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Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

PROCES  VERBAL 

al şedinţelor comisiei din zilele de 9, 10 şi 11 octombrie 2007 

 

 

În zilele de 9, 10 şi 11 octombrie 2007 la lucrările comisiei sunt 

prezenţi 16 deputaţi, lipsind domnul deputat Dumitru Gheorghe Mircea 

Coşea (grup parlamentar PNL) – delegaţie şi domnul deputat Mihai 

Alexandru Voicu (grup parlamentar PNL) – ministru delegat. 

Sunt prezenţi următorii:  

1. Gheorghe Barbu – preşedinte 
2. Ion Mînzînă – vicepreşedinte  
3. Marian Sârbu – vicepreşedinte  
4. Pavel Todoran – secretar  
5. Kerekes Karoly – secretar  

Membri: 
6. Ionela Pop Bruchental  
7. Stelian Duţu  
8. Valentin Adrian Iliescu 
9. Gheorghe Adrian Miuţescu  
10.  Samuel Valentin Boşneac 
11.  Iuliu Ioan Furo 
12.  Filonaş Chiş 
13.  Ioan Cindrea 
14.  Gabriela Nedelcu 
15.  Irinel Ioan Stativă 
16.  Dan Constantin Mocănescu-Coloros. 

Administrator
comisie
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Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Gheorghe Barbu, 

preşedintele comisiei. 

 

Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.55/2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin 

reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru 

Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative – 

PL.x 630/2007 - avizare 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128 din 

12 iulie 1997 privind statutul personalului didactic, cu modificările şi 

completările ulterioare – Plx 547/2007 (comun cu Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport) 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 

privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 

văduvelor de război, republicată – Plx 515/2007 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 

privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 

văduvelor de război (republicată) – Plx 146/2007 

5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.102/2004 privind 

majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică 

din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti – Plx 509/2007. 

 

La dezbateri participă ca invitaţi:  

1. Doamna Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei 

şi Egalităţii de Şanse  

2. Doamna Georgeta Bratu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse 
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3. Domnul Ion Gibescu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii 

de Şanse  

4. Doamna Cecilia Sebe – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse 

5. Domnul colonel Nicolae Anghelescu – şef serviciu, Ministerul Apărării 

6. Doamna Mariana Minea – consilier juridic, Ministerul Apărării 

7. Domnul general Marin Dragnea – preşedintele Asociaţiei Naţionale a 

Veteranilor de Război 

8. Domnul general Dumitru Penciuc – preşedintele Asociaţiei Naţionale a 

Veteranilor de Război MIRA. 

 

Începând cu ora 14.30, propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.128 din 12 iulie 1997 privind statutul personalului 

didactic, cu modificările şi completările ulterioare, este dezbătută împreună 

cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

La dezbateri sunt prezenţi 37 de deputaţi din totalul de 43 membri ai 

celor două comisii. Lucrările sunt conduse de domnul deputat Gheorghe 

Barbu, care menţionează că obiectul de reglementare al propunerii 

legislative îl constituie acordarea unui spor la salariul de bază echivalent cu 

salariul mediu brut pe economie, pentru cadrele didactice care predau limba 

şi literatura română în localităţile unde cetăţenii de etnie română sunt 

minoritari. 

Domnia sa precizează că propunerea legislativă a fost dezbătută de 

membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială într-o şedinţă anterioară, 

părerile exprimate ducând la concluzia că aceasta trebuie respinsă, însă nu  

s-a finalizat deoarece s-a cerut discutarea acesteia în şedinţă comună.  

Întrucât nu sunt alte luări de cuvânt, domnia sa supune votului 

membrilor celor două comisii propunerea legislativă, care întruneşte un vot 
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pentru adoptare, 4 voturi împotrivă şi 15 abţineri. Urmare acestui rezultat, 

propunerea legislativă este respinsă. 

 

 Începând cu ora 15.00, membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială îşi continuă dezbaterile, la sala de şedinţe a comisiei, cu proiectele 

înscrise pe ordinea de zi. 

