
  
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

Camera Deputaţilor  
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

          Bucureşti, 11.11.2013    
             Nr.4c-4/489 

 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 5, 6 şi 7 noiembrie 2013 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 5, 6 şi 7 
noiembrie 2013, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind transmiterea 
unor terenuri cu suprafaţa totală de 5050 mp, aflate în domeniul public 
al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare 
pentru Creşterea Bovinelor Arad, în administrarea Departamentului 
pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării 
de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România S.A. a obiectivului de investiţii „Autostrada Arad – Timişoara 
– Lugoj” – „Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă” (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 386/2013) 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind transmiterea 
unor terenuri în suprafaţă totală de 1.782 mp, aflate în domeniul public 
al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti”- Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru 
Creşterea Ovinelor şi Caprinelor – Palas, judeţul Constanţa, în 
administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi 
Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de 
investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa” (raport comun 
cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 387/2013). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
anexei nr.3 şi a anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 
privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-
dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 
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alimentare, cu modificările şi completările ulterioare (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Plx. 362/2013). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea şi 
completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind 
unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum 
şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea 
nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie (raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; PLx. 398/2013). 

5. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr.107/1996 (aviz; Pl.x 392/2013). 

6. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 

(aviz; PL.x 409/2013). 
7. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind unele 

măsuri de organizare şi funcţionare a activităţii Institutului Naţional de 
Cercetare – Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare I.N.C.D.I.F. – 
„ISPIF” Bucureşti (aviz; PL.x 402/2013). 

Lucrările şedinţei din ziua de 5 noiembrie 2013 au început la ora 
1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind transmiterea 
unor terenuri cu suprafaţa totală de 5050 mp, aflate în domeniul public 
al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare 
pentru Creşterea Bovinelor Arad, în administrarea Departamentului 
pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării 
de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România S.A. a obiectivului de investiţii „Autostrada Arad – Timişoara 
– Lugoj” – „Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă” (raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PL.x 386/2013) 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind transmiterea 
unor terenuri în suprafaţă totală de 1.782 mp, aflate în domeniul public 
al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti”- Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru 
Creşterea Ovinelor şi Caprinelor – Palas, judeţul Constanţa, în 
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administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi 
Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de 
investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa” (raport comun 
cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 387/2013). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
anexei nr.3 şi a anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 
privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-
dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare, cu modificările şi completările ulterioare (raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Plx. 362/2013). 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 37 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Bălan Ion, Chirteş Ioan-
Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha 
Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe 
Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Iliuţă 
Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, 
Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe, Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, 
Scarlat George, Stanciu Zisu,  Stănescu Alexandru, Steriu Valeriu-
Andrei, Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. 
Au absentat, motivat, domnii deputaţi Daniel Constantin şi Marian 
Avram, aflat în concediu de odihnă. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Ionuţ Iuga – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 
- domnul Alexandru Năstase – secretar de stat, Departamentul 

pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine; 
- domnul George Băeşu – preşedinte, Autoritatea Naţională pentru 

Restituirea Proprietăţilor;  
- domnul Alexandru Niculae – vicepreşedinte, Autoritatea 

Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor;  
- domnul Mihai Nicolescu – vicepreşedinte, Academia de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 
 - domnul Viorel Morărescu – director general, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Valentin Apostol – director, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Marilena Stancu – consilier, Ministerul Finanţelor 

Publice; 
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- domnul Marius Negoiţă – director cabinet, Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice; 

- doamna Andra Diaconiţă – consilier personal, Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor Climatice. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Marin Anton, 
vicepreşedinte al comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
transmiterea unor terenuri cu suprafaţa totală de 5050 mp, aflate în 
domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – Staţiunea de Cercetare 
– Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, în administrarea 
Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în 
vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România S.A. a obiectivului de investiţii „Autostrada 
Arad – Timişoara – Lugoj” – „Varianta de ocolire Arad cu profil de 
autostradă” (PL.x 386/2013). 

Domnul deputat Petre Daea, în calitate de raportor, a prezentat 
proeictul de lege. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a afirmat că transferul terenului 
trebuia realizat încă din anul 2011 şi că acum nimeni nu garantează că în 
perioada următoare nu se va veni iar cu un astfel de caz.  

