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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

pentru modiflcarea si completarea Legii nr. 302/2004 privind 

cooperarea judiciara internationala in materie penala

Senatul adopta prezentul protect de lege

Art.I.- Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie 

penala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.411 din 27 mai 2019, 
se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 10 alineatul (1), iitera b) se modifica dupa cum urmeaza:
A

„b) Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie §i Justitie, prin structurile de 

specialitate, atunci'^cand comisiile rogatorii intemationale sau celelalte forme de 

asistenta judiciara intemafionala se refera la activitatea de cercetare si urmarire penala;”

2. La articolul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins;
„(1) Cererile adresate Romaniei si actele anexe trebuie insotite de o traducere in 

limba romana sau in limba engleza ori francez^ cu exceptia situatiilor prev^te
A

expres de prezenta lege. In cazul in care documentele mentionate sunt traduse intr-o alta 

limba decat limba rom^a, autoritatea centrala competenta potrivit dispozitiilor art. 10 

sau autoritatea judiciara competenta, in cazul transmiterii directe, ia masuri pentru 

traducerea acestora.”



2

3. La articolul 14, dupa alineatul (4) $e introduce un nou aiineat, alin.(5), cu 

urmatorul cuprins;
A

„(5) In cazul traducerilor efectuate la solicitarea Ministerul Justitiei, in 

exercitarea atributiilor prevazute de prezenta lege a tratatelor incheiate in domeniul 
cooperarii in materie penala, la care Romania este parte, sunt aplicabile prevederile 

Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea plata interpretilor si traducatorilor folositi de 

Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justitiei, ParchetuI de pe langa fnalta 

Curte de Casajie §i Justitie, Directia Nationala Anticoruptie, de organele de urmarire 

penala, de instantele judecatore^ti, de birourile notarilor publici, de avocati §i de 

executori judecatoresti, cu modificarile si cornpletarile ulterioare.”

4. La articolul 43, alineatul (4) se modifica §i va avea urmatorul cuprins;
,,(4) Arestarea provizorie in vederea extradarii se executa in centrele de retinere 

si arestare preventiva, care se org^izeaza si flmctioneaza in subordinea Ministerului 
Afacerilor Interne, cii exceptia cazurilor in care persoana se afla in executarea unei 
pedepse intr-un penitenciar din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor. 
Dispozitiile Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de 

libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, cu modificarile si 
cornpletarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.”

5. La articolul 44, alineatul (2) se modilica §i va avea urmatorul cuprins:
,,(2) Notita rosie sau difuziunea de urmarire intemationala prin canalele 

Organizatiei Internationale de Politie Criminala - Interpol echivaleaza cu o cerere de 

arestare provizorie in vederea extradarii daca se prevede expres in tratatul aplicabil ori 
exista reciprocitate. Lipsa reciprocitatii nu Impiedica echivalarea notitei rosii sau 

difuziunii de urmmre intema{ionala cu cererea de arestare provizorie, daca masura se 

dovedeste necesara avand in vedere nevoia de a lupta impotriva formelor grave ale 

criminalitatii.”

6. La articolul 71 se introduce un nou aiineat, alin.(2), cu urmatorul cuprins:
A

„(2) In cazul in care, pentru aducerea in tara a persoanei extradate, este necesara 

tranzitarea unui stat tert, direcfia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei 
intocmeste cererea de tranzit si asigura traducerea si transmiterea cererii si oricaror 

documente necesare in sprijinul acesteia.”
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7. La articolul 91, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(3’), cu 

urmatorul cuprins:
„(3^) in cazul in care mandatul european de arestare este emis in faza de 

urmarire penala, in procedura de camera preliminary sau in-faza de judecata iar persoana 

solicitata isi exercita dreptul de a avea un avocat in Romania, aceasta poate beneficia de 

asistenta judiciara gratuita, in cazul in care solicita acest lucru. in acest caz, instanta 

emitenta ia masuri pentru desemnarea unui aparator din oficiu si informeaza in mod 

corespunzator autoritatea de executare.”

