
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                          Nr. 28/441/ 12 iunie 2002

PROCES VERBAL
al şedinţelor  comisiei din zilele de 11  şi 12.06.2002   

La lucrările comisiei sunt prezenţi 14 deputaţi, neînregistrându-se nici o

absenţă.

La lucrările comisiei participă ca invitaţi:

- doamna dr.Nicoleta Manu � reprezentant al Uniunii Generale a

Industriaşilor din România;

- doamna dr.Ecaterina Ionescu � secretar general al Uniunii

Naţionale a Asociaţilor Stomatologice;

- domnul Adrian Bârea � vicepreşedinte al Sindicatului SANITAS;

- domnul Vladimir Ifrim � preşedinte al Federaţiei Sindicatelor

Caselor de Asigurări de Sănătate;

- domnul dr.Victor Zota � reprezentant al Confederaţiei Sindicatelor

Democratice din România.

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş, ministrul sănătăţii şi familiei a participat

la lucrări şi în calitate de membru al Comisiei pentru sănătate şi familie a

Camerei Deputaţilor .

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei .

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi:
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1. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi

completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice( procedură de

urgenţă).

2. Dezbateri asupra propunerii legislative privind Legea spitalelor( PL

699/2001).

3. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind organizarea, funcţionarea

şi finanţarea spitalelor.

4. Dezbateri asupra propunerii legislative privind Legea spitalelor( PL

625/2002).

5. Dezbateri asupra propunerii legislative privind formarea profesională

şi pregătirea continuă a medicilor şi famaciştilor.

6. Continuarea dezbaterilor  asupra proiectului Legii drepturilor

pacientului.

La primul punct al ordinii de zi comisia a trecut la dezbaterea, în fond, a

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.178/2000 privind

produsele cosmetice.

După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei ,

prevederile Directivei CEE 76/768 privind produsele cosmetice au fost

transpuse în legislaţia naţională în cursul anului 2000 prin Legea nr.178/2000

privind produsele cosmetice care reglementează condiţiile de fabricare şi

comercializare a produselor cosmetice. În cursul anului 2001 a fost adoptată

Hotărârea Guvernului nr. 670/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare ale Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice. În cadrul

consultărilor care au avut loc în luna septembrie 2001 de la Bruxelles între

autorităţile române şi specialişti ai Uniunii Europene s-a sugerat modificarea

Legii nr.178/2000, astfel încât transpunerea să respecte principiile şi practica de

abordare a produselor cosmetice în spiritul directivei.
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Astfel, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii

nr.178/2000 privind produsele cosmetice aduce următoarele îmbunătăţiri:

- introduce principiul controlului, realizat pe piaţă, al produselor

cosmetice, ca principiu de stabilire a calităţii şi valabilităţii produselor cosmetice

în beneficiul şi pentru protecţia consumatorilor;

- stabileşte că responsabilitatea asupra unui produs cosmetic este a

producătorului;

- reglementează sistemul de notificare ca fiind un demers

administrativ şi nu un instrument birocratic de control;

- încurajează libera circulaţie a mărfurilor;

- asigură punerea în concordanţă a termenilor utilizaţi în Legea

nr.178/2000 privind produsele cosmetice cu cei utilizaţi în reglementările

Uniunii Europene;

- apropie legislaţia românească de cea a ţărilor membre ale Uniunii

Europene;

- exclude  prevederile inutile din lege.

Prin modificările propuse se îmbunătăţeşte cadrul legal de ansamblu care

va permite transpunerea în totalitate a Directivei 76/768/EEC prin menţinerea

obiectivului principal al acesteia, respectiv protejarea sănătăţii şi securităţii

consumatorilor şi asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor.

Asupra punctelor 1 � 4 nu sunt făcute intervenţii, fiind adoptate, în

unanimitate, în forma înaintată de către Senat.

În continuare, asupra articolului 7 de la punctul 4, nu sunt făcute

intervenţii, acesta fiind adoptat, în unanimitate, în forma înaintată de către Senat.

La articolul 8 lit.b) din cuprinsul punctului 4, dl.dep.Petre Naidin a

propus pentru claritatea textului următoarea reformulare:

�b) adresa la care sediul în România producătorul sau reprezentantul său

autorizat;�
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Amendamentul este respins cu 13 voturi împotrivă şi un vot pentru,

motivându-se că sediul producătorului sau al reprezentantului său autorizat

reprezintă, de fapt, adresa la care acesta este înregistrat.

Textul articolului 8, din cuprinsul punctului 4, este adoptat cu 13 voturi

pentru şi un vot împotrivă, în forma înaintată de către Senat.

