
 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 

297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum 
şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 441/2014  
 

 
 

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată,  
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 
 

  
Articol unic. Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind 

stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea 
organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 441/2014, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 4 iunie 2014, se 
modifică și se completează după cum urmează: 

1. Litera a)  a articolului 1 se modifică  şi va avea următorul cuprins: 
„a) autoritate competentă pentru recunoaşterea organizaţiilor de producători/asociaţiilor de organizaţii de 
producători şi înregistrarea prim-cumpărătorilor de lapte - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A.” 
 

2. La articolul 1, după litera e) se introduce o nouă literă, lit.f), cu următorul cuprins: 
„f) autoritate competentă responsabilă pentru efectuarea controlului, constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională pentru 
Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”,  denumită în continuare A.N.Z.” 
 

3. Litera g) a articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
„g) lista personalului angajat, semnată de reprezentantul legal/contract de prestări servicii/ contract de 
colaborare.” 
 

4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 5.(1) Persoanele nominalizate prin decizie a directorului executiv/directorului executiv adjunct 

al centrului judeţean A.P.I.A. verifică documentele menţionate la art.4 şi notifică A.N.Z în vederea efectuării 
controlului la fața locului pentru verificarea condiţiilor de recunoaştere prevăzute la art.3 şi a corectitudinii 
informaţiilor furnizate. În termen de 25 zile lucrătoare de la data notificării, un exemplar original al 
procesului verbal de control la fața locului se transmite centrului judeţean A.P.I.A. 
                        (2) În urma acestor verificări, potrivit prevederilor art. 161 alin.(3) din Regulamentul (UE) nr. 
1.308/2013, A.P.I.A.  decide cu privire la acordarea recunoaşterii ca organizaţie de producători. 
                       (3) Persoanele desemnate conform prevederilor alin.(1) verifică, pentru fiecare solicitant, dacă 
dosarul conţine toate informaţiile prevăzute de legislaţie şi transmit, către A.P.I.A., dosarul împreună cu o 
adresă de înaintare, în termen de 40  zile lucrătoare de la data primirii cererii de recunoastere. 

           (4) În cazul în care se constată că solicitantul nu a furnizat toate informaţiile şi/sau 
documentele necesare, i se va transmite o înştiinţare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii 
cererii prevăzute la art. 4, în care se vor indica informaţiile/documentele pe care trebuie să le înainteze în 
vederea obţinerii recunoaşterii. 
                       (5) Dacă în termen de 10 de zile lucrătoare de la primirea înştiinţării prevăzute la alin.(4) nu 
sunt primite informaţiile/documentele solicitate, dosarul se înaintează către A.P.I.A. cu propunerea de 
respingere a cererii. 



                (6) APIA este responsabilă pentru eliberarea avizului de recunoaştere, precum şi pentru 
înregistrarea într-un registru a organizaţiilor de producători. 
               (7) Avizul de recunoaştere ca organizaţie de producători se emite în termen de 4 luni de la 
depunerea cererii  de recunoaștere însoţită de documentele justificative.” 
 

5. Articolul 7 se modifică şi va avea  următorul cuprins:  
„Art. 7. A.P.I.A. este informată de organizaţiile de producători/asociaţiile organizaţiilor de 

producători recunoscute asupra oricărei modificări aferente calităţii de organizaţie de producători/asociaţie a 
organizaţiilor de producători recunoscută, privind componenţa, datele de identificare, numărul de membri, 
volumul producţiei comercializate sau încetarea activităţii, în termen de 30 de zile de la intervenţia acestei 
modificări.” 
 

6. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„Art. 8.(1) A.N.Z., prin persoanele nominalizate din cadrul Oficiilor judeţene de zootehnie, 

efectuează la organizaţiile de producători/asociaţiile organizaţiilor de producători recunoscute controale la 
faţa locului, anual, cu privire la menţinerea condiţiilor de recunoaştere.” 
           „(3) A.N.Z. va notifica organizaţia de producători/asociaţia organizaţiilor de producători cu privire la 
un control la faţa locului, cu minimum 10 zile lucrătoare înaintea efectuării acestuia, în vederea asigurării 
prezenţei unui reprezentant al acesteia.” 
 