8. La articolul 91, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) Rolul avocatului din Romania, desemnat conform prevederilor alin.(3) sau 

(3*), este de a oferi asistenta avocatului din statul membru de executare, fumizandu-i 
informatii si consultanta, pentru a-i permite persoanei solicitate sa isi formuleze 

apararile in procedura de executare a mandatului european de arestare.”

9. La articolul 92 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

,.b) sa fie audiata nemijlocit de catre procurorul care efectueaza sau 

supravegheaza urmarirea penala sau de instanta de judecata, prin videoconferinta. 
Cererea avand ca obiect audierea prin videoconferinta a persoanei solicitate se 

intocmeste potrivit art.229 si art.235, sau dupa caz, art.345, de procurorul care 

efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala sau de catre instanta competenta si se 

transmite odata cu mandatul european de arestare sau dupa aceasta data;” sau

10. La articolul 102 alineatul (5), litera b) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

„b) respinge, prin incheiere motivata, propunerea procurorului §i, daca este 

cazul, dispune punerea in libertate a persoanei retinute. In scopul asigurarii bunei 
desfa§urari a procedurii de executare a mandatului european de arestare sau al 
impiedicarii sustragerii persoanei solicitate de la procedura de executare a mandatului 
european de arestare, instanfa dispune, prin incheiere motivata, aplicarea, pe o durata de 

cel mult 30 de zile, a uneia din masurile preventive prevazute la art.202 alin.(4) lit.b), c) 

sau d) din Codul de procedura penala.”
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11. La articolul 106, alineatul (3) se modiHca si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Procurorul, sau dupa caz, instanta de executare aduce la cuno§tinta 

persoanei retinute sau arestate ca are dreptul de a-si desemna un avocat in statul membru 

emitent al mandatului european de arestare si de a comunica cu acesta, in mod direct, 
sau prin intermediul avocatului ales sau desemnat din oficiu in Romania, in conditiile

A

prevazute de legea romana §i cu asigurarea confidentialitatii. In cazul in care mandatul 
european de arestare este emis in vederea urmaririi penale sau judecatii, persoana 

solicitata este informata ca are dreptul de a solicita sa beneficieze de asistenta judiciara 

gratuita.”

12. La articolul 164, dupa litera i) se introduce o noua litera, lit.i*), cu 

urmatorul cuprins:
„i^) sa refiize initierea procedurii de recunoastere a hotararii judecatoresti 

straine, atunci cand, la data primirii acesteia, nu au fost dovedite legaturile persoanei 
condamnate cu statul rom^, in baza unor elemente cum ar fi: resedinta obi^nuita, 
relatiile sociale, familiale, profesionale sau culturale. In acest sens, Ministerul Justitiei 
are dreptul de a solicita oricaror autoritati competente informatii in vederea verificarii 
legaturilor persoanei condamnate cu Romania.”

13. La articolul 171, alineatul (4) se modiUca si va avea urmatorul cuprins:
„(4) Dispozitiile art. 165 alin.(4) si (5) se aplica in mod corespunzator.”

14. La articolul 176, literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„b) sa acorde asistenta autoritatii emitente rom&ie in identificarea autoritatii 

competente sa primeasca certificatul prevazut in anexa nr.5;
c) sa sprijine autoritatile judiciare romane emitente in transmiterea 

certificatului si a oricaror alte informatii si clarificari suplimentare, in cazul in care 

contactul direct nu este posibil.”

15. La articolul 176, literele d) - i) se abroga.
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16. La articolul 177, alineatele (1) si (3) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

„(1) Instanta de executare se consults cu autoritafile competente ale statului de 

executare ori de cate ori este necesar. Consultarea poate fi realizata indiferent dacS 

initierea procedurii de transmitere a hotararii judecatoresti si a certificatului a fost 
solicitata de persoana condamnata sau de statul de executare.

