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EXPUNERE DE MOTIVE 

Sectiunea 1 - Titlul proiectului de act normatlv 

Lege 

privind statutul de penitenciare 

Sectiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situatfei actuale Buna a sistemului administratiei penitenciare 
reprezinta o prioritate a Romaniei. Conform Legii nr. 293/2004 privind 
Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia 
Nationala a Penitenciarelor, statutul special al acestei categorii este 
conferlt de natura atributiilor de serviclu care implica 1ndatoriri 
riscuri deoseblte, In exercitarea atributiilor sale de serviclu 
functionarul din penitenciare fiind lnvestit cu exercitiul autoritatil 
publfce, acesta putand folosi, 1n condltiile legii, tehnica, mijloacele 
armamentul din dotare. 
Tn perioada scursa de la intrarea in vigoare a Legii nr. 293/ 2004 a 
actelor normative modificatoare ulterioare, au intervenit unele 
modificari ale legislatlei aplicabile personalului cu statut special din 
celelalte lnstitutii de aparare, ordine publica securitate nationala, 
dar ale muncii, salarizarii a celei care dialogul 
social, flind necesara o adaptare a legislatiei referitoare la statutul 
acestei categorii de personal la aceste noi modificari. 
De asemenea, slstemului penitenciar s-au schimbat, au fost 

adoptate noile Coduri - penal de procedura penala - dar alte acte 
normative cu impact asupra sistemului penitenciar (ex: Legea nr. 
254/2013 privind executarea pedepselor a masurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare 1n cursul procesului penal), ceea 
ce reclama, sub acest aspect, o modificare o adaptare, 1n mod 
corespunzator, a privind statutul personalului din 
penitenciare. 
) Prin Declzla nr. 803/2015, publicata in Monitorul Oficlal al 
Romaniei nr. 34 din 18 ianuarie 2016, Plenul a 
admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitlilor art. 74 alin. (2) 
din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut 
special din a Penitenciarelor. Curtea a retinut 
ca "procedura aplicarli sanctfunilor disciplinare, cuprinsa in 
4 a cap. VI din Legea nr.293/2004, este reglementata lacunar sub 
aspectul efectuarii cercetarii prealabile a f aptel ce constituf e abate re 
disciplfnara, de functionarul public cu statut special, de catre 
comisiile de disciplina ce se constltuie In Mlnisterul 1n 
Administratia Natlonala a Penftenciarelor in fiecare unitate de 
penitenciar. Astfel, reguli esentiale In materia efectuarli cercetarli 
prealabile, precum: stabilirea compunerii comfslel de dfsciplina, 

actlvitatea comisiei de discipllna, modul de sesizare 
procedura de lucru a comisiei , precum actele emise ca urmare a 
parcurgerii procedurii , nu sunt reglementate prin lege organfca. De 
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11
• In cazul proiectelor de acte 

normative care transpun legislatie 
comunitara sau creeaza cadrul pentru 
aplicarea directa a acesteia, se vor 
specifica doar actele comunitare In 
cauza, lnsotite de elementele de 
identificare ale acestora 
2. Schimbari preconizate 

asemenea, a retlnut Curtea, "art.74 alin.(2) din Legea nr. 29312004 
aduce atingere dispozitlilor art.1 alin.(4) din Constitutie referitor la 
principiul separatiei echilibrului puterilorln stat, prin delegarea unei 
atrlbutii ce In exclusivltate legluitoruluf, catre un membru al 
Guvernului, precum art. 1 alin. (5) din Constltutle In componenta sa 
referltoare la prevlzlbilltatea acceslbil1tatea legf1, deoarece 
personalul vizat se va putea raporta numai la prevederile lacunare, 
incomplete, ale acesteia. 

Prin Decizia nr. 109/8 martie 2018, Curtea Constitutionala a 
admis exceptia de neconstltutlonalltate a art. 23 din Legea nr. 
293/2004 privind Statutul funqionarilor publici cu statut special din 
Administratia Nationala a Penitenciarelor, constatand ca prin 
trimiterea la acte administrative cu forta juridica inferioara legii care 
sa reglementeze, 1n absenta unor norme cu juridica a legll 
organice, evaluarea activitatii profesionale a functionarilor publici cu 
statut special din Admin!stratia Nationala a Penitenciarelor, se lncalca 
prevederile cuprinse 1n art. 73 alin. (3) lit. j) din Constltutle. 