Asupra articolului 9, din cuprinsul punctului 4 nu sunt făcute intervenţii,

textul fiind adoptat, în unanimitate, în forma înaintată de către Senat.

La punctul 5 dl.dep.Petre Naidin propune, pentru conformitate cu

directiva europeană, următoarea reformulare a preambulului alineatului (1) al

articolului 10:

�Art.10. � (1) În scopul exercitării controlului de către autorităţile

competente, producătorul, reprezentantul său autorizat, beneficiarul fabricării

produsului cosmetic sau persoana responsabilă pentru punerea pe piaţă a unui

produs cosmetic importat trebuie să asigure accesul, la adresa specificată pe

etichetă, următoarele date:�

Cu 13 voturi împotrivă şi un vot pemtru, comisia a respins amendamentul

propus deoarece specificaţia � să asigure accesul� este confuză şi, în mod eronat,

se poate face referire la accesul la adresa respectivă pe etichetă.

În aceste condiţii, cu 13 voturi pentru şi o abţinere, este adoptat textul

punctului 5 care a fost înaintat de către Senat.

La punctul 6 din proiectul de lege, asupra articolului 11 nu au fost făcute

intervenţii. Textul articolului 11 a fost adoptat în forma prezentată.

Tot în cuprinsul punctului 6, la articolul 12, dl.dep.Petre Naidin propune

înlocuirea sintagmei �dosarul� cu sintagma �datele� deoarece, conform

directivei europene, dosarul poate presupune un set de documente pe hârtie, în

timp ce litera şi spiritul directivei se referă la informaţiile privind produsul

cosmetic ce pot fi în format electronic sau pe hârtie.

Amendamentul propus la articolul 12 a fost adoptat, în unanimitate.
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De asemenea la punctul 6, dl.dep.Petre Naidin  propune, pentru claritatea

textului, reformularea lit.b) de la alineatul (1) al articolului 12, după cum

urmează:

�b) adresa la care are sediul în România producătorul, reprezentantul său

autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă

pentru punerea pe piaţă(�);�

Amendamentul este respins cu 13 voturi împotrivă şi un vot pentru,

deoarece sediul se află la adresa la care producătorul sau reprezentantul este

înregistrat.

Astfel, cu 13 voturi pentru şi o abţinere, este adoptat textul articolului 13

în forma din proiectul de lege.

Asupra punctelor 7 � 12 nu sunt făcute intervenţii acestea fiind adoptate

în forma înaintată de către Senat.

La finalul dezbaterilor de la acest punct al ordinii de zi, Comisia pentru

sănătate şi familie a adoptat, în unanimitate, proiectul de lege cu amendamentul

care va face obiectul raportului comisiei.

Referindu-se la punctele 2 � 4 din ordinea de zi, dl.dep.prof.dr.Mircea

Ifrim, preşedintele comisiei  arată că, la solicitarea Ministerului Sănătăţii şi

Familiei au fost invitaţi reprezentanţi ai sindicatelor şi patronatelor pentru

audierea punctului de vedere asupra celor trei iniţiative legislative.

De asemenea, la dezbateri participă dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu în

calitate de coiniţiator al propunerii legislative privind Legea spitalelor ( PL

699/2001).

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei acordă

cuvântul doamnei dr.Nicoleta Manu.

Referindu-se la textul iniţiativelor legislative în discuţie, doamna

dr.Nicoleta Manu, arată că este necesară definirea şi clarificarea categoriilor de

spitale datorită implicaţiilor medicale şi economice care decurg. De asemenea,
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este necesară distincţia dintre spitalele publice şi cele private precum şi dintre

spitalele publice clinice şi secţiile clinice întrucât sunt entităţi cu regim juridic

propriu şi cu cuantum de finanţare diferit. Ideea generală este aceea de a face o

paralelă între spitalul public şi spitalul privat.

Dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu intervine şi întreabă dacă, în opinia domniei

sale, este necesară o lege specială care să trateze numai spitalele private sau este

suficientă definirea a acestor spitale în cuprinsul Legii spitalelor.

Tratarea diferenţiată a celor două categorii de spitale în două iniţiative

legislative nu este fericită apreciază doamna dr.Nicoleta Manu. În situaţia

actuală în care procesul legislativ este greoi, o asemenea abordare nu se justifică.