 Astfel, sunt puse în discuţie cele două propuneri legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, 

precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, aflate la punctele 3 şi 4 pe ordinea 

de zi. Având în vedere prevederile art.68 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune ca pentru ambele 

propuneri legislative să se întocmească un singur raport. 

 De asemenea, domnia sa menţionează că propunerea legislativă având 

Plx 146/2007 are ca obiect de reglementare includerea în categoria 

veteranilor de război şi a cetăţenilor români care au participat în teatrele de 

operaţiuni militare desfăşurate sub egida ONU şi NATO. 

Domnul colonel Nicolae Anghelescu, şef serviciu în Ministerul 

Apărării, menţionează că prin această intervenţie legislativă se are în vedere 

recunoaşterea meritelor participanţilor la operaţiuni militare, însă trebuie 

făcută distincţia între aceste forme de acţiuni militare care nu au implicat 

armata română în calitate de beligerant şi cele din primul şi al doilea război 

mondial. 

Domnia sa consideră că atât veteranii de război, cât şi ceilalţi 

participanţi la misiuni de menţinere a păcii, trebuie să facă parte din legislaţii 

diferite.  

De asemenea, precizează că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant 
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la acţiuni militare se reglementează modalităţile de recunoaştere a meritelor 

personalului armatei participant la acţiuni militare, prin acordarea unor 

distincţii şi crearea posibilităţii menţinerii în structurile Ministerului Apărării 

a celor care au devenit invalizi. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu precizează că participarea forţelor 

armate române la misiuni în străinătate se face în cadrul forţelor de 

menţinere a păcii sub egida ONU, NATO sau a altor organizaţii 

internaţionale, pe bază de voluntariat, pe când cei care au participat la război 

au fost înrolaţi, uneori cu forţa, şi trimişi pe front. Domnia sa susţine punctul 

de vedere al Ministerului Apărării în ceea ce priveşte legislaţie diferită 

pentru aceste categorii diferite de personal militar. 

Domnul deputat Ioan Cindrea, în calitate de iniţiator, consideră că 

până când va exista o legislaţie care să-i cuprindă pe cei care au făcut parte 

din structurile armate în misiuni de pace în afara teritoriului statului român, 

este bine să existe prevederi legale care să cuprindă unele drepturi acordate şi 

acestei categorii de personal militar. 

Domnul colonel Nicolae Anghelescu precizează că pe durata 

misiunilor, personalul participant beneficiază în ţară de drepturi băneşti 

cuprinse în Legea nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale 

personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine 

publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale 

personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, iar în străinătate de drepturile prevăzute de Hotărârea Guvernului 

nr.1.086/2004 privind stabilirea sporurilor specifice şi a drepturilor de 

diurnă, cazare şi hrană cuvenite personalului participant la misiuni în afara 

teritoriului statului român, republicată. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.18 din Legea 

nr.42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara 
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teritoriului statului român, personalul participant la misiuni în afara 

teritoriului statului român are dreptul la despăgubiri pentru cazuri de 

invaliditate sau deces, în condiţiile şi în cuantumurile stabilite de legislaţia 

română. Domnia sa apreciază că dimensiunea drepturilor din O.U.G. 

nr.82/2006 este ceva mai mică, dar se are în vedere majorarea lor. 

 Ţinând cont de aspectele sesizate, domnul preşedinte Gheorghe Barbu 

supune votului propunerea legislativă având Plx 146/2007. Cu 2 voturi 

pentru, 2 voturi împotrivă şi 6 abţineri, propunerea legislativă este respinsă. 

 

 Referitor la propunerea legislativă având Plx 515/2007, doamna 

Mariana Minea, consilier juridic în cadrul Ministerului Apărării, precizează 

că susţine observaţiile formulate în punctul de vedere al Guvernului. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu precizează că punctul de vedere 

al Guvernului este negativ, însă domnul deputat Stelian Duţu consideră că 

observaţiile formulate de Guvern pot fi luate în discuţie.  