7. Alineatele (1), (3) şi (4) ale articolului 9 se modifică şi vor avea următorul cuprins:  
„Art. 9.(1) În situaţia în care, în urma efectuării controlului prevăzut la art.8 alin.(1), A.N.Z. constată 

nerespectarea criteriilor de recunoaştere de către o organizaţie de producători/asociaţie a organizaţiilor de 
producători, cauzată de o acţiune deliberată, întocmeşte un proces verbal de control cu propunerea de 
suspendare a avizului de recunoaştere şi o înaintează către A.P.I.A. Notificarea de suspendare este emisă de 
către A.P.I.A şi transmisă organizaţiei de producători/asociaţiei de organizaţii de producători în termen de 5 
zile lucrătoare de la data emiterii.” 
         „(3) Dacă ulterior perioadei de 6 luni, prevăzută la alin.(2), deficienţele care au condus la suspendare 
nu au fost remediate, după efectuarea unui nou control la faţa locului de către A.N.Z, A.P.I.A. emite decizia 
de retragere a recunoaşterii organizaţiei de producători/asociaţiei organizațiilor de producători. 
          (4) Decizia de retragere este comunicată organizaţiei de producători/asociaţiei organizaţiilor de 
producători în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii.” 
 

8. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 10. Actele emise de către A.P.I.A. în urma controalelor administrative privind respectarea 

condiţiilor de recunoaştere pot fi atacate de către contestatar la instanţa judecătorească de contencios 
administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare.” 

 
9. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
„Art. 12. A.P.I.A. informează Comisia Europeană o dată pe an, dar nu mai târziu de data de 31 

martie, cu privire la orice decizie de acordare, respingere sau retragere a recunoaşterii, care a fost adoptată în 
anul calendaristic anterior.” 
 

10. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 14.(1) Potrivit prevederilor art.2 alin.(1) şi (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 

511/2012 al Comisiei din 15 iunie 2012 privind notificările referitoare la organizaţiile de producători şi 
organizaţiile interprofesionale, precum şi la negocierile şi relaţiile contractuale, prevăzute în Regulamentul 
(CE) nr. 1234/2007 pentru sectorul laptelui şi al produselor lactate, notificările privind cantităţile de lapte 
crud care fac obiectul negocierilor contractuale se transmit către A.P.I.A. înainte de începerea negocierilor 
cu cel puţin 30 de zile şi indică volumul de producţie estimat de organizaţia de producători sau de asociaţie 
care trebuie să facă obiectul negocierii şi perioada de timp preconizată pentru livrarea cantităţii de lapte 
crud. 
                           (2) Potrivit prevederilor art.2 alin.(3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 
511/2012 al Comisiei, fiecare organizaţie de producători/asociaţie a organizaţiilor de producători 
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recunoscută notifică A.P.I.A., până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, cantitatea de lapte crud care a fost 
efectiv livrată în cadrul contractelor negociate de către organizaţia de producători/asociaţia organizaţiilor de 
producători în cursul anului calendaristic precedent.” 
 

11. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 15.(1) Prim – cumpărătorii de lapte, așa cum sunt definiți la art.2 lit.c) din Legea nr. 297/2013 

privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea 
organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, se înregistrează la A.P.I.A. în 
Registrul prim-cumpărătorilor de lapte, cu respectarea condițiilor de înregistrare și a procedurii aprobate prin 
ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. 

              (2) Începând cu data de 1 mai 2015, până cel târziu la data de 15 a fiecărei luni, prim – 
cumpărătorii de lapte înregistrați în Registrul prevăzut la alin.(1)  declară la A.P.I.A. cantitatea de lapte crud 
care le-a fost livrată în luna precedentă, potrivit prevederilor art. 151 din Regulamentul (UE) nr. 
1.308/2013.” 
 

12. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul 
cuprins: 

„(3) În baza prevederilor prezentelor norme metodologice, A.N.Z. elaborează procedurile de control 
la faţa locului privind organizatiile de producători/asociaţiile organizaţiilor de producători şi prim-
cumpărătorii de lapte, care se aprobă prin decizie a directorului general al A.N.Z  și  se avizează de către 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.” 
 