Este necesară stabilirea organelor de conducere ale spitalului în mod diferit de

cele ale spitalului privat dat fiind faptul că temeiul legal şi modalitatea de

înfiinţare a celor două categorii de unităţi medicale este diferită.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine

şi subliniază că experienţa a dovedit că modul de alegere şi funcţionare al

organelor de conducere din sistemul de învăţământ universitar medical este cel

mai bun. Acelaşi sistem democratic trebuie aplicat şi în privinţa alegerii

organelor de conducere ale spitalului. În privinţa acreditării spitalelor, Domnia

sa precizează că Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor trebuie să fie o

instituţie autonomă, de drept public, cu personalitate juridică sub controlul

Parlamentului. Această schemă a dat rezultate bune şi în cazul Comisiei

Naţionale de Acreditare a Învăţământului Universitar. Aceste organisme trebuie

să iasă din sfera politicului. Acelaşi tratament trebuie aplicat şi Casei Naţionale

de Asigurări de Sănătate care, pentru a deveni cu adevărat autonomă, trebuie să

fie sub controlul Parlamentului.

Sunt probleme care nu trebuiesc influenţate de factorul politic, arată în

continuare dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu. După obţinerea autorizaţiei de

funcţionare, spitalele trebuie să intre în procesul de acreditare. Comisia

Naţională de Acreditare a Spitalelor trebuie să fie un organism independent sub
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controlul Parlamentului. La înfiinţare, finanţarea cheltuielilor proprii ale

comisiei se face din fondul de rezervă al Casei Naţionale de Asigurări de

Sănătate , după care, costurile acreditării vor fi suportate de către spitale din

fondurile obţinute prin derularea contractelor încheiate cu casele de asigurări de

sănătate. Strctura comisiei este clară şi funcţională: preşedintele este numit de

Parlament, 2 reprezentanţi din partea Ministerului Sănătăţii şi Familiei , 2

reprezentanţi din partea Colegiului Medicilor din România , 2 reprezentanţi din

partea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi 2 reprezentanţi ai Asociaţiei

Spitalelor din România. Pe perioada mandatului, aceste persoane nu pot ocupa

funcţii de conducere în sistemul sanitar.

În continuare, doamna dr.Nicoleta Manu apreciază că legea trebuie să

reglementeze libertatea de contractare atât a spitalelor private cât şi a celor

politice cu casele de asigurări de sănătate publice cât şi cu cele private. De

asemenea, trebuie creat cadrul legal astfel ca medicii să poată fi angajaţi în

cadrul mai multor spitale şi unităţi medicale care pot încheia contracte de

furnizare de servicii medicale cu diverse case de asigurări, cu respectarea

independenţei programului de lucru efectuat în cadrul fiecărei unităţi distincte.

Această propunere este cuprinsă în reglementările europene în domeniul muncii.

Dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu intervine şi arată că mai multe ţări europene,

printre care Franţa şi Germania, au interzis medicilor să lucreze în paralel atât în

spitalele publice cât şi în cele private. În actualele condiţii din România,

aplicarea acestui sistem ar conduce la transferul bolnavilor din sistemul public în

cel privat, situaţia care are crea nemuţumiri din partea pacienţilor, care ar ajunge

obiectul unui contract comercial. Bolnavul care a fost consultat o singură dată în

sistemul public devine imediat pacient al sistemului medical privat. În acest

sens, este necesar să se găsească o formulă proprie şi mecanismele care să

funcţioneze după reguli bine stabilite.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată, în continuare, că

această problemă este deosebit de complexă şi trebuie privită în sensul că atâta
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timp cât medicul este prost plătit şi calitatea serviciilor acordate lasă de dorit.

Comisia pentru sănătate şi familie a susţinut prin amendamente îmbunătăţirea

grilei de salarizare a medicilor cât cu ocazia dezbaterii Legii bugetului de stat pe

anul 2002 cât şi cu ocazia dezbaterii Legii de salarizare a personalului din

sectorul bugetar. Trebuiesc găsite, de urgenţă soluţii concrete şi corecte pentru a

împiedica aceste abuzuri.

Această situaţie ar putea fi soluţionată, în parte, arată doamna dr.Nicoleta

Manu prin introducerea unei prevederi prin care salariaţii spitalelor să aibă

dreptul la venituri suplimentare în cuantum negociat cu conducerea spitalului şi

în limitele disponibilului existent, în funcţie de aportul personal la beneficiile

unităţii.

În replică, dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu doreşte să reamintească că

sistemul bugetului global nu poate acţiona în spital deoarece acest fapt ar

însemna încălcarea Legii finanţelor publice. Actul managerial nu poate fi dus la

capăt, prin decizii optime, în situaţia în care nu se pot efectua transferuri între

capitolele de cheltuieli .

