-Ionela, Meiroșu MarilenaEmilia, Moldovan Sorin Dan, Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan
Răzvan, Romanescu Cristinel, Tîlvăr Angel, Teiș Alina, Todor Adrian, Turcan Raluca înlocuită în a doua parte a ședinței de domnul deputat Sorin-Ioan Bumb, Vasilică Radu Costin
- înlocuit de domnul deputat Macovei Silviu Nicu, Zisopol Dragoș Gabriel.
Marți, 30 ianuarie 2018
Ședința a fost condusă de doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele
Comisiei.
Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor
prezenți.
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Lucrările Comisiei au început cu dezbaterile asupra Cererii de reexaminare asupra
Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea
unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei
intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei. PLx. 627/2015/2017.
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a precizat că Legea are ca obiect de
reglementare înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare ”Cantacuzino”, instituţie publică de
importanţă strategică, în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetarea Ştiinţifică şi
Inovare, prin reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru
Microbiologie şi Imunologie ”Cantacuzino”, care se desfiinţează. Potrivit art. VI din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2016, Institutul Naţional de Cercetare
“Cantacuzino” trece din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi
Inovare în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu patrimoniul şi personalul aferent. Prin
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2017, în vederea asigurării protecției intereselor
esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației, se înființează Institutul Național de
Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino", instituție de drept public care
desfășoară activități de interes strategic în domeniul asigurării protecției intereselor esențiale
ale siguranței stării de sănătate a populației, în subordinea Ministerului Apărării Naționale,
prin preluarea patrimoniului, personalului și activității Institutului Național de Cercetare
"Cantacuzino", aflat în subordinea Ministerului Sănătății, care se desființează. Prin cererea
formulată, Președintele României solicită reexaminarea Legii transmisă la promulgare având
în vedere că la art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea
unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace
imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor
esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.762 din data de 25 septembrie 2017, prevede că la data intrării în
vigoare a acesteia se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2015 și art. VI din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2016.
În urma dezbaterii, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, propune Plenului
Camerei Deputaților admiterea Cererii de reexaminare formulată de Președintele României
și adoptarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2015.
Lucrările au continuat cu propunerea legislativă pentru completarea art.99 din Legea
educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 292/201).
Propunerea legislativă are ca obiect completarea art. 99 alin.(6) din Legea educației
naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul ca, în fiecare unitate
de învățământ cu personalitate juridică, să funcționeze un cabinet de consiliere psihologică,
unde să-și desfășoare activitatea un psiholog școlar, care să aibă în evidență un număr de 400
de elevi, nu 800 așa cum este în prezent.
Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Guvernul nu susține propunerea
legislativă aflată în dezbatere, deoarece adoptarea propunerii legislative ar presupune crearea a
peste 4000 de posturi de psihologi, măsură pe care, deocamdată, bugetul Ministerului
Educației Naționale nu o poate susține. De altfel, nici propunerea legislativă nu prevede, așa
cum era obligatoriu din punctul de vedere al prevederilor legale, sursa de finanțare necesară
pentru suplimentarea numărului de posturi de psiholog școlar.
Doamna deputat Florica Cherecheș, vicepreședintele Comisiei, a insistat asupra
necesității suplimentării numărului de posturi de consilieri școlari cu profil psihologic în
cadrul învățământului preuniversitar și s-a declarat pentru adoptarea propunerii legislative, în
pofida imperfecțiunilor subliniate de domnul secretar de stat Petru Andea.
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Doamna vicepreședinte Theodora Șotcan a semnalat faptul că adoptarea acestei
inițiative legislative este inoportună nu numai prin prisma impactului său bugetar, ci și prin
efectele pe care le-ar crea în unitățile de învățământ, psihologii cu experiență urmând să
migreze, probabil, către unitățile de învățământ din mediul urban, în timp ce în școlile din
mediul rural posturile ar rămâne neocupate pentru o lungă perioadă de timp, ceea ce ar aduce
deservicii majore consilierii școlare tocmai în mediul în care este cea mai mare nevoie de ea.