Lucrările continuă cu dezbaterea pe articole a propunerii legislative. 

Domnul deputat Gheorghe Barbu propune ca din titlul legii să fie 

eliminat termenul “republicată”, pentru respectarea normelor de tehnică 

legislativă, întrucât această menţiune se face în articolul unic. Propunerea 

este acceptată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 1, domnul deputat Stelian Duţu propune eliminarea 

literelor a), b) şi c) ale art.2. Domnul preşedinte Gheorghe Barbu precizează 

că literele se elimină doar din propunerea legislativă întrucât acestea nu au 

fost modificate, menţinându-se textele din Legea nr.44/19994, care sunt în 

vigoare, urmând să se reformuleze numai partea introductivă. 

Propunerea este acceptată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2, domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune 

reformularea, în sensul menţionării prima dată a articolului şi apoi a 
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alineatelor modificate, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă. De 

asemenea, propune ca această modificare să se facă la toate punctele, acolo 

unde va fi cazul. 

Propunerea este acceptată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3, domnul preşedinte Gheorghe Barbu menţionează că s-a 

propus eliminarea textului de către Consiliul Economic şi Social, însă 

domnia sa propune eliminarea sintagmei “în funcţie de evoluţia preţurilor”, 

întrucât aprobarea cuantumului despăgubirilor nu poate fi realizată în funcţie 

de un indice care nu există. Supusă la vot, propunerea este acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

Doamna Georgeta Bratu, director în cadrul Ministerului Muncii, 

Familiei şi Egalităţii de Şanse, consideră că preţurile terenurilor diferă de la 

un oraş la altul, uneori de la o zonă la alta în acelaşi oraş, şi ar fi o 

discriminare faţă de persoane care au acelaşi statut şi au luptat pe front în 

aceleaşi condiţii, să nu beneficieze de aceleaşi drepturi.  

Domnul deputat Stelian Duţu susţine punctul de vedere al ministerului 

şi precizează că ar trebui să găsim o soluţie care să nu-i discrimineze nici pe 

cei care au fost despăgubiţi până în prezent, care au primit o sumă fixă. 

Domnii deputaţi Ioan Cindrea şi Dan Mocănescu apreciază că se poate 

lua în considerare şi varianta iniţială, de stabilire a cuantumului 

despăgubirilor luându-se în considerare valoarea terenului la data atribuirii. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu aminteşte colegilor că a fost 

acceptată propunerea făcută de domnia sa, drept urmare propune sistarea 

discuţiilor la acest punct şi continuarea dezbaterilor. 

La punctul 4, domnul preşedinte Gheorghe Barbu menţionează că 

există un amendament, formulat de Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională. Domnia sa supune votului acest amendament, care este 

acceptat cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 5, domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune eliminarea 

sintagmei „data de” care precede „29 aprilie”, propunere acceptată cu 

unanimitate de voturi. 

Referitor la punctul 6, domnul preşedinte Gheorghe Barbu 

menţionează că există deja un sistem de compensare a tichetelor de călătorie. 

Domnul deputat Adrian Miuţescu consideră că ar trebui să mergem pe 

varianta propusă în aviz de către Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională, întrucât la dezbaterea propunerii legislative în această 

comisie au participat atât reprezentanţii Asociaţiilor Naţionale de Veterani de 

Război cât şi cei ai Ministerului Apărării, clarificându-se toate aspectele în 

cadrul acestor discuţii. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune membrilor comisiei să 

ne însuşim amendamentul Comisiei pentru apărare. 

Domnul deputat Ioan Cindrea consideră că trebuie scris concret că 

biletele se vor deconta, astfel se vor găsi persoane care să interpreteze textul, 

şi nu în favoarea celor care ar trebui să beneficieze de aceste drepturi. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu apreciază că poate ar trebui să 

facem trimitere la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2004 privind 

acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari, aprobată prin Legea 

nr.565/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ca tichetele de 

călătorie să fie decontate la fel ca la pensionarii din sistemul public. 