13. După articolul 16 se introduce un nou articol, art.17, cu următorul cuprins: 
„Art. 17. A.P.I.A asigură accesul în aplicaţia informatică pentru reprezentanţii A.N.Z., pe bază de 

user şi parolă, în vederea introducerii rezultatelor controalelor privind organizaţiile de producători/asociaţiile 
organizaţiilor de producători şi prim-cumpărătorii de lapte.” 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRIM-MINISTRU 

 

Victor-Viorel PONTA 



NOTĂ DE FUNDAMENTARE  

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ  
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al 
produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al 
produselor lactate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 441/2014 
 
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ (*)  
1. Descrierea 
situaţiei 
actuale 

     În prezent, la nivelul legislaţiei aplicabile în domeniul relaţiilor contractuale din 
sectorul laptelui şi al produselor lactate sunt evidenţiate o serie de disfuncţionalităţi care 
generează dificultăţi în desfăsurarea activităţii de control. 
     Acordarea recunoaşterii unei organizaţii de producători sau unei asociaţii a 
organizaţiilor de producători, precum şi înregistrarea ca prim cumpărător în sectorul 
laptelui şi al produselor lactate , presupune efectuarea controlului administrativ al 
documentelor urmat de un control la faţa locului care să ateste veridicitatea informaţiilor 
furnizate. 
     În momentul de faţă legislaţia nu oferă în mod clar si acoperitor premisele pentru 
efectuarea controlului la faţa locului, principala disfuncţionalitate fiind faptul că există 
două autorităţi desemnate să efectueze acelaşi tip de verificări, după cum urmează: 
- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Departamentul de administrare a 
cotelor de lapte din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură autoritatea 
competentă pentru aplicarea Legii 297/2013, conform prevederilor Hotărârii Guvernului 
nr. 441/2014; 
- Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu”, autoritate 
desemnată cu efectuarea controalelor la faţa locului pentru producătorii şi prim-
cumpărătorii de lapte, reglementată prin Hotărârea Guvernului nr 1.188/2014. 
     O astfel de situaţie creează confuzii în procedurile de efectuare a controlului la faţa 
locului în vederea recunoaşterii şi monitorizării organizaţiilor de producători şi 
înregistrării prim-cumpărătorilor din sectorul laptelui şi al produselor lactate. 
 

2. 
Transpunere/ 
creare cadru 
pentru 
aplicare 
legislaţie 
comunitară 

   Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 
decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de 
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și 
(CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului 
    Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 511/2012 al Comisiei din 15 iunie 2012 
privind notificările referitoare la organizaţiile de producători şi organizaţiile 
interprofesionale, precum şi la negocierile şi relaţiile contractuale, prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 pentru sectorul laptelui şi al produselor lactate 

3. Schimbări 
preconizate 

     Prezentul proiect reglementează soluţii legislative pentru eficientizarea activităţii celor 
două autorităţi, după cum urmează: 
- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură este desemnată ca autoritate competentă pentru recunoaşterea organizaţiilor de 
producători/ asociaţiilor de organizaţii de producători din sectorul laptelui şi al produselor 
lactate, precum și pentru înregistrarea prim – cumpărătorilor de lapte; 
- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Agenţia Naţională pentru Zootehnie 
"Prof. dr. G. K. Constantinescu” este desemnată ca autoritate competentă pentru 
efectuarea controlului la fata locului, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor . 
   De asemenea, prezentul proiect  reglementează faptul că prim – cumpărătorii de lapte   
se înregistrează la  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în Registrul prim-
cumpărătorilor de lapte, cu respectarea condițiilor de înregistrare și a procedurii care se 
aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. 
 

4. Alte 
informaţii (**) 

Nu este cazul 



Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 
anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
Nu este cazul 
Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
1.  Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ: 
a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a intrării 
în vigoare a proiectului de act normativ; 
 
 
 
 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 
vederea implementării noilor dispoziţii 

 
 
 
-modificarea Hotărârii Guvernului nr. 441/2014 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea 
relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al 
produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor 
de producători din sectorul laptelui şi al produselor 
lactate 
- elaborarea Ordinului ministrului agriculturii și 
dezvoltării rurale pentru aprobarea condițiilor și 
procedurii de înregistrare a prim – cumpărătorilor la în 
Registrul se înregistrează la Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură în Registrul prim-
cumpărătorilor de lapte. 
 