O asemenea propunere legislativă ar putea fi luată în calcul pe viitor, cu condiția să
îndeplinească două cerințe esențiale: existența la nivel național a unui număr suficient de
psihologi școlari bine pregătiți pentru a face față rigorilor solicitate de un astfel de post
didactic și găsirea unor modalități de motivare a acestora în vederea ocupării posturilor de
profil din mediul rural.
Doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei, a specificat faptul că
pregătirea personalului necesar pentru a asigura o acoperire optimă a tuturor cerințelor de
consiliere școlară este un proces dificil și de durată. De aceea, poate că ar trebui să se meargă
pe ideea de a asigura, inițial, un post de consilier școlar pentru șase sute de elevi, urmând ca
ulterior să se tindă, în mod treptat, către raportul de un consilier școlar la patru sute de elevi,
considerat ca fiind unul mai apropiat de cerințele reale ale învățământului preuniversitar la
momentul actual.
Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți a evidențiat faptul că este nevoie de niște
strategii guvernamentale bine articulate pentru atragerea personalului specializat în sistemul
național de educație, astfel încât să se asigure un număr suficient de consilieri școlari atât în
mediul rural, cât și în cel urban.
În urma dezbaterilor, Comisia, cu 9 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 2 abțineri,
propune Plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative.
Lucrările ședinței au continuat cu dezbaterile asupra propunerii legislative pentru
modificarea articolului nr.258 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 294/2017.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin. (1) al art. 258 din
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul
reintroducerii reprezentanţilor autorităţilor locale în cadrul comisiilor de concurs pentru
ocuparea funcţiilor de director, respectiv, director adjunct din unităţile şcolare aparţinând
învăţământului preuniversitar.
S-a supus la vot propunerea de amânare a dezbaterilor. Cu 4 voturi pentru și 9 voturi
împotrivă, propunerea de amânare a dezbaterilor a fost respinsă.
Cu 9 voturi pentru și 4 voturi împotrivă, Comisia a propus Plenului Camerei
Deputaților respingerea propunerii legislative.
Ședința a continuat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege privind biletele de valoare
care pot fi acordate angajaţilor. PLx. 562/2017.
Având în vedere punctul de vedere negativ al specialiștilor din cadrul Ministerului
Finanțelor și, implicit, al Guvernului, doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele
Comisiei, a propus eliberarea unui aviz negativ, care a fost adoptată cu 11 voturi pentru și 3
voturi împotrivă.
S-a continuat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege privind modificarea şi
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. PLx. 550/2017.
Doamna deputat Mihaela Huncă, secretar al Comisiei, a propus amânarea dezbaterilor
pentru o săptămână pentru a primi punctul de vedere avizat al specialiștilor în fiscalitate de la
Ministerul Finanțelor.
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Cu unanimitatea voturilor celor prezenți, propunerea de amânare a fost adoptată.
Următorul punct de pe ordinea de zi l-a constituit propunerea legislativă privind
înseminarea artificială umană şi sporirea natalităţii. Plx. 591/2017
Doamna președinte Camelia Gavrilă a remarcat faptul că inițiativa legislativă este
redactată deficitar, fapt semnalat și de Consiliul Legislativ, motiv pentru care a propus
eliberarea unui aviz negativ.
Cu 10 voturi pentru și 4 abțineri, propunerea de eliberare a unui aviz negativ a fost
adoptată.
Lucrările ședinței au continuat cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul European,
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Consolidarea
identității europene prin educație și cultură – contribuția Comisiei Europene la reuniunea
liderilor din 17 noiembrie de la Götenborg. COM (2017) 673.
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a prezentat propunerea, menționând că
educația și cultura sunt cheia viitorului, fiind modul în care transformăm o împrejurare în
oportunitate, dar și forța motrice a creării de locuri de muncă, a creșterii economice, a
echității sociale și, în cele din urmă, a unității. Comunicarea prezintă viziunea asupra unui
Spațiu european al educației, pe baza Noii agende pentru competențe în Europa și prin
investirea în inițiativele tinerilor europeni. Educația este o parte din soluția menită să ducă la
obținerea de locuri de muncă decente de cât mai mulți oameni, să răspundă mai bine la nevoile
de competențe ale economiei și să consolideze reziliența Europei într-un context al
schimbărilor rapide și profunde induse de revoluția tehnologică și de globalizare. Europa se
confruntă cu o serie de evoluții: digitalizarea continuă, automatizarea, inteligența artificială și
nevoia de a fi în pas cu progresul tehnologic; viitorul pieței muncii; modernizarea statelor
sociale europene, incluziunea socială și reducerea inechităților, inclusiv disparitatea de gen;
tendințele demografice, îmbătrânirea forței de muncă și nevoia de integrare a unei populații
migrante diversă din punct de vedere cultural; noi modele în materie de comunicare;
escaladarea populismului și a xenofobiei.