Domnia sa supune la vot forma aprobată de Comisia pentru apărare, 

iar aceasta este acceptată cu majoritate de voturi (2 abţineri).  

La punctul 7, domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune eliminarea 

ultimului paragraf de la lit.c) a art.16 şi preluarea lui ca alin.(2) la art.III, 

pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, întrucât este o normă 

dispozitivă, pentru aplicarea unui text care va intra în vigoare la 1 ianuarie 

2008, el nefăcând parte din corpul Legii nr.44/1994. 



 9 

Propunerea este acceptată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 8, domnul general Dumitru Penciuc menţionează că la 

dezbaterea acestui punct în cadrul Comisiei pentru apărare, s-a solicitat 

reformularea lit.e) în sensul scutirii de la plata impozitului corespunzător 

pentru terenurile arabile în suprafaţă de până la 5 ha, întrucât dintre cei 

aprox. 40.000 de veterani, doar 13.000 au fost împroprietăriţi cu teren 

datorită calităţii de veteran de război, restul veteranilor dobândind teren 

arabil prin moştenire sau reconstituirea dreptului de proprietate, acestora din 

urmă nefiindu-le aplicabile prevederile privind scutirea de impozit. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu apreciază că această modificare ar 

trebui operată în Codul fiscal.  

Domnul general Marin Dragnea consideră că aceasta fiind o lege 

specială, cu caracter organic, ar fi mai bine să se cuprindă aici toate scutirile 

de care beneficiază veteranii de război. 

Textul lit.e), în varianta acceptată de Comisia pentru apărare, este 

supus la vot, fiind acceptat cu unanimitate de voturi. 

La punctul 9, domnul deputat Stelian Duţu propune înlocuirea 

sintagmei „văduvelor veteranilor de război” cu sintagma „văduvelor de 

veterani de război”, pentru unitate de terminologie.  

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune ca punctele 6, 7, 8 şi 9, 

care conţin modificări ale aceluiaşi articol, să fie cuprinse într-un singur 

punct. Propunerea este acceptată cu unanimitate de voturi. 

Având în vedere această modificare, punctul 10 devine punct 7, 

punctul 11 devine punct 8, iar punctul 12 devine punct 9. 

La articolul II, domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune ca la 

alin.(1) sintagma „constituite la nivelul” să se înlocuiască cu sintagma 

„constituie în cadrul”. 
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La alin.(2), domnul deputat Dan Mocănescu propune eliminarea 

termenilor „competenţele, subordonarea”, întrucât organizarea şi 

funcţionarea unei instituţii includ şi stabilirea competenţelor şi a ierarhiilor. 

La articolul III, domnul deputat Ioan Cindrea propune ca legea să intre 

în vigoare la 1 ianuarie 2008, pentru a avea timpul necesar să se cuprindă în 

bugetul de stat sumele necesare aplicării prevederilor legii de modificare. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu aminteşte că există un alineat 

nou, alin.(2), care este preluat de la lit.c) a art.16 din propunerea legislativă. 

Supus la vot, art.III, cu modificările propuse anterior, este acceptat cu 

unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă, supusă la vot cu amendamentele care se 

regăsesc în raportul comisiei, este acceptată cu unanimitate de voturi. 

Domnul general Marin Dragnea mulţumeşte domnilor deputaţi pentru 

invitaţie, expunând, pe scurt, situaţia veteranilor de război. Astfel, domnia sa 

face cunoscut faptul că în anul 1990 existau 900.000 de veterani, din care 

70% erau invalizi. În 25 septembrie 2007, la ultima Adunare Generală a 

Asociaţiei, au răspuns prezent cca. 135.000 de veterani de război, din care 

7000 de invalizi şi 220 de văduve de veterani. Dintre aceştia, 5% au peste 90 

de ani, iar 17% sunt octogenari.  

Domnul colonel mulţumeşte încă o dată pentru invitaţie şi îşi exprimă 

rugămintea de a fi invitat şi la dezbaterea acestui proiect în Plenul Camerei 

Deputaţilor. 

Celelalte proiecte de pe ordinea de zi au fost amânate. 