(3) in cazul in care in urma consultarii realizate si a avizului transmis de 

autoritatea competenta a statului de executare se constata ca executarea pedepsei in 

statul de executare nu ar servi scopului de a facilita reabilitarea sociala si reintegrarea in 

societate a persoanei, instanta de executare poate retrage certificatul prevazut in anexa 

nr. 5 si va comunica persoanei condamnate decizia luata.”

17. La articolul 178 alineatul (4), litera g) se modifica ^i va avea urmatorul
cuprins:

„g) maximul pedepsei prevazut de legea statului de executare este inferior 

maximului prevazut de legea penala romana.”

18. La articolul 179, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(5) Incheierea definitiva a judecatorului delegat pentru executarea pedepselor 

desemnat pentru penitenciarul in care se afla persoana condamnata sau hotararea 

judecatoriei, rezultatul verificarilor prevazute la alin.(l)-(3) precum §i orice alte 

informa|ii suplimentare se transmit instanfei de executare.”

19. Dupa articolul 179, se introduc doua noi articole, art.179^ si 179^, cu 

urmatorul cuprins:
„Articolul 179

Procedura la instanta de executare

(1) Dupa primirea documentelor prevazute la art.179 alin.(5), instanta de 

executare completeaza certificatul prevazut in anexa nr.5 si il transmite, impreuna cu 

hotai'^ea judecatoreasca, autoritatii competente a statului de executare.
(2) Instanta de executare solicita unui traducator autorizat traducerea 

certificatului si, daca este cazul, a hotararii judecatoresti romane, precum si a oric^or 

informa|ii suplimentare solicitate de catre statul de executare.
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Articolul 179^
Atributiile instantei de executare

A 1

In afara atributiilor prevazute la art. 179 instanta de executare are umiatoarele
atributii:

a) sa solicite statului de executare, anterior sau cel mai tfeiu la data 

transmiterii certificatului prevazut in anexa nr.5, dispozitiile legale privind liberarea 

anticipata sau conditionata, precum si informatii privind aplicarea lor in cazul pedepsei 
la care a fost condamnata persoana in cauza;

b) sa notifice persoanei condamnate decizia cu privire la transmiterea 

hotarmi judecatoresti si certificatului prevazut in anexa nr. 5;
c) sa comunice persoanei condamnate decizia statului de executare privind

executarea pedepsei;
d) sa dispuna retragerea certificatului transmis statului de executare;
e) sa informeze statul de executare cu privire la amnistia sau gratierea 

acordata dupa transferarea persoanei condamnate;
f) sa comunice statului de executare informatiile suplimentare solicitate.”

20. La articolul 180 alineatul (1), partea introductiva a alineatului (2) si 
alineatul (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

,,(1) In cazul in care statul de executare informeaza autoritatile romane ca 

urmeaza sa recunoasca sau a recunoscut partial hotararea judecatoreasca pronunfata in 

Romania sau ca va adapta sau a adaptat pedeapsa, aceste informatii se transmit de indata 

instantei de executare.
(2) Instanta de executare se pronunta prin incheiere motivata, in termen de 3 

zile de la primirea sesizarii prevazute laalin.(l), in camera de consiliu, fara citarea 

persoanei condamnate, putand dispune una dintre urmatoarele solutii:

A

(3) Incheierea prevazuta laalin.(2)se comunica persoanei condamnate in 

termen de 48 de ore de la pronuntare. Impotriva incheierii persoana condamnata poate 

introduce contestatie in termen de 24 de ore de la comunicarea incheierii. Contestatia se 

depune la instanta de executare si se inainteaza, impreuna cu dosarul, instantei ierarhic 

superioare, in termen de 3 zile de la depunere. Contestatia se judeca in termen de 10 zile 

de la sesizarea instantei ierarhic superioare, in camera de consiliu, cu citarea persoanei 
condamnate. Prezenta procurorului este obligatorie. Hot^&-ea judecatoreasca este 

definitiva si se comunica de indata statului de executare.”
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21. La articolul 181, alineatui (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1) Instanta de executare comunica decizia statului de executare sau, dupa caz, 

mcheierea prevazuta la art. 180 alin.(2) sau hotararea defmitiva prevazuta la art. 180 

alin.(3) Centrului de Cooperare Poli|ieneasca Intemationala din cadrul Inspectoratului 
General al Politiei Romane, Administratiei Nationale a Penitenciarelor, judecatorului 
delegat pentru executarea pedepselor desemnat pentru penitenciarul in care se afla 

persoana condamnata persoanei condamnate. O copie va fl transmisa Ministerului 
Justitiei, spre informare.”

