AVIZE 2011

Nr.
crt.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Data
dezbaterii
în Plen
(BEx)
Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea
17.02
şi completarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru
modificarea şi completarea Normelor metodologice
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor
de noroc aprobate prin Hotărârea nr. 870/2009
Propunere legislativa de completare a art. 12 din
17.02
Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru
accelerarea privatizarii (b 30/7.02.2011)
Propunere legislativa privind contractarea serviciilor
17.02
sociale (b 825/22.12.2010)
24.03
Proiect de Lege privind unele măsuri speciale
necesare pentru încadrarea în bugetul aprobat
Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2011
24.03
Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind
reglementarea acordării eşalonărilor la plată
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.
24.03
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b
153/09.03.2011)
Propunere legislativă pentru modificarea şi
24.03
completarea Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, cu
modificările
şi
completările
ulterioare
(b
121/1.03.2011)
Propunere legislativă pentru modificarea şi
24.03
completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice (b 132/2.03.2011)
Propunere legislativă privind completarea Legii
24.03
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
(b99/23.02.2011)
Propunere legislativă pentru modificarea Legii
24.03
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
(b97/23.02.2011)
Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din
24.03
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice (b95/24.02.2011)
Propunere legislativă pentru modificarea art.29 din
24.03
Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
(b86/23.02.2011)
Titlul proiectului

Tipul avizului/
Puncte de
vedere
Favorabil

Favorabil

Negativ cu
motivare
Favorabil

Favorabil
Negativ cu
motivare
Puncte de
vedere

Negativ cu
motivare
Negativ cu
motivare
Negativ cu
motivare
Negativ cu
motivare
Negativ cu
motivare

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.
23.

24.

25.
26.
27.

28.

Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei
de Urgenţă nr.94/2010 privind unele măsuri în
domeniul asigurării unor categorii de persoane în
sistemul public de pensii (b83/23.02.2011)
Propunere legislativă privind reproducerea umană
asistată medical (b78/22.02.2011)
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b
63/16.02.2011)
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 107 din 6 decembrie 2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii (b
61/16.02.2011)
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei
de Urgenţă nr. 133/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii (b 62/16.02.2011)
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 107 din 6 decembrie 2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii (b
36/09.02.2011)
Propunere legislativă privind exploatarea resurselor
minerale ale României (b 33/08.02.2011)
Propunere legislativă pentru completarea art. 127 din
Legea învăţământului nr. 84/1995 (plx 47/2011)
Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Consiliului Naţional al Rectorilor din
România (plx 46/2011)
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.
1/2011 privind educaţia naţională (plx 45/2011)
Propunere legislativă privind modificarea şi
completarea art. 74, art. 75, art. 76 din Legea nr.
84(r2) din 24/07/1995 republicată privind Legea
învăţământului (plx 44/2011)
Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 54 din 24/01/2003 a
sindicatelor (b 157/17.03.2011)
Propunere legislativă privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor sociale (b 154/09.03.2011)
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.
1/2011 privind educaţia naţională (plx 99/09.03.2011)
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.
1/2011
privind
educaţia
naţională
(plx
118/21.03.2011)
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi
funcţionarea comitetului european de întreprindere,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

24.03

Negativ cu
motivare

24.03

Negativ cu
motivare
Negativ cu
motivare

24.03

24.03

Negativ cu
motivare

24.03

Puncte de
vedere

24.03

Puncte de
vedere

24.03

Negativ cu
motivare
Negativ cu
motivare
Favorabil

24.03
24.03

24.03
24.03

Negativ cu
motivare
Negativ cu
motivare

31.03

Negativ cu
motivare

31.03

Negativ cu
motivare
Favorabil

31.03
31.03

Negativ cu
motivare

31.03

Favorabil
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29.

Proiect Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi
completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991

31.03

30.