În ziua de 10 octombrie 2007 pe ordinea de zi se află proiectele 

amânate din şedinţa anterioară. 

 Astfel, dezbaterile au început cu discutarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2007 privind înfiinţarea 

Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru 
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străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi 

completarea unor acte normative, care a fost prezentat de către domnul 

preşedinte Gheorghe Barbu.  

Domnia sa precizează că în Expunerea de motive a proiectului de lege, 

la punctul 5 – Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în 

vigoare, se specifică faptul că prin acest act normativ se abrogă Legea 

nr.203/1999 privind permisele de muncă, precum şi Hotărârea Guvernului 

nr.1.873/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.203/1999 privind permisele de muncă.  

Întrucât această afirmaţie este incorectă, cele două acte normative fiind 

abrogate prin art.29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.56/2007 

privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, 

domnul preşedinte Gheorghe Barbu propune acordarea unui aviz favorabil, 

cu menţionarea acestei observaţii. 

Propunerea este acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.102/2004 privind 

majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din 

cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti este prezentată de 

doamna Elena Mesaroş, consilier în cadrul comisiei. 

Domnia sa menţionează că s-a primit aviz favorabil de la Consiliul 

Legislativ şi avize negative de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. De asemenea, 

punctul de vedere al Guvernului este negativ, iar Senatul a respins 

propunerea legislativă în şedinţa din 20 iunie 2007. 

Obiectul de reglementare îl constituie modificarea Legii nr.102/2004 

privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate 

artistică din cadrul Filarmonicii „George Enescu” din Bucureşti, în sensul 
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extinderii prevederilor acesteia asupra altor categorii de personal, respectiv 

restul de personal din cadrul Filarmonicii „George Enescu” şi personalul din 

cadrul Operei Naţionale din Bucureşti. 

Domnul preşedinte Gheorghe Barbu menţionează că în prezent, potrivit 

prevederilor art.8 lit.g) din Hotărârea Guvernului nr.281/1993, cu modificările 

şi completările ulterioare, salariaţii Operei Naţionale şi Filarmonicii „George 

Enescu” din Bucureşti, - cu excepţia personalului de specialitate artistică din 

cele două instituţii, care beneficiază de prevederile art.2 din Legea nr.102/2004, 

- beneficiază de un spor de 25% calculat la salariul de bază, corespunzător 

timpului lucrat în program normal de lucru pentru activitatea de importanţă 

naţională desfăşurată în aceste instituţii. 

Totodată, conform prevederilor pct.2 din Nota la Anexa nr.IV/2c din 

Ordonanţa Guvernului nr.10/2007, restul personalului din cadrul Filarmonicii 

„George Enescu”, precum şi personalul din cadrul Operei Naţionale din 

Bucureşti, poate beneficia de salariile de bază cu până la 20% mai mari, pentru 

activitatea de importanţă naţională desfăşurată în aceste instituţii. 

Domnul Ion Gibescu, director în cadrul Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse, consideră că extinderea acordării acestor majorări şi la 

celelalte categorii de personal, cum ar fi personalul tehnic, economic sau 

administrativ din cele două instituţii menţionate, crează discriminări şi 

decorelări ale salariilor de bază ale acestora faţă de aceleaşi categorii de 

personal din sectorul bugetar. Drept urmare, ministerul nu susţine promovarea 

acestei propuneri legislative. 

Având în vedere toate aceste aspecte, domnul preşedinte Gheorghe 

Barbu supune la vot iniţiativa legislativă, care întruneşte un vot pentru, 2 

voturi împotrivă şi 10 abţineri. Urmare a acestui rezultat, porpunerea 

legislativă este respinsă. 
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În ziua de 11 octombrie 2007 au fost distribuite domnilor deputaţi, 

pentru a fi studiate individual, proiectele de acte normative aflate pe agenda 

de lucru a comisiei din perioada 15 - 19 octombrie 2007. 

 

 

 

  Preşedinte,     Secretar, 

Gheorghe Barbu      Kerekes Karoly 