22. La articolul 183 alineatui (2), literele d) si e) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins;
„d) din oficiu, la cererea persoanei condamnate sau a parchetului competent, 

intocmeste certificatul prevazut in anexa nr.5 si il transmite, insotit de hotararea 

judecatoreasca si de traduced certificate, statului de executare.
e) daca apreciaza necesar, se consulta cu autoritatea competenta din statul de 

executare, inclusiv cu privire la posibila eliberare de catre statul de executare inainte de 

termen sau conditionata si cu privire la procedura pe care statul de executare o va urma.”

23. La articolul 183, alineatele (3) - (5) se modifica si vor avea urmatorul
cuprins:

„(3) In caz de urgenta, anterior transmiterii ho&arii judecatore§ti si 
certificatului, instanta de executare poate cere luarea de masuri preventive impotriva 

persoanei condamnate, transmitand in acest sens inscrisurile si informafiile necesare. 
Dispozitiile art. 173 alin.(2) se aplica in mod corespunzator. Cererea se transmite pe cale 

directa.
(4) Instanta de executare informeaza din oficiu autoritatea strmna cu privire la 

orice masura sau decizie in urma careia hotararea judecatoreasca de condamnare 

inceteaza sa mai aiba caracter executoriu, inclusiv ca urmare a acordarii amnistiei sau 

gratierii.
(5) In cazul in care este informata de catre statul de executare cu privire la 

posibilitatea recunoa^terii partiale a hotar&ii judecatore^ti de condamnare ori a adaptarii 
pedepsei, instanta de executare va aprecia daca este de acord cu executarea partiala sau 

cu adaptarea pedepsei ori daca certificatul este retras. Instanta de executare se pronunta 

prin incheiere motivata, in termen de 3 zile de la primirea informarii transmise de c^re
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statul de executare, in camera de consiliu, fea citarea persoanei condamnate. Prezenta 

procurorului nu este obligatorie. Incheierea este defmitiva si se comumca de indata 

statului de executare.”

24. La articolul 250, dupa alineatul (10) se introduc 8 noi alineate, alm.(ll) - 

(18), cu urmatorul cuprins;
„(11) In vederea transfer^ii temporare a unei persoane pe teritoriul statului 

roman solicitant, in scopurile prevazute la alin.(l), in cazul in care cererea este emisa in 

faza de judecata, instanta romana emitenta va dispune emiterea unui mandat de arestare 

in vederea transferarii temporare. Emiterea mandatului se dispune prin incheiere 

motivata, pronuntata in camera de consiliu, cu participarea procurorului. Incheierea este 

defmitiva.
A

(12) In cazul in care cererea este emisa in faza de urmarire penal^ procurorul 
va solicita judecatorului de drepturi si libertati de la instanfa careia i-ar reveni 
competenta sa judece cauza in prima instanfa emiterea uniii mandat de arestare in 

vederea transfer&ii temporare. Emiterea mandatului se dispune prin incheiere motivata, 
pronuntata in camera de consiliu, cu participarea procurorului. Incheierea este defmitiva.