S-a propus aprobarea raportului pentru Proiectul de Lege privind 
transmiterea unor terenuri cu suprafaţa totală de 5050 mp, aflate în 
domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – Staţiunea de Cercetare 
– Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, în administrarea 
Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în 
vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România S.A. a obiectivului de investiţii „Autostrada 
Arad – Timişoara – Lugoj” – „Varianta de ocolire Arad cu profil de 
autostradă”. Propunerea a fost votată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 1.782 mp, aflate în 
domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”- Institutul de Cercetare – 
Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor – Palas, judeţul 
Constanţa, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de 
Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – 
S.A. a obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului 
Constanţa” (PLx. 387/2013). 
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Domnul deputat Ion Bălan, în calitate de raportor, a prezentat 
proiectul de lege.  

Domnul Alexandru Năstase, secretar de stat la DPIIS, a prezentat 
punctul de vedere al Guvernului şi a cerut întocmirea unui raport 
favorabil. S-a propus aprobarea Proiectului de Lege privind transmiterea 
unor terenuri în suprafaţă totală de 1.782 mp, aflate în domeniul public 
al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti”- Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru 
Creşterea Ovinelor şi Caprinelor – Palas, judeţul Constanţa, în 
administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi 
Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de 
investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa”. Propunerea a 
fost aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea anexei nr.3 şi a anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea 
nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de 
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare, cu modificările şi completările ulterioare (Plx. 362/2013). 

Domnul deputat Nechita Stelian Dolha, ca raportor, a prezentat 
proiectul de lege şi a cerut amânarea analizei pentru două săptămâni.  

Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 6 noiembrie 2013, 

începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea şi 
completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind 
unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum 
şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea 
nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie (raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic; PLx. 398/2013). 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr.107/1996 (aviz; Pl.x 392/2013). 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 37 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Bălan Ion, Chirteş Ioan-
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Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha 
Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe 
Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Iliuţă 
Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, 
Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe, Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, 
Scarlat George, Stanciu Zisu,  Stănescu Alexandru, Steriu Valeriu-
Andrei, Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. 
Au absentat, motivat, domnii deputaţi Daniel Constantin şi Marian 
Avram, aflat în concediu de odihnă. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul deputat Valentin Olimpiu Şoneriu – secretar de stat, 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Ionuţ Iuga – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 
- domnul Valentin Apostol – director, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 
- doamna Andra Diaconiţă – consilier personal, Ministerul 

Mediului şi Schimbărilor Climatice. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 

Săpunaru, preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 
privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, 
precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 
din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie (PLx. 398/2013). 

 Domnul Valentin Olimpiu Şoneriu, secretar de stat în MADR, a 
prezentat proiectul de lege.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a afirmat că vede aplicarea 
acestui act normativ ca pe o nouă naţionalizare. Acum s-a văzut că o 
parte din infrastructura de irigaţii a fost prost gestionată, dar, în loc să 
vină cu sprijin, ministerul a introdus alte condiţii care creează un 
tratament inegal între potenţialii beneficiari. Beneficiarii sistemelor de 
irigaţii au rămas descoperiţi. Cei care au apucat să preia infrastructura de 
irigaţii trebuiau responsabilizaţi şi sprijiniţi, şi astfel, nu s-ar fi ajuns ca o 
parte din instalaţii să fie distrusă. 

Domnul Ion Bălan – a arătat că domnia sa nu a înţeles că s-ar lua 
înapoi infrastructura de irigaţii, ci doar că acolo unde se vrea, predarea 
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se face sub formă de comodat, iar după 5 ani se poate prelungi această 
perioadă. 

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau – a cerut amânarea 
analizei, pentru ca iniţiatorul să clarifice condiţiile prevăzute pentru 
încredinţarea infrastructurii de irigaţii. 

Propunerea a fost votată în unanimitate.  
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2013 pentru 
modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996 (Pl.x 392/2013). 

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege.  

