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441.

DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 106 ∫i ale art. 107 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, ca urmare a demisiei din func˛ia de membru al Guvernului Rom‚niei a domnului Bogdan Olteanu,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se desemneaz„ domnul Mihai
Alexandru Voicu, ministru delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului, Ón func˛ia de

ministru interimar pentru a Óndeplini ∫i atribu˛iile
ministrului delegat pentru rela˛ia cu Parlamentul, Ón
condi˛iile legii.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 7 aprilie 2006.
Nr. 416.
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind desfiin˛area Sanatoriului de Boli Profesionale Avrig
∫i reorganizarea Spitalului Clinic Jude˛ean Sibiu
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 19 alin. (1) ∫i alin. (3) din Legea spitalelor
nr. 270/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri,
se desfiin˛eaz„ Sanatoriul de Boli Profesionale Avrig,
unitate sanitar„ cu paturi cu personalitate juridic„ din
subordinea Direc˛iei de S„n„tate Public„ Sibiu.
Art. 2. — (1) Se reorganizeaz„ Spitalul Clinic Jude˛ean
Sibiu, unitate sanitar„ cu paturi cu personalitate juridic„ din
subordinea Direc˛iei de S„n„tate Public„ Sibiu, prin
preluarea activit„˛ii Sanatoriului de Boli Profesionale Avrig.
(2) Spitalul Clinic Jude˛ean Sibiu va prelua patrimoniul
Sanatoriului de Boli Profesionale Avrig, stabilit pe baza
bilan˛ului contabil Óncheiat Ón condi˛iile legii, cu Óntregul activ
∫i pasiv, Ón baza protocolului de predare-preluare, Óncheiat

Ón termen de 15 zile de la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei hot„r‚ri.
Art. 3. — Personalul Sanatoriului de Boli Profesionale
Avrig se preia de c„tre Spitalul Clinic Jude˛ean Sibiu, Ón
termenul prev„zut la art. 2 alin. (2).
Art. 4. — Structura organizatoric„ a Spitalului Clinic
Jude˛ean Sibiu se aprob„ prin ordin al ministrului s„n„t„˛ii.
Art. 5. — Sintagma î— Sanatoriul de Boli Profesionale
Avrig 29“ din anexa nr. 2 îLista cuprinz‚nd unit„˛ile aflate
Ón subordinea, sub autoritatea sau Ón coordonarea
Ministerului S„n„t„˛ii“ la Hot„r‚rea Guvernului nr. 168/2005
privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se elimin„.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul s„n„t„˛ii,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat
Bucure∫ti, 29 martie 2006.
Nr. 418.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind trecerea imobilului îPalatul Administrativ“, proprietate public„ a statului,
situat Ón municipiul Slobozia, jude˛ul Ialomi˛a, din administrarea Institu˛iei Prefectului —
Jude˛ul Ialomi˛a Ón administrarea Consiliului Jude˛ean Ialomi˛a
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ trecerea imobilului îPalatul
Administrativ“, aflat Ón domeniul public al statului, compus
din cl„dire ∫i terenul aferent, situat Ón municipiul Slobozia,
Pia˛a Revolu˛iei nr. 1, jude˛ul Ialomi˛a, av‚nd datele de

identificare prev„zute Ón anexa care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re, din administrarea Institu˛iei Prefectului —
Jude˛ul Ialomi˛a, Ón administrarea Consiliului Jude˛ean
Ialomi˛a, pe perioada execut„rii lucr„rilor de consolidare.
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Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului prev„zut la
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile

interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat
Bucure∫ti, 29 martie 2006.
Nr. 422.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat Ón domeniul public al statului, care trece din administrarea Institu˛iei Prefectului —
Jude˛ul Ialomi˛a Ón administrarea Consiliului Jude˛ean Ialomi˛a

Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Municipiul Slobozia,
Pia˛a Revolu˛iei nr. 1,
jude˛ul Ialomi˛a

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Persoana juridic„
la care se
transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Statul rom‚n —
Statul rom‚n —
Institu˛ia Prefectului — Consiliul Jude˛ean
Jude˛ul Ialomi˛a
Ialomi˛a

Cl„dire S+P+4E:
— suprafa˛a construit„ = 849,33 m2
— suprafa˛a total„ a terenului = 1.267,40 m2

Pozi˛ia
din inventarul
bunurilor
apar˛in‚nd
domeniului
public al
statului

111.739

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea parcului normat de mijloace de transport
pentru desf„∫urarea activit„˛ilor specifice ale Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 5 alin. (5) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorit„˛ile administra˛iei publice ∫i institu˛iile publice,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 247/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se suplimenteaz„ parcul normat de mijloace
de transport pentru desf„∫urarea activit„˛ilor specifice ale
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, cu un

autoturism destinat activit„˛ilor desf„∫urate Ón cadrul
Programului PHARE.
Art. 2. — Consumul lunar normat de carburan˛i pentru
autoturismul prev„zut la art. 1 este de 300 litri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat
Bucure∫ti, 29 martie 2006.
Nr. 423.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului
Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al comunei Vadu Cri∫ului ∫i Ón administrarea Consiliului
Local al Comunei Vadu Cri∫ului, jude˛ul Bihor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil, av‚nd
datele de identificare prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al
statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón domeniul public al comunei Vadu Cri∫ului ∫i Ón

administrarea Consiliului Local al Comunei Vadu Cri∫ului,
jude˛ul Bihor.
Art. 2. — Predarea-primirea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat

Bucure∫ti, 5 aprilie 2006.
Nr. 434.

ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón domeniul public al comunei Vadu Cri∫ului ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei Vadu Cri∫ului,
jude˛ul Bihor

Locul
unde este situat
imobilul care
se transmite

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Comuna Vadu
Cri∫ului, jude˛ul
Bihor

Statul Rom‚n,
Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale

Persoana juridic„
la care se
transmite imobilul

Comuna Vadu
Cri∫ului, Consiliul
Local al Comunei
Vadu Cri∫ului,
jude˛ul Bihor

Codul de clasificare
din inventarul
bunurilor aflate
Ón administrarea
Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale, care
alc„tuiesc domeniul
public al statului

— cod 8.29.09
— nr. M.F. 106.787

Caracteristicile tehnice ale imobilului

— imobil 1089
— suprafa˛a construit„ = 6.560,61 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 6.560,61 m2
— suprafa˛a total„ a terenului, inclusiv
construc˛iile = 55.600 m2
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil, proprietate public„ a statului, din administrarea Ministerului
Ap„r„rii Na˛ionale Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil,
proprietate public„ a statului, av‚nd datele de identificare

Art. 2. — Predarea-primirea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile

prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re, din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón
administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor.

interesate, Ón termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat

Bucure∫ti, 5 aprilie 2006.
Nr. 435.

ANEX√

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate public„ a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor

Locul
unde este situat
imobilul care
se transmite

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Ora∫ul Bolde∫tiSc„eni, jude˛ul
Prahova

Statul rom‚n,
Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale

Persoana juridic„
la care se
transmite imobilul

Statul rom‚n,
Ministerul
Administra˛iei
∫i Internelor

Codul de clasificare
din inventarul
bunurilor aflate
Ón administrarea
Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale, care
alc„tuiesc domeniul
public al statului

— cod 8.29.09
— nr. M.F. 103.686

Caracteristicile tehnice ale imobilului

— imobil 3106
— suprafa˛a construit„ = 136,79 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 136,79 m2
— suprafa˛a total„ a terenului,
inclusiv construc˛iile = 50.195 m2
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru abrogarea unei pozi˛ii din anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.372/2005
privind aprobarea renun˛„rii la cet„˛enia rom‚n„ unor persoane
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Pozi˛ia nr. 155 din anexa la Hot„r‚rea
Guvernului nr. 1.372/2005 privind aprobarea renun˛„rii la
cet„˛enia rom‚n„ unor persoane, publicat„ Ón Monitorul

Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.025 din 18 noiembrie
2005, se abrog„.
Art. II. — Se constat„ c„ Marzlin ™tefania nu a pierdut
niciodat„ cet„˛enia rom‚n„.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul justi˛iei,
Dan Cristian Stoica,
secretar de stat
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
Bucure∫ti, 5 aprilie 2006.
Nr. 440.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru redob‚ndirea cet„˛eniei rom‚ne de c„tre o persoan„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 11 din Legea cet„˛eniei rom‚ne nr. 21/1991,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se acord„ cet„˛enia rom‚n„
urm„toarei persoane, care a avut aceast„ cet„˛enie ∫i a
solicitat redob‚ndirea ei, cu men˛inerea domiciliului Ón
str„in„tate:

— Shafran Dan Savian, fiul lui ™afran Oisie-I˛ic-U∫er ∫i
™afran Tony, n„scut la data de 5 noiembrie 1948 Ón
Bucure∫ti, Rom‚nia, cet„˛ean suedez, cu domiciliul actual Ón
Suedia, Stockholm, Vanadisvägen 41, 2 tr.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul justi˛iei,
Dan Cristian Stoica,
secretar de stat
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
Bucure∫ti, 5 aprilie 2006.
Nr. 441.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind numirea unui consul general
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Domnul Ion-Bogdan Bucur se nume∫te Ón func˛ia de
consul general, ∫ef al Consulatului General al Rom‚niei la Montreal,
Canada.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Bucure∫ti, 5 aprilie 2006.
Nr. 443.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind numirea unui consul general
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Domnul Ion Bistreanu se nume∫te Ón func˛ia de consul
general, ∫ef al Consulatului General al Rom‚niei la Sankt Petersburg,
Federa˛ia Rus„.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Bucure∫ti, 5 aprilie 2006.
Nr. 444.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind modificarea denumirii Bibliotecii Centrale Universitare
din Bucure∫ti
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 2
lit. a) din Ordonan˛a Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau
schimbarea de denumiri, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 48/2003,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Denumirea Bibliotecii Centrale Universitare, cu sediul
Ón municipiul Bucure∫ti, str. Boteanu nr. 1, sectorul 1, se schimb„ Ón
Biblioteca Central„ Universitar„ îCarol I“.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mihail H„rd„u
Bucure∫ti, 5 aprilie 2006.
Nr. 445.
´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