Nu este cazul. 

Avand In vedere numeroasele modificari preconizate, apreciem ca se 
fmpune elaborarea unui proiect de lege nou, de sine-statator care sa 
reglementeze statutul de penltenciare. 

Ca o prlma masura menita sa consolideze statutul functionarilor 
cu statut special din slstemul penitenciar, proiectul prevede 
schimbarea denumirii de "functionar public cu statut special din 
sistemul administratiei penitenciare" cu cea de ,,politist de 
penitenclare". 
Astfel, slntagma ,,functionar public cu statut special" nu este o 
denumire, ci reglementeaza statutul personalului (de altfel 
din cadrul Ministerului de lnterne sunt functionari publici cu statut 
speclal, dar au denumirea de 
De asemenea, conform dispozitiilor Legii nr. 254/2013, activitatile 
pentru realizarea sfgurantei detlnerii constau In luarea masurilor de 
paza, escortare, lnsoWe supraveghere, In scopul mentlnerii ordinii 

disciplinei In randul detinutilor. 
Denumirea actuala este criticabila, fiind nevoie de o denumire care sa 
of ere functionarilor de penitenciare ldentltate ca ocupatie categorie 
profesionala, similar celorlalte institutil din structura de aparare, 
ordine publica securitate nationala. 
};> Conform proiectulul, functiile de conducere vacante din 
sistemul administratiei penitenciare se .ocupa prin avansarea 

agentllor de penltenciare, prin concurs; agentii de penitenciare pot 
ocupa prin concurs functli de conducere vacante pana la nivelul de 
serviciu sau echivalent. Se stabilesc prin lege conditiile pentru 
ocuparea functiilor de conducere din sistem, diferite In raport de 
nivelul functiei de conducere; 
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)> lnstituirea unei prevederl potrivit careia, la trecerea In corpul 
sa prlmesca gradul de inspector, In mod simllar 

structurilor militare, iar nu gradul de In raport cu vechimea pe 
care au ca fn prezent, la trecerea In corpul agentii 
pot chiar gradul de comlsar de penitenciare, doar In functle de 
vechime (fara a mai trece prin etapele intermediare ale gradelor de 
oflter); 
)> • in prezent, persoanete care ocupa functii de conducere In cadrul 
sistemutui administratiei penitenciare sunt numite pe o perioada 
nedetermlnata. Proiectul ca, prin lnstitulrea mandatelor pe 
perioada llmitata (4 ani) pentru o serle de functii de conducere din 
sistemul administratiei penitenciare, sa se asigure un act de 
management mai eficient, printr·o mai mare responsab!llzare a 
persoanelor care detin aceste functii, sa se lncurajeze pregatirea 
profesionala a persoanelor care aspira la o astfel de functie ?i sa 
deschida accesul altor persoane din cadrul sistemului la ocuparea 
acestor functii, stimuland astfel competftla ?i asigurand o baza de 
selectie obiectiva. Fata de cele prezentate mai sus, proiectul propune 
urmatoarele: 

- introducerea unor dispozitli referitoare la instituirea 
mandatelor de 4 ani pentru functiile de director general, 
directori generali adjunqi ai Administratiei Nationale a 
Penitenciarelor director de unitate, cu posibilltatea 
relnvestirii o singura data, In legii, pentru Inca un 
mandat de 4 ani; 
· instituirea unor dispozltii tranzltorii prlvind mandatele celor 
In functie la data f ntraril In vigoare a legii. 