Domnul Ionuţ Iuga, secretar de stat în MMSC, a precizat că prin 
ordonanţa analizată se propune ca autorităţile publice locale să 
beneficieze în mod gratuit de dreptul exploatării a 1000 mc pe an de 
agregate minerale în vederea realizării unor lucrări de interes public 
local, în caz de calamităţi se acordă dreptul exploatării în mod gratuit a 
2000 mc/an de agregate minerale în vederea refacerii infrastructurii 
locale avariate.  

S-a propus acordarea unui aviz favorabil. Propunerea a fost votată 
în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 7 noiembrie 2013, 
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 

(aviz; PL.x 409/2013). 
2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind unele 

măsuri de organizare şi funcţionare a activităţii Institutului Naţional de 
Cercetare – Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare I.N.C.D.I.F. – 
„ISPIF” Bucureşti (aviz; PL.x 402/2013). 

Au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 37 membri ai 
comisiei: Săpunaru Nini, Anton Marin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Şoptică Costel, Bălan Ion, Chirteş Ioan-
Cristian, Ciobanu Liliana, Daea Petre, Dima Toader, Dîrzu Ioan, Dolha 
Nechita-Stelian, Dragomir Maria, Dragomir Viorel Marian, Gheorghe 
Tinel, Ghiveciu Marian, Gireadă Dumitru-Verginel, Gudu Vasile, Iliuţă 
Vasile, Laza-Matiuţa Liviu, Marcu Viorica, Melinte Ion, Mîrza Gavril, 
Mocanu Vasile, Neţoiu Gheorghe, Niculae Aurel, Niculescu Dumitru, 
Scarlat George, Stanciu Zisu,  Stănescu Alexandru, Steriu Valeriu-
Andrei, Surugiu Iulian-Radu, Tabugan Ion, Teodorescu Cătălin-Florin. 
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Au absentat, motivat, domnii deputaţi Daniel Constantin şi Marian 
Avram, aflat în concediu de odihnă. 

Ca invitaţi au participat: 
-  domnul Valentin Olimpiu Şoneriu - secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- - domnul George Băeşu – preşedinte, Autoritatea Naţională 

pentru Restituirea Proprietăţilor;  
- domnul Alexandru Niculae – vicepreşedinte, Autoritatea 

Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor;  
- domnul Mihai Nicolescu – vicepreşedinte, Academia de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; 
 - domnul Viorel Morărescu – director general, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 

Săpunaru, preşedintele comisiei.  
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 
România (PL.x 409/2013). 

Domnul deputat Petre Daea, în calitate de raportor, a prezentat 
proiectul de lege.    

Domnul George Băeşu, preşedinte ANRP, a precizat că în scopul 
finalizării în perioada stabilită de legiuitor a procesului de restituire, în 
natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv, prin 
prezentul proiect de act normativ se propune asigurarea conducerii 
comisiei locale pentru inventarierea terenurilor de către primarul 
comunei/ oraşului/municipiului, în condiţii similare comisiei locale de 
fond funciar.  

Domnul deputat Tinel Gheorghe – a susţinut că trebuie emisă o 
ordonanţă de urgenţă pentru rezolvarea problemelor care fac obiectul de 
reglementare în acest caz. În text sunt şi unele probleme pe care nu le 
înţelege, încât proiectul de lege poate fi considerat un talmeş-balmeş 
legislativ. În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care au 
fost respinse de membrii comisiei. S-a propus acordarea unui aviz 
favorabil.  

Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 33 voturi 
pentru şi 2 voturi împotrivă. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
unele măsuri de organizare şi funcţionare a activităţii Institutului 
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Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare 
I.N.C.D.I.F. – „ISPIF” Bucureşti (PL.x 402/2013). 

Domnul deputat Alexandru Stănescu a prezentat propunerea 
legislativă.  

Domnul Valentin Olimpiu Şoneriu a precizat că Guvernul nu 
susţine propunerea legislativă. 

Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus 
acordarea unui aviz nefavorabil. Propunerea a fost votată cu majoritate. 
S-au obţinut 25 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 4 abţineri. 
 

P
  

REŞEDINTE,     SECRETAR,  

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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