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru apreciază că propunerea doamnei

dr.Nicoleta Manu este inaplicabilă atâta timp cât un medic primeşte o singură

acreditare pentru o anumită localitate. Problema se pune pentru spitalele care

funcţionează în comune, în subordinea consiliului local şi care nu dispune de

fonduri. Nu se poate obţine o aprobare morală, în acest sens, din cauza

programului de lucru. De asemenea, casa de asigurări de sănătate aprobă o

singură acreditare.

În continuarea audierilor, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei acordă cuvântul dl.Adrian Bârea.

Dl.Adrian Bârea menţionează că forma finală a legii care va rezulta din

dezbaterea celor trei iniţiative, trebuie să ţină seama de următoarele principii:

- din componenţa Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

trebuie să facă parte şi un reprezentant al sindicatelor reprezentative de ramură,



9

respectiv al Ordinului Asistenţilor Medicali din România ; în urma aplicării

prevederilor Legii spitalelor vor avea loc restructurări ale unităţilor spitaliceşti

ce vor conduce şi la disponibilizări de personal şi, în acest sens, prezenţa unui

reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali din România este absolut

necesară;

- în cadrul conducerii executive a spitalului trebuie prevăzută funcţia

de director de îngrijiri, care este prevăzut în legislaţia europeană şi care are un

rol deosebit de important; această funcţie va înlocui funcţia de asistent medical

şef;

- la elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al

spitalelor să fie consultate şi sindicatele;

- din componenţa comisiei paritare, comisie care se va ocupa de

privatizarea spitalelor, să facă parte şi reprezentanţi ai asociaţiilor reprezentative

din sănătate;

- din componenţa consiliilor de administraţie să facă parte, cel puţin

în calitate de observator, un reprezentant al asociaţiilor sindicale din sănătate;

- salarizarea în spitalele private, chiar dacă este confidenţială, să fie

corespunzătoare şi să ţină seama de criteriile de pregătire şi vechime ale

personalului.

Dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu referindu-se la salarizarea asistenţilor

medicali menţionează că, şi în acest caz, problema transparenţei rămâne

valabilă. Deficienţele apărute în salarizarea asistenţilor medicali sunt urmarea

aplicării eronate a prevederilor normelor metodologice ale Contractului � Cadru.

În continuare, dl.dr.Victor Zota subliniază că în elaborarea legii trebuie să

se ţină seama de delimitarea acordării serviciilor medicale în funcţie de

competenţele spitalului. Atunci când acest principiu a fost încălcat au apărut

conflicte la examinarea cazurilor medico-legale.

Dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu intervine şi arată că în ţările dezvoltate

există staţii de ambulanţă care prin aportul lor vin să suplimenteze asistenţa
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medicală de urgenţă calificată. În aceste ţări serviciul de ambulanţă funcţionează

într-un sistem integrat ( unităţile publice cu cele private). Această problemă se

va soluţiona numai atunci când Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va

încheia contracte oneste cu astfel de unităţi.

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş, ministrul sănătăţii şi familiei doreşte să

informeze că aceste probleme vor fi dezbătute în cadrul unui Simpozion privind

asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească care va avea loc vineri 14 iunie

a.c.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei doreşte să precizeze că,

în situaţia actuală în care se află numeroase clădiri afectate de cutremure şi în

condiţiile producerii unui nou cutremur, funcţionarea serviciilor de asistenţă

medicală de urgenţă prespitalicească devine un obiectiv strategic.

În continuare, domnul Vladimir Ifrim arată că, pe parcursul audierilor, au

fost enunţate toate principiile care trebuie să stea la baza legii şi se declară

mulţumit de modul de abordare a acestor iniţiative legislative.

În finalul acestor audieri, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei  subliniază că aceste 3 iniţiative legislative care au un obiect de

reglementare comun, vor fi examinate împreună , în conformitate cu prevederile

art.66 alin.(3) din regulametnul Camerei Deputaţilor. Comisia pentru sănătate şi

familie , în decursul unui an şi jumătate, a dovedit o deschidere şi o cooperare

totală. Legea finală trebuie să fie rezultatul examinării comune, cu toată atenţia a

celor 3 iniţiative  legislative, fără a se asuma paternitatea actului final. Un astfel

de exemplu, de bună colaborare Parlament-Guvern îl reprezintă Legea sănătăţii

mintale.

Doamna ministru dr.Daniela Bartoş arată că proiectul de lege a fost

inspirat şi are la bază şi prevederile celorlalte 2 iniţiative legislative şi s-a căutat

să se obţină o formă echilibrată. Acesta este şi principalul motiv pentru care s.a

considerat că este util ca proiectul de lege să se înainteze mai întâi spre

dezbatere Parlamentului şi să nu fie promovată pe calea ordonanţelor de urgenţă.
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În acest sens, Domnia sa a purtat discuţii cu dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei şi cu dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu, vicepreşedinte al

Comisiei pentru sănătate, ecologie, tineret şi sport din Senat.