(13) Mandatul de arestare prevent la alin.(ll) si (12) se emite pentru o 

perioada de 30 zile, durata arestarii putand fi prelungita in cazul in care prezenta 

persoanei transferate este in continuare necesara. Fiecare prelungire nu poate depasi 30 

de zile, iar durata maxima a masurii arestarii pe teritoriul Romaniei nu poate depasi 180 

de zile. Persoana transferata va fi incarcerata, in baza mandatului de arestare in vederea 

transferarii temporare, intr-o imitate din subordinea Administrafiei Nationale a 

Penitenciarelor.
(14) Mandatul de arestare in vederea transferarii temporare se comunica de 

indata Centrului de Cooperare Politieneasca Intemationala si Administratiei Nationale a 

Penitenciarelor.
(15) In cazul cererilor de tranzit formulate de catre autoritajile unui stat strain, 

cererea va fi solutionata de catre Ministerul Justitiei. Cererea va fi formulata sau insotita 

de traduced intr-una din limbile romana, engleza sau franceza, va fi insotita de o copie a 

cererii de transferare temporara, a acordului intre statul solicitat si statul solicitant si va 

cuprinde informafii privind conditiile in care are loc transferarea temporara.
(16) Dispozitiile art.59 alin.(l) si (2) se aplica in mod corespunzator.
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(17) Prin exceptie de la prevederile alin,(13), daca apreciaza necesar, instanta 

sau procurorul poate dispune ca persoana transferata sa fie incarcerata in baza 

mandatului de arestare in vederea transferarii temporare, intr-un centm de refinere 

arestare preventiva din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu indicarea 

perioadei motivelor de transfer. La expirarea perioadei, detinutul este depus in 

penitenciarul de unde a fost transferal.
(18) Persoanelor incarcerate in baza mandatului de arestare in vederea 

transferarii temporare li se aplica prevederile Legii nr.254/2013, cu modificarile §i 
completarile ulterioare.”

25. La articolul 276, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin.(7), cu 

urmatorul cuprins:
„(7) De la data aplicMi Regulamentului (LTE) 2018/1805 al Parlamentului 

European §i al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind recunoasterea reciproca a 

ordinelor de indisponibilizare §i de confiscare, dispozitiile prezentei sectiuni se aplica 

doar in relalia cu Irlanda si Regatul Danemarcei.”

26. La articolul 279, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(2^), cu 

urmatorul cuprins:
„(2 ) In cazul in care este emis intr-o cauza in care se efectueaza urmarirea 

penala pentru infractiuni care, potrivit legii romane, sunt de competenta Directiei pentru 

Investigarea Inffactiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism sau Directiei 
Nationale Anticoruptie, ordinal de indisponibilizare se executa de catre acestea"'.

27. La articolul 291, alineatul (1) se modiflca si va avea urmatorul cuprins:
„(1) In cazul hotararilor date in alte state membre, autoritatea competenta 

pentru primirea certificatului si a hotararii este judecatoria in a carei circumscriptie isi 
are domiciliul ori sediul social persoana fata de care s-a aplicat sanctiunea.”

28. La articolul 307, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, aiin.(lO), 
cu urmatorul cuprins:

„(10) De la data aplicarii Regulamentului (UE) 2018/1805 al Parlamentului 
European si al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind recunoasterea reciproca a 

ordinelor de indisponibilizare si de confiscare, dispozifiile prezentei sectiuni se aplica 

doar in relatia cu Irlanda si Regatul Danemarcei.”
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29. Dupa articolul 327 se introduce o noua sectiune, Sectiunea cuprinzand 

articolele 327* - 327^*, cu urmatoriil ciiprins:
„Sec|iunea 5

Masuri necesare punerii in aplicare la nivel national, a prevederilor art.2 alin.(8) §i 
(9), art.6 alin.(3), artl4 alin.(3), art.l7 alin.(3) si ale art.24 alin.(2) din 

Regulamentul (UE) 2018/1805 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 

noiembrie 2018 privind recunoasterea reciproca a ordinelor de indisponibilizare si
de confiscare

1

Articolul 327'
Autoritati emitente ^i de executare

(1) Ordinul de indisponibilizare se emite de catre procurer, in faza de urmarire 

penala, si de instanta de judecata, in cursul judecatii.
(2) Ordinul de confiscare se emite de catre instanta de judecata.
(3) Ordinele de indisponibilizare se executa de catre parchetul de pe langa 

tribunal, in faza de urmarire penala, si de tribunal in cursul judecatii.
A

(4) In cazul in care este emis intr-o cauza in cai*e se efectueaza urmmrea penala 

pentru infractiuni care, potrivit legii romane, sunt de competenta Directiei pentru 

Investigarea Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism sau Directiei 
Nationale Anticoruptie, ordinul de indisponibilizare se executa de catre acestea.