)> Conform art. 36 lit. k) din legea In vigoare, politistul de 
penitenciare are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport, In 
cazul deplasarii 1n interes de serviciu, In cazul mutarli 1n alte localitati, 
In cazul deplasarii de la domfcfliu la locul de munca cand domlciliaza 
In alta localitate decat cea In care i?I desfa?oara activitatea pana la 70 
km ?i, o data pe an, pentru efectuarea concediuluf de odihna, precum 

In alte situatii, In conditiile stabillte prin hotarare a Guvernului. 
Prevederile actuate ale Legii nr. 293/2004 nu In mod 
expres decontarea cheltuielilor cu transportul la de la locul de munca 
de unul drept de natura locativa al polf tistului qe 
penltenciare 1n localitatea In care acesta activitatea. In 
acest sens, proiectul aduce precizari de natura a clarifica modul de 
interpretare aplicare a normei jurldlce care reglementeaza dreptul 
de a beneficia de decontarea, In anumite limite, a cheltuielilor de 
transport efectuate In vederea deplasarll la locul de munca, pentru 
prestarea muncii. 
)> Se reglementeaza lnfiintarea Academiei de Penitenciara 

publica cu personalitate juridica In subordinea 
Ministerului Justitiel, cu sediul In municlpiul Organizarea 
functionarea acesteia se vor stabili in conformitate cu dispozitiile 
legale. Asigurarea finantarii 1nstitutiei nou lnfiintate se va 
realiza potrlvit Memorandumului cu tema: Acord de principlu prlvind 
contractarea unui lmprumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliulul 
Europei, in valoare de pana la 223 milioane euro, In vederea sprijinirii 
prolectului "lnvestftii In fnfrastructura penitenciarelor", aprobat 1n 

Guvernului din data de 7 martie 2018. 
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)> Proiectul includerea dispozitiilor privind evaluarea 
profesionala a de penitenciare definitlvl debutanti In 
cadrul legil, prin preluarea textelor corespunzatoare din ordinele 
ministrului justitief In domeniu, 1n vederea punerii de acord a legii cu 
cele stabilite de Curtea 1n Decizia nr. 109/8 martie 
2018. Astfel, au fost preluate la nivel de lege aspectele care vizeaza 
criteritle de evaluare (obiective individuate, indicator! de evaluare), 
formele de evaluare, competenta efectuarii evaluarif, procedura de 
evaluare, contestarea rezultatelor evaluarii). 
)> Ca urmare a Deciziei nr. 803/2015 din 24 noiembrie 2015 a Curtil 
Constitutionale este necesara o interventie legislativa de urgenta 1n 
vederea remedierl1 aspectelor considerate astfel 
!neat a fast elaborat prezentul proiect de lege care are ca obiect 
reglementarea urmatoarelor aspecte, cum soliclta Curtea 
Const!tuiionala In declzla amintita: stabilirea compuner11 comisiei de 
dfsciplina, atributiile activitatea comisiei de disciplina, modul de 
sesizare procedura de lucru a comisiei, precum actele emise ca 
urmare a parcurgerii procedurii. Este de precizat ca enumerare 
mentionata epuizeaza toate aspectele ce pot fi reglementate 1n 
materie. Astfel, prin aceasta enumerare exhaustiva este exclusa 
explicarea detalierea prln ordln al mlnistrului justitiei a "regulftor 
specif ice acestei proceduri", pe considerentul ca alte regulf speclffce, 
In af ara celor enumerate de Curte, nu mai exista. 
Prin urmare, pentru a fi lnlaturate orice riscurl de 
ulterioare, au fost preluate incluse In lege normele cuprinse In 
Ordinul nr. 2856/C/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind 
modul de constitulre, organizare a comislilor 
de disciplina din Adminfstratia Natlonala a Penitenclarelor din 
unitatile subordonate. 

)> Proiectul cuprinde o serle de prevederl destinate a lnlatura 
lacune de reglementare sau interpretari contradictorii ale legii 
actuate, dupa cum urmeaza: 
· pro1ectul ca a Penitenclarelor va 
stabili ordinea de priorltate a modurHor de lncadrare In sistem pe 

de In raport de necesitatile sistemului la un anumit 
moment dat (respectiv 'intre concursul din sursa externa, avansare §i 
transferul cadrelor m1lltare ?i functionarilor publici cu statut special 
din cadrul altor 1nstitutil publice de aparare, ordine publica ?i 
securitate nationala ale statului); 
· introducerea unor prevederi referitoare la In care pot fi 
ocupate, prln transferul cadrelor militare al functionarilor publici cu 
statut special din cadrul altar institutii de aparare ordine publ!ca §i 
securitate nationala ale statului, functiile vacante din cadrul sistemului 
admlnlstratlei penitenciare; 
· clarificarea dispozltlilor privlnd schimbarea din funqie, mutarea 
punerea la dispozltle; 
· reglementarea mai clara, de natura sa 1nlature unele interpretarl 
contradictorli In practlca, a situatiilor In care persoana sufera de o 
boala psihica a procedurii de urmat; 