Propunere legislativă pentru modificarea art. 259 din
Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul
sănătăţii (b197/1.04.2011)
Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea art. 15 din Legea nr. 208/1997, privind
cantinele de ajutor social (b 171/23.03.2011)
Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice (b 205/07.04.2011)
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b
207/07.04.2011)
Propunere legislativă privind unele măsuri în
domeniul asigurării unor categorii de persoane în
sistemul public de pensii (b 158/17.03.2011)
Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.
1/2011 privind educaţia naţională (plx 67/2.03.2011)
Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.
1/2011 privind educaţia naţională (plx 172/6.04.2011)
Proiect de Lege privind registratorii comerciali şi
activitatea de înregistrare în registrul comerţului,
precum şi pentru modificarea unor acte normative cu
incidenţă asupra activităţii de înregistrare în registrul
comerţului
Proiect de Lege a asistenţei sociale
Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (pl-x
209/2.05.2011)
Propunere legislativă pentru combaterea sărăciei
extreme şi prevenirea unei catastrofe sociale (b
209/07.04.2011)
Propunere legislativă privind aplicarea unor drepturi
ale personalului diplomatic şi consular (b
217/12.04.2011)
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b
229/20.04.2011)
Proiect de Hotărâre de Guvern privind condiţiile de
funcţionare, precum şi procedura de autorizare a
agentului de muncă temporară
Propunere legislativă pentru modificarea articolului
nr. 169 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar
de pensii publice (b 224/14.04.2011)
Propunere legislativa pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 1/2011 privind educaţia
naţională (plx 239/9.05.2011)

28.04

31.

32.

33.

34.

35.
36.
37.

38.
39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Favorabil cu
propuneri de
modificare
Negativ cu
motivare

28.04

Negativ cu
motivare

28.04

Negativ cu
motivare

28.04

Negativ cu
motivare

28.04

Puncte de
vedere

28.04

Negativ cu
motivare
Puncte de
vedere
Favorabil

28.04
28.04

28.04
12.05

Favorabil
Negativ cu
motivare

12.05

Negativ cu
motivare

12.05

Negativ cu
motivare

12.05

Negativ cu
motivare

12.05

Favorabil

12.05

Negativ cu
motivare

19.05

Negativ cu
motivare
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46.

47.

48.

49.
50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea
Actului adiţional pe anul 2011 la Contractul de
activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate
“C.F.R.” – S.A. pentru perioada 2008 - 2011
Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010
privind sistemul unitar de pensii publice (b
275/10.05.2011)
Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea art. 169 din Legea nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice (b 262/03.05.2011)
Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor
indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar
Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 1029/2008
privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor
Proiect de Lege - Legea serviciului de administrare a
domeniului public şi privat al unităţilor administrativteritoriale
Propunere legislativă privind modificarea şi
completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice (b 297/18.05.2011)
Proiect de Lege privind statutul personalului de
specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al
parchetelor de pe lângă acestea
Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
şi a altor prevederi financiar-fiscale
Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea
accizei specifice exprimată în echivalent euro pe
1.000 ţigarete
Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea
Condiţiilor de închiriere de către Compania
Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor părţi
din infrastructura feroviară neinteroperabilă, precum
şi de gestionare a acestora
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea
ocupării
forţei
de
muncă
(b
316/25.05.2011)
Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului
privind modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor
locale de referinţă pentru energia termică furnizată
populaţiei prin sisteme centralizate.
Propunere legislativă pentru completarea alin. (1) al
art. 134 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (b
341/7.06.2011)

19.05

Favorabil

26.05

Nefavorabil

26.05

Nefavorabil

26.05

Favorabil

26.05

Favorabil

26.05

Favorabil

2.06

Nefavorabil

2.06

Favorabil

2.06

Favorabil

16.06

Favorabil

16.06

Favorabil

16.06

Nefavorabil

21.06

Favorabil

23.06

Nefavorabil
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60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.
68.
69.