(5) Ordinele de confiscare se executa de catre tribunal.
(6) Competenta teritoriala a autoritatii de executare se determina in fimetie de 

locul in care se afla bunul pentru care a fost emis ordinul de indisponibilizare sau de 

confiscare ori in functie de domiciliul sau sediul persoanei fizice ori juridice despre care 

se crede ca realizeaza venituri in Romania.
(7) Dispozitiile art.279 aiin.(3) si (4), respectiv art.309 alin.(2) si (3) se aplica in 

mod corespunzator.

Articolul 327^
Regimul lingvistic

Ordinele de indisponibilizare si de confiscare transmise autoritatilor romane 

trebuie sa fie insotite de o traducere in limba romana, engleza sau franceza. In 

urgente, ordinele vor fi insotite de traducerea in limba romana.
cazuri
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Articolul 327^ 

Documente anexate

Atunci c^d Romania este stat de executare^ -certificatul de confiscare_ya fi. 
insotit de ordinul de confiscare original sau o copie certificata a acestuia impreuna cu 

certificatul de confiscare.

Articolul 327^
Autoritatile centrale

(1) Cand Romania este stat de executare, Ministerul Justitiei este autoritatea 

centrala pentru ordinele de confiscare si ordinele de indisponibilizare emise in faza de 

judecata. Pentru ordinele de indisponibilizare emise in faza de urmarire penala, 
autoritatea centrala este Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin 

structurile de specialitate.
(2) Autoritatile centrale au rolul de a asista autoritafile judiciare romane 

emitente si de a transmite si primi ordinele de indisponibilizare §i de confiscare in cazul 
in care contactul direct nu este posibil.”

30. La articolul 343, dupa alineatul (6) se introduc e noi alineate, a]in.(7) - (9), 
cu urmatorul cuprins:

„(7) Dispozitiile art.250 alin.(l 1) - (14) se aplica in mod corespunzator.
A

(8) In cazul cererilor de tranzit formulate de catre autoritatile unui alt stat 
membm al Uniunii Europene, cererea va fi solufionata de catre Ministerul Justitiei. 
Cererea va fi insodta de o copie a ordinului european de ancheta si a acordului intre 

statul emitent si statul de executare. Dispozitiile art.333 alin.(7) si (8) se aplica in mod 

corespunzator.
(9) Motivele de refuz prevazute la art.335 se aplica in mod corespunzator.’'

31. La mentiunea de transpunere, dupa punctui 11 se introduce un nou punct, 
pct.l2, cu urmatorul cuprins:

„12. Dispozitiile articolului 5 din Directiva (UE) 2016/1919 a Parlamentului 
European §i a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistenta juridica gratuita 

pentru persoanele suspectate si persoanele acuzate in cadrul procedurilor penale ^i 
pentru persoanele cautate in cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare.”
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Art.IL- Punctul 29 al art.I intra in vigoare la data aplicarii Regulamentului (UE) 

2018/1805 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind 

recunoasterea reciproca a ordinelor de indisponibilizare si de confiscare.

Artlll.- Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciara intemationala in materie 

penala, republicata in Monitorul Oficial al Rom^ei, Partea I, nr.411 din 27 mai 2019, 
cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat in $edin|a din 14 octombrie 2020, 
cu respectarea prevederilor articoluiui 76 allneatui (1) din Constitufia Romaniei, 
republicata.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI
Robert-Marius Cazanciuc

Rodi
Rectangle