Totodata, prin prolect se mai reglementeaza: 
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3. Alte informatii 

- rnodificarea perioadel de stagiu, care va fi de 12 luni pentru 
6 luni pentru agenti; 

- adaptarea gradelor profesionale ale de penitenciara 
la cele existente In sistemul de aparare, ordine publica si securltate 

' 

- acordarea asistentei juridice 1n mod gratuit de unitate, la cerere, prin 
avocat, 1n cazul cercetarii penale, urmaririi penale sau judecarii pentru 
fapte In exercitarea atributiilor de serviciu, stabllind ca 1n 
situai1a 1n care se constata vinovatia politlstului de penitenciare, 
acesta este obligat sa restituie toate cheltuielile efectuate de unltate 
cu jurldica; 
- instltuirea Ghidul carierei de penitenciare, ce urmeaza a 
fi aprobat prin ordin al ministrului justitiei, care va detalia condftiile 
privind evolutia In cariera a acestora; 
- instltufrea posibilitatii 1nmatricularii copiilor aflati In lntretlnerea 
politistului de penitencfare decedat sau 1ncadrat lntr-un grad de 
invalfditate ca urmare a ranirii acestuia, 1n timpul ori 1n legatura cu 
exercitarea atributlllor de serviciu, la cerere, fara examen ori concurs, 
1n institutiile de lnvatamant ale sistemului administratiei penitenciare, 
ca mijloc de ajutorare a acestora; 
- reglementarea, cu o ratiune similara, a posibilitatli 1ncadrarii In 
sistemul penitenciar, fara examen ori concurs, a sotiei/sotului 
coplilor In politistului de penitenciare decedat sau 
lncadrat lntr-un grad de invaliditate ca urmare a ranirii acestula In 
tlmpul ori 1n legatura cu exercitarea atrlbutiilor de servlciu, daca 
1ndeplinesc celelalte legate prevazute pentru functia 
respectiva; 
- modificarea unor prevederi legate privind modul de compensare a 

chiriei pentru o locuinta, 1n sensul instituirfi unor conditii mai clare 
pentru acordarea acestui drept, spre a se evita abuzurile In aplicare 
a se aslgura controlul mai bun asupra resurselor financiare destinate 
acestui drept; 
- introducerea posibllitatii ca, la cerere, politistul de penitenciare 
lncadrat 1ntr·un grad de invaliditate, ca urmare a ranirii acestuia In 
timpul sau In legatura cu exercltarea atrlbutiilor de servfciu, sa fie 
mentinut In activitate In f unqii de politist de penitenciare orl 
relncadrat prin ordin al ministrului justitiei, pe baza propunerii 
unitatii din care acesta face parte, respectiv a facut parte a avizului 
comisiei de expertiza medicala evaluare a capacitatif de munca; 
· sunt clarificate dispozitiHe referitoare la incompatibilitatile 
conf!ictul de interese privind de penitenc1are; 
- reglementarea 1mputernicirii pe functi i de conducere, In sensul ca 
aceasta se poate dispune, numai cu acordul persoanei respective, 
pentru o perioada maxima de 1 an. In perioada de maxim 1 an, unitatea 
din cadrul sistemului penitenciar este obligata sa initieze demersuri 
pentru ocuparea postului de conducere vacant; In cazul In care postul 
de conducere vacant nu se ocupa, se poate dlspune o noua 
'imputernicire; 
- introducerea unor completarl la nivel de lege In ceea ce 

lncheierea acordurilor colective In sistemul penitenciar. 