Doamna consilier Ioana Mînzu a precizat că există trei factori principali ce
contribuie la îmbunătățirea educației: calitatea profesorilor și a predării, învățarea pe
tot parcursul vieții, inovarea și tehnologiile digitale în educație. În acest sens, sunt
necesare: intensificarea sprijinului pentru profesori, printr-o mai mare mobilitate a acestora și
prin intermediul „Rețelei eTwinning”, prin furnizarea de cursuri online deschise și în masă;
elaborarea unei Recomandări a Consiliului privind un cadru al calității pentru educația și
îngrijirea copiilor preșcolari, care ar prevedea oferirea de locuri pentru cel puțin 95 % dintre
copiii cu vârste cuprinse între 3 ani și vârsta de școlarizare obligatorie; elaborarea unui nou
Plan de acțiune în domeniul educației digitale. Educația, cultura și sportul au un esențial în
promovarea unei cetățenii active și a valorilor comune în rândul celor mai tinere generații.
Crearea unui Spațiu european al educației va fi instituit până în 2025, inclusiv prin:
transformarea mobilității pentru învățare într-o realitate pentru toți; eliminarea obstacolelor în
calea recunoașterii calificărilor; modernizarea elaborării programelor școlare; stimularea
învățării limbilor străine; crearea de universități europene de talie mondială; îmbunătățirea
educației, a formării și a învățării pe tot parcursul vieții; stimularea inovării; intensificarea
sprijinului acordat profesorilor; conservarea patrimoniului cultural și promovarea unui
sentiment al identității și culturii europene. Educația și cultura sunt, în primul rând, politici
care țin de competența statelor membre și a autorităților regionale și locale ale acestora, la
nivel european fiind un rol complementar important, în special în cazul activităților
transfrontaliere. România susține mobilitatea tinerilor și studenților, învățarea limbilor străine
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și crearea unui spațiu european al învățământului superior, cu participare voluntară, cu
respectarea deplină a autonomiei instituționale la nivelul învățământului superior.
În constatarea celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii Comisiei pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți,
întocmirea prezentului Proiect de opinie, favorabil promovării Comunicării.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
Din partea Ministerului Educaţiei Naţionale
- Petru Andea - secretar de stat.
Din partea Ministerului Finanțelor Publice
- Marius Dorobanțu - director, Direcția bugetară
- Gabriela Stănoiu - consilier
- Ioana Stoica - consilier.
La şedinţa Comisiei de marți, 30 ianuarie 2018 au fost prezenţi următorii deputați:
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon vicepreședinte, Șotcan Theodora - vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert
Nicolae - secretar, Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile,
Georgescu Nicolae, Iurișniți Cristina-Ionela, Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan,
Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel,
Tîlvăr Angel, Teiș Alina, Todor Adrian, Turcan Raluca, Zisopol Dragoș Gabriel.
La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Cosma Lavinia Corina, Vasilică
Radu Costin.
În ziua de miercuri, 31 ianuarie 2018, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi
studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei.
La şedinţa Comisiei de miercuri, 31 ianuarie 2018 au fost prezenţi următorii
deputați: Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Anton Anton,
Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, Georgescu Nicolae, Iurișniți CristinaIonela, Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, Nicoară Romeo Florin, Rădulescu
Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Tîlvăr Angel, Teiș Alina, Todor
Adrian, Turcan Raluca, Zisopol Dragoș Gabriel.
La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Szabo Odon - vicepreședinte, Cosma
Lavinia Corina, Vasilică Radu Costin.

PREȘEDINTE
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ
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