Direc˛ia pentru comunicare, pres„ ∫i rela˛ii publice
COMUNICAT DE PRES√
Noul Consiliu de administra˛ie al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Óntrunit Ón prima sa ∫edin˛„ Ón data de
4 aprilie 2006, l-a numit Ón func˛ia de pre∫edinte al Consiliului de administra˛ie ∫i director general al regiei pe domnul
Liviu Alexandru Moraru.
Œn conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unit„˛ilor economice de stat ca
regii autonome ∫i societ„˛i comerciale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, a fost revocat vechiul Consiliu de
administra˛ie al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“.
La ∫edin˛a noului Consiliu de administra˛ie, ministrul de resort pentru Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, doamna
Georgeta Elisabeta Ionescu, secretar general al Camerei Deputa˛ilor, a eviden˛iat activitatea deosebit„ de p‚n„ acum a
regiei ∫i a conducerii acesteia.
Serviciul de pres„ al Camerei Deputa˛ilor
Editarea Monitorului Oficial al Rom‚niei reprezint„ un serviciu public asigurat de c„tre Regia Autonom„ îMonitorul
Oficial“, care func˛ioneaz„ sub autoritatea Camerei Deputa˛ilor.
Activitatea Parlamentului Rom‚niei este str‚ns legat„, Ónc„ de la Ónceputurile sale, de existen˛a acestei publica˛ii
cu caracter oficial, care are menirea de a face cunoscute autorit„˛ilor, dar ∫i cet„˛enilor, Ón egal„ m„sur„, actele
normative ce trebuie s„ guverneze via˛a economico-social„ a ˛„rii, ceea ce confer„ o dimensiune cu totul deosebit„
activit„˛ii celor care s-au aflat, de-a lungul anilor, Ón fruntea acestui serviciu public.
Personalit„˛i marcante ale vie˛ii publice ∫i culturale rom‚ne∫ti au contribuit la consolidarea prestigiului acestei
publica˛ii, remarc‚ndu-se activitatea marelui c„rturar Ion Heliade R„dulescu, care a fost ∫i primul editor al Monitorului
Oficial al Rom‚niei.
ﬁin‚nd pasul cu vremurile moderne, prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 358 din 1 iulie 1991 a fost Ónfiin˛at„, sub
autoritatea Camerei Deputa˛ilor, Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, ca persoan„ juridic„ a c„rei activitate de interes
public na˛ional func˛ioneaz„ pe baz„ de gestiune economic„ ∫i autonomie financiar„.
Rememor„m aceste momente Ón devenirea Monitorului Oficial ∫i pentru a eviden˛ia c„, Ónc„ de la venirea sa Ón
aceast„ func˛ie, amprenta incontestabil„ a directorului general, doamna Eugenia Ciub‚ncan, s-a sim˛it printr-o abordare
modern„ Ón conducerea Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, prin asigurarea personalului calificat ∫i modernizarea pe plan
tehnic. Ceea ce caracterizeaz„ Ón prezent Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“ este asigurarea calit„˛ii Óntregii activit„˛i de
tehnoredactare ∫i tip„rire la cele mai Ónalte cote existente pe plan mondial.
Men˛ion„m c‚teva dintre realiz„rile de referin˛„ ale Regiei Autonome îMonitorul Oficial“: dotarea cu o tipografie
modern„, extinderea ∫i diversificarea serviciilor oferite, distribuirea ∫i prin mijloace multimedia a publica˛iei oficiale a ˛„rii,
introducerea publica˛iilor oficiale rom‚ne∫ti Ón circuitul legislativ interna˛ional, editarea Ón condi˛ii grafice excelente a unor
lucr„ri ∫i albume tematice.
Ne face o deosebit„ pl„cere s„ amintim Ón acest context, ca o recunoa∫tere a meritelor doamnei Eugenia
Ciub‚ncan Ón fruntea acestei institu˛ii de prim„ importan˛„ a ˛„rii, conferirea de c„tre Pre∫edintele Rom‚niei, Ón iunie
2001, a Ordinului na˛ional Serviciul Credincios Ón grad de Cavaler.
Camera Deputa˛ilor, editorul Monitorului Oficial al Rom‚niei, Ómpreun„ cu angaja˛ii acestuia apreciaz„
profesionalismul de excep˛ie al doamnei Eugenia Ciub‚ncan, consacrat idealului nobil al des„v‚r∫irii Ón munca
desf„∫urat„, mul˛umindu-i pentru anii de prodigioas„ colaborare ∫i ur‚ndu-i ani mul˛i, Ón deplin„ s„n„tate, cu satisfac˛ia
Ómplinirilor deosebite pe toate planurile.
SECRETARUL GENERAL AL CAMEREI DEPUTAﬁILOR
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