Sectiunea a 3-a - lmpactul socioeconomic al oroiectuluf de act normativ 
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1. lmpactul macroeconomic Nu este cazul. 
11

• lmpactul asupra mediului Nu este cazul. 
concurential domeniului 
ajutoarelor de stat 

2. lmpactul asupra mediului afacerl Nu este cazul. 
3. lmpactul social Nu este cazul. 
4. lmpactul asupra mediului Nu este cazul. 
5. Alte informaUI Nu au fost identificate. 

a 4·a • lmpactut financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, pentru anut 
curent, cat $i pe termen lung (5 ani). 

- mii lei -

lndicatori Anul Urmatorii 4 ani Media pe 

curent 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 
2018 2019 2020 2021 2022 

1. Modificari ale veniturllor bugetare, 
plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 
(f) impozit pe profit 

(ii) lmpozit pe venit 
b) bugete locale: 
(l) impozit pe profit 

c) bugetul asigurarilor sociale de stat: 
(i) contributii de asigurarf 

2. Modiflcari ale cheltulelHor bugetare, 
plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) cheltuieli de personal +86 +147 +1 47 +147 +147 +135 

(ii) bunuri servicii 

(iii) cheltuieli cu investitiile +561 +11.439 +26.691 +93.000 +26.339 

TOTAL +86 +708 +11.586 +26.838 +93.147 +26.474 

b) bugete locale 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri servicii 
c) bugetul asigurarllor sociale de stat: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri servicii 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 
a) buget de stat 

(i) cheltuiell de personal -86 ·147 -147 . -147 ·147 .135 

(ii) bunuri servicii 

(ill) cheltuleli cu investltiile ·561 -11.439 -26.691 -93.000 ·26.339 

TOTAL -86 -708 -11.586 -26.838 -93.147 ·26.474 

b) bugetele locale 

4. Propuneri pentru acoperirea 
cheltuielilor bugetare 
5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare 
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6. Calcule detaliate privind f undamentarea 
modificarilor venlturilor cheltuielilor 
bugetare 

Cheltuieli de personal sunt generate de mod if icarile propuse la 

art. 110 alfn. (2) lpoteza flnala din prolect. 

Total cheltuieli de personal = 12. 220 lei/luna 

Impact financiar 7 luni an 2018 - 12.2201ei * 7 luni = 85.540 
lei 
Impact financiar a nu al (2019 - 2022) - 12. 220 lei * 12 lunf = 
146.640 lei 

Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de personal 

se vor suporta de la bugetul de stat prin bugetul anual aprobat 

A.N.P. subordonate. 

Prevederlle art. 201 din proiectul de Lege majoreaza cheltuielile 

cu active neflnanciare. 

Necesarul de fonduri estimat pentru reallzarea obiectivului de 

calculat pentru o perioada de 7 ani, este 1n surna de 

381 .300 rnii lei echivalentul a 82.000 mii euro, din care: 

- pentru perioada 2019-2022 este 1n suma de 

131.691 rnii lei 

- pentru perfoada 2023-2024 este 1n suma de 

249. 609 mii lei. 

Conform prevederilor Memorandumului aprobat 1n 

Guvernului din data de 07 rnartle 2018, cu terna Acord de 

principiu privind contractarea unui 'imprumut de la Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei fn valoare de pana la 223 

milfoane euro, In vederea sprijinirii proiectului "lnvestitii In 

infrastructura penitenciarelor", fondurile pentru realizarea 

acestul obiectiv urmeaza a fi asigurat print-un 1mprumut extern 

rambursabll. 

7 Alte informatii Nu au fost fdentificate. 

a 5 -a - Efectele proiectului de act normativ asupra legislatfei in vlgoare 

1. Masuri normative necesare pentru Nu este cazul. 
aplicarea prevederilor proiectului de 

I 
act normativ: 
a) acte normative In vlgoare ce vor fi 

1

1 

modificate sau abrogate, ca urmare 
a intraril 1n vigoare a proiectulul 

. de act normativ; 

I
. b) acte normative ce urmeaza a fi 

elaborate 1n implementarll noilor 
. dispozitii. 