Dl.dr.Radu Deac arată, în continuare , că România se află într-un moment

crucial al reformei sanitare. Prezenta lege este de o mare importanţă şi tocmai de

aceea nu trebuie ca cineva să-şi revendice paternitatea acesteia.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune dezbaterilor

titlul legii.

Dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu susţine titlul de �Legea spitalelor� deoarece

exprimă un grad de independenţă morală. Organizarea şi funcţionarea spitalelor

se poate modifica în orice moment, dar titlul de �Legea spitalelor� arată că

există o lege pentru o unitate sanitară bine definită. Acest titlu generic anunţă că

pentru această instituţie există o lege.

Aceeaşi opinie este împărtăţită şi de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei  care subliniază că titlul trebuie să fie cât mai clar şi

sintetic cu putinţă şi să exprime cât mai bine obiectul legii.

De asemenea şi reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi Familiei sunt de

acord cu această formulare a titlului legii.

Comisia a aprobat, în unanimitate, ca legea să poarte titlul de �Legea

spitalelor�.

Referindu-se la cuprinsul art.1, dl.dr.Radu Deac apreciază că definiţia

spitalelor trebuie să fie laconică şi cât mai concisă, iar din cuprinsul ei să nu

lipsească precizările �unităţi sanitare cu paturi�, � de utilitate publică� şi �în

regim de internare�.

Dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu propune următoarea formulare a art. 1:

�Art.1. � (1) Spitalul este unitatea sanitară cu paturi, publică sau privată,

cu personalitate juridică, care asigură servicii medicale de specialitate.
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(2) Serviciile medicale acordate de spital sunt preventive, curative , de

recuperare şi paleative, de îngrijire în caz de graviditate şi maternitate, precum şi

a nou-născutului.

(3) Spitalul participă la supravegherea stării de sănătate în teritoriu

potrivit competenţelor acordate de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei .�

Domnia sa arată că este mai bine să nu se folosească termenul de

�internare�, care limitează aria de servicii. Actul final este de internare, dar

tratamentul reprezintă cu totul altceva.

În aceste condiţii, subliniază dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei , a fost preluat şi textul articolului 4 din proiectul de lege.

Referindu-se la textul propus la articolul 1 alineatul (1) dl.dep.dr.Ovidiu

Brînzan  susţine că este necesară introducerea în text a sintagmei �instituţii de

utilitate publică� deoarece această precizare nu face referire la regimul de

proprietate ci la regimul de folosinţă. Acest termen este folosit şi în legislaţia

CE.

În replică, dl.sen.prof.dr.Sorin Oprescu arată că, în România, această

sintagmă nu funcţionează. Cel mai recent exemplu este cazul Ordonanţei

Guvernului nr. 39/2002 privind trecerea Spitalului Elias şi a Complexului

Olăneşti din subordinea şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în

administrarea Academiei Române. Spitalul Elias este spital privat şi un spital

privat nu este de utilitate publică.

Dl.dep.farm.Ion Burnei este de acord cu introducerea menţiunii �instituţie

de utilitate publică� deoarece orice spital trebuie să fie deschis publicului,

respectiv pacienţilor.

Referindu-se la avizul Consiliului legislativ asupra proiectului de lege,

doamna dep.Constanţa Popa arată că, ţinând cont de atribuţiile specifice care le

revin, spitalele trebuiesc definite drept �instituţii de utilitate publică�.
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Dl.dep.dr.Ion Luchian nu este de acord cu introducerea acestei menţiuni

deoarece s-ar putea produse unele confuzii între termenul de �public� şi cel �de

stat�.

Pentru a îndepărta această confuzie, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei propune ca, la amendamentul propus să se introducă

alineatul (1) menţiunea �instituţie de utilitate publică, proprietate de stat sau

privată(�)�

Această propunere are ca scop sublinierea faptului că aceste unităţi

sanitare se află la dispoziţia publicului, respectiv a cetăţenilor.

De asemenea, domnia sa propune să fie consultaţi specialişti care să

informeze comisia asupra consecinţelor juridice ale acestei menţiuni.

În consecinţă, dezbaterile asupra celor 3 iniţiative legislative se vor relua,

la viitoarea şedinţă a comisiei.

Dezbaterile asupra punctelor 5 şi 6 din ordinea de zi au fost amânate, de

asemenea, pentru viitoarea şedinţă a comisiei.

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM   
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