2. Conformitatea proiectului de act normativ 
cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare 

 
- Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de 
instituire a unei organizări comune a piețelor produselor 
agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 
922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) 
nr. 1234/2007 ale Consiliului 
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 511/2012 
al Comisiei din 15 iunie 2012 privind notificările 
referitoare la organizaţiile de producători şi organizaţiile 
interprofesionale, precum şi la negocierile şi relaţiile 

Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
1. Impactul macroeconomic - dezvoltarea sectorului zootehnic, în special al celui de bovine, în 

vederea  creşterii cantitative şi calitative a producţiei de lapte crud 
2. Impactul asupra mediului  
 
concurenţial şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

Nu este cazul 

3. Impactul asupra mediului de 
afaceri 

- siguranţa veniturilor producătorilor de lapte va contribui la stabilizarea 
şi îmbunătăţirea situaţiei economice a acestora 

4. Impactul social - stabilizarea veniturilor producătorilor de lapte  
- menţinerea  exploataţiilor specializate pentru producţia laptelui de 
vacă. 

5. Impactul asupra mediului 
(***) 

- valorificarea integrală, eficientă şi raţională a condiţiilor şi 
posibilităţilor naturale, precum şi a resurselor furajere de către animalele 
din specia bovine. 

6. Impactul asupra drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale ale 
omului 

Nu are impact. Proiectul este corelat cu dispoziţiile Convenţiei europene 
a drepturilor omului şi ale protocoalelor aditionale la aceasta, ratificate 
de România, precum si cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor 
Omului. 

7. Alte informaţii   Nu este cazul. 
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contractuale, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 
1234/2007 pentru sectorul laptelui şi al produselor 
lactate 

3. Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor 
normative comunitare 

Nu este cazul 

4. Hotărâri  ale Curţii de Justiţie  
a Uniunii Europene 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din 
care decurg aranjamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii Nu este cazul 
 

Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
1. Informaţii privind procesul de consultare cu 
organizaţii neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate  
 

 
- S-au organizat dezbateri cu reprezentanţi ai 
crescătorilor de bovine şi specialişti din Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură și Agenţia Naţională 
pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K.Constantinescu”.  
- Au avut loc discuţii şi în cadrul Comisiei pentru Dialog 
Social din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
cu participarea reprezentanţilor confederaţiilor sindicale 
şi ai patronatelor din domeniul creşterii animalelor. 
 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 
care a avut loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea acestor organizaţii 
este legată de obiectul proiectului de act 
normativ 

 
Ţinând cont de faptul că proiectul reglementează aspecte 
legate de piața laptelui, au fost solicitate să participe 
organizaţiile reprezentative ale crescătorilor de bovine. 
 

3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect 
activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 
procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autorităţilor administraţiei 
publice locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative 

 Nu este cazul. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 
privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 

 Nu este cazul. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 

Proiectul este supus avizării Consiliului Legislativ 

6. Alte informaţii  Nu este cazul. 
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Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de 
act normativ 
1. Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ 

 
     Au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
prin afişare pe site-ul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 
     Acţiunea de informare a societăţii civile se face prin 
intermediul site-ului Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură şi prin reţeaua sa teritorială, precum și 
prin Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. 
G.K.Constantinescu”. 
 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, 
precum şi efectele asupra sănătăţii şi 
securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii  Nu este cazul. 
Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului 
de act normativ de către autorităţile 
administraţiei publice centrale şi/sau locale - 
înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 
competentelor instituţiilor existente 

    
     Proiectul de act normativ se implementează de 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi 
reţeaua sa teritorială, precum și prin  Agenţia Naţională 
pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K.Constantinescu”. 
         

2. Alte informaţii  Nu este cazul. 
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În acest sens am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și 
completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea 
relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea 
organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 441/2014,  pe care îl supunem spre aprobare. 

 
 
 

 
MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 
 

DANIEL CONSTANTIN 
 

 
 
 
 

AVIZĂM FAVORABIL: 
 
 
 
 
    MINISTRUL ECONOMIEI 
COMERȚULUI ȘI TURISMULUI  
                                                                                            PREȘEDINTELE CONSILIULUI    
                                                                                                              CONCURENȚEI 
    
             Mihai TUDOSE 
 
                                                                                                Bogdan  Marius CHIRIŢOIU  
               
     
 
 
 MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE                          
                                                       
                
 
           Bogdan Lucian AURESCU 
        
                                                  
                                                                                               MINISTRUL JUSTIŢIEI    
 
                                    
 
                                                                                             Robert-Marius CAZANCIUC 
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