11
• Compatibilitatea proiectului de Nu este cazul. 

act normativ cu 1n domeniul 
achizitiilor publice 
2. Conformitatea proiectului de act Nu au fost identificate documente In comunltara 1n domeniu. 
normativ cu comunltara In 
cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunltare 
3. Masuri normative necesare Nu este cazul. 
aplicarii dlrecte a actelor normative 
comunitare 
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4. Hotarari ale de a 
Uniunii Europene 

Nu este cazul. 

5. Alte acte normative Nu este cazul. 
documente dn care 
decurg angajamente 
6. Alte Nu au fost ldentiflcate. 

Seciiunea a 6-a - Consultarile. efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ 

1. lnformatii privind procesul de Nu este cazul. 
consul tare cu organizatii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare alte organisme 
implicate 

2. Fundamentarea alegerii Nu este cazul 
organizatiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum a modului 1n 
care activitatea acestor organizatil 
este legata de obiectul proiectuluf de 
act normativ 
3. Consultarile organfzate cu Nu este cazul 
autoritatfle administratiei publice 
locale, In sltuatia In care proiectul de 
act normatlv are ca oblect activitatf 
ale acestor autoritati

1 
1n conditiile 

Hotararii Guvernului nr. 521/2005 

prlvind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale 
autoritatilor adminfstratfel publfce 
locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative 

4. Consultarile In cadrul Nu este cazul. 
consiliilor interministeriale, In 
conformitate cu prevederlle 
Hotarari i Guvernulul nr. 750/2005 

privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 
5. lnformatii prlvind avlzarea de Protectul va fl supus avfzului Consillului Legislativ Consiliului 
catre: Economic Social. 
a) Consiliul Legislativ 
b) Conslliul Suprem de Aparare a Tarii 
c) Consilful Economic Social 
d) Consiliul Concurentei 
e) Curtea de Conturi. 

Sectiunea a 7-a - Activitati de informare publtca prlvind elaborarea implementarea proiectului de act 
normativ 

Proiectul a fost pe slte-ul Ministerulul In data de 
1. Inform area societat11 civile cu 05.12.2017. 

privire la necesitatea elaborarii 
actului normat iv 

8 



2. Inform area societatii civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului In urma lmplementarii 
proiectului de act normativ, precum 
efectele asupra sanatatii 
cetatenilor sau diversitatii biologke 
3. Alte Nu au fest identificate. 

Sectiunea a 8-a - Masurl de implementare 

Nu este cazul. 
1. Masurile de punere In aplicare a 
proiectului de act normativ de catre 
autoritatile administratiei publice 
centrale locale - lnfiintarea 
unor noi organisme sau extlnderea 
competentelor institutiilor existente 
2. Alte lnformatii Nu au fest identificate. 

Fata de cele prezentate, a fest elaborat proiectul Lege privind statutul de penitenciare 
pe care, daca sunteti de acord,. va rugam sa ll 

Avizam favorabil: 

Ministerul Sanatatii 

Serina PINTEA 

Ministrul Publice 

Eugen Orlando TEODOROVICI 
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2. Inform area societatil civile cu 
privlre la eventualul impact asupra 
mediului In urma implementarii 
proiectului de act normativ, precum ?i 
efectele asupra sanatatli §i securitatii 
cetatenilor sau diversltatii biologice 
3. Alte informatii Nu au fost identificate. 

a 8-a • Masuri de implementare 

Nu este cazul. 
1 . Masurile de punere In aplicare a 
proiectului de act normativ de catre 
autoritatile administratiel publice 
centrale locale - lnfiintarea 
unor noi organisme sau extinderea 
competentelor institutiilor existente 
2. Alte informatii Nu au fost identfficate. 

Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul privind statutul politi?tilor de penitenciare 

pe care, daca sunteti de acord, va rugam sa 

1:;·i;· -,,;;/::: :: .. \ ... 

Mim 'JusHtiei ; :.! 
"' \ .'• '. • •Ir.:·/ 

'fu •.;,._,. ,· _. 
u or 

Avizam favorabil: 

Ministrul Muncii Justitfei Sociale 

VASILESCU 
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