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului
annual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic
de asigurări sociale de sănătate şi a contului general
anual al datoriei publice aferente anului 2010
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2010 şi a contului general annual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul
2010
Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea
bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului
de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul
2010
Propunere legislativă privind completarea art. 289 din
Naţionale
nr.1/2011(plx
Legea
Educaţiei
451/27.06.2011)
Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea
actelor adiţionale pe anul 2011 la Contractele de
servicii publice în transportul feroviar de călători
pentru perioada 2008 – 2011
Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea
Normelor metodologice privind procedura de analiză
de risc în vederea verificării fiscale prealabile a
persoanelor fizice
Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea
listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în
coordonarea Ministerului Economiei, Comerţului şi
Mediului de Afaceri la care se vor efectua concedieri
colective în anul 2011, precum şi numărul de salariaţi
ce urmează să fie disponibilizaţi şi care vor beneficia
de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
116/2006 privind protecţia socială acordată
persoanelor disponibilizate prin concedieri colective
efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării
unor societăţi naţionale, regii autonome, companii
naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar
de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor
autonome subordonate autorităţilor administraţiei
publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare
Proiect de Ordonanţă a Guvernului cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2011
Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru rectificarea
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru
modificarea art. 7 al Ordonanţei Guvernului nr.
75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului
fiscal

30.06

Favorabil

30.06

Favorabil

30.06

Favorabil

30.06

Nefavorabil

14.07

Puncte de
vedere

14.07

Favorabil

21.07

Favorabil

4.08

Favorabil

4.08

Favorabil

4.08

Favorabil cu
propunere de
modificare
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70.
71.

72.

73.

74.
75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

Proiect de Lege pentru punerea in aplicare a Legii nr.
134/2010 privind Codul de procedură civilă
Proiect de Lege pentru punerea în aplicare a Codului
de procedură penală şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative care cuprind
dispoziţii procesual penale
Proiect de Lege privind executarea pedepselor,
măsurilor educative şi a altor măsuri dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal,
neprivative de libertate
Proiect de Lege privind executarea pedepselor şi a
măsurilor privative de libertate dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal
Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea
sistemului de probaţiune
Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea
strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale de
Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă” – S.A.
prin vânzarea unui pachet reprezentând 20% din
capitalul social şi a mandatului Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii pentru realizarea
acesteia
Proiect de Hotărâre a Guvernului privind Programul
guvernamental de sprijin pentru pensionari "Coşul de
solidaritate"
Proiect de Hotărâre a Guvernului privind abrogarea şi
modificarea unor acte normative din domeniul
cercetării
Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea
normelor metodologice pentru evaluarea şi
clasificarea în vederea certificării
unităţilor şi
instituţiilor din sistemul naţional de cercetare –
dezvoltare
Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea
şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003
privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de
cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru
efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice,
republicată
Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 30/1991 privind
organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a
Gărzii financiare, cu modificările ulterioare, precum
şi a altor acte normative incidente în vederea realizării
unor corelări
Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală
Proiect de Ordonanţă a Guvernului privind unele
măsuri în domeniul evaluării bunurilor

11.08

Favorabil

11.08

Favorabil

11.08

Favorabil

11.08

Favorabil

11.08

Favorabil

1.09

Favorabil cu
observaţii

1.09

Favorabil

1.09

Favorabil

1.09

Favorabil

1.09

Favorabil

1.09

Favorabil

1.09

Favorabil

1.09

Favorabil
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83.

84.

85.

86.
87.

88.

89.

90.

91.

Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului
nr. 29/2011 privind
reglementarea acordării eşalonărilor la plată, precum
şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 129/2000 privind formarea
profesională a adulţilor, republicată
Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,
aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru
abrogarea şi modificarea unor acte normative
Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 206/2004 privind
buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea
tehnologică şi inovare

Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru
modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea
bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2012

Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru
rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe
anul 2011

Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011

1.09

Favorabil

1.09

Favorabil cu
propuneri de
modificare

1.09

Favorabil

1.09

Favorabil

1.09

Favorabil

17.11

Şedinţă
nestatutară a
Plenului –
puncte de
vedere:
Favorabil
Şedinţă
nestatutară a
Plenului –
puncte de
vedere:
Favorabil
Şedinţă
nestatutară a
Plenului –
puncte de
vedere:
Favorabil
Şedinţă
nestatutară a
Plenului –
puncte de
vedere:
Favorabil

(transmitere
adresă în
data de
24.11)

17.11
(transmitere
adresă în
data de
24.11)

17.11
(transmitere
adresă în
data de
24.11)

17.11
(transmitere
adresă în
data de
24.11)
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92.

93.

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat
pe anul 2012

Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2012

17.11
(transmitere
adresă în
data de
24.11)

17.11
(transmitere
adresă în
data de
24.11)

Şedinţă
nestatutară a
Plenului –
puncte de
vedere:
Favorabil
Şedinţă
nestatutară a
Plenului –
puncte de
vedere: puncte
de vedere
(guvern: favorabil,
patronate: favorabil
cu propuneri)

94.

Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru
modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul
poliţistului

24.11

95.

Propunere legislativă pentru modificarea Legii
nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu
caracter ocazional desfăşurate de zilieri (b
592/09.11.2011)

24.11

96.

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (b
635/23.11.2011)

8.12

97.

Propunere legislativă privind acordarea unor facilităţi
fiscale pentru tinerii căsătoriţi precum şi pentru
mamele sau, după caz, persoanele care au în
întreţinere doi sau mai mulţi copii minori (b
619/22.11.2011)

8.12

Şedinţă
nestatutară a
Plenului –
puncte de
vedere:
Favorabil
Şedinţă
nestatutară a
Plenului –
puncte de
vedere:
Nefavorabil cu
motivare
Şedinţă
nestatutară a
Plenului –
puncte de
vedere:
Nefavorabil cu
motivare
Şedinţă
nestatutară a
Plenului –
puncte de
vedere:
Nefavorabil cu
motivare
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98.

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind completarea
anexei la Hotărârea Guvernului nr. 772/2011 privind
aprobarea listei societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub
autoritatea sau în coordonarea Ministerului
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri la care
se efectuează concedieri colective în anul 2011 şi care
vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială
acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri
colective efectuate ca urmare a restructurării şi
reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome,
companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital
majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale
şi regiilor autonome subordonate autorităţilor
administraţiei publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare
Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice

8.12

Şedinţă
nestatutară a
Plenului –
puncte de
vedere:
Favorabil

8.12

100. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea
şi completarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004

15.12

101. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal

15.12

102. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea
Strategiei Guvernului României de Incluziune a
cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor
pentru perioada 2012-2020

15.12

103. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea
numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate
străinilor în anul 2012

15.12

Şedinţă
nestatutară a
Plenului –
puncte de
vedere:
Favorabil
Şedinţă
nestatutară a
Plenului –
puncte de
vedere:
Favorabil
Şedinţă
nestatutară a
Plenului –
puncte de
vedere:
Favorabil
Şedinţă
nestatutară a
Plenului –
puncte de
vedere:
Favorabil
Şedinţă
nestatutară a
Plenului –
puncte de
vedere:
Favorabil

99.

9

104. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru abrogarea
prevederilor art. I punctul 37 precum şi ale art. II din
Hotărârea Guvernului nr. 955/2010 pentru
modificarea şi completarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii
în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr.1425/2006
105. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea
şi completarea HG nr. 246/2007 privind metodologia
de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de
muncă în condiţii deosebite, cu modificările şi
completările ulterioare
106. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea
procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în
condiţii speciale

15.12

Şedinţă
nestatutară a
Plenului –
puncte de
vedere:
Favorabil

15.12

Şedinţă
nestatutară a
Plenului –
puncte de
vedere:
Favorabil
Şedinţă
nestatutară a
Plenului –
puncte de
vedere:
Favorabil

15.12

10

