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Proiect  

 

LEGE 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

 

 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Articolul I. - Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile 

obşteşti (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 153–

156 BIS), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 

urmează: 

 

1. La articolul 1:  

la alineatul (1), cuvîntul „două” se substituie cu cuvîntul „trei”; 

la alineatul (2), cuvintele „de invalizi” se substituie cu cuvintele „de 

persoane cu dizabilităţi”. 

 

2. La articolul 3 alineatul (2), cuvintele „ Activitatea asociaţiilor obşteşti 

trebuie să aibă un caracter transparent,”  se exclud și se substituie cu cuvintele „ În 

statutul asociației obștești urmează a fi specificate normele prin care asociația 

obștească își va face publică activitatea,”. 

 

3.  La articolul 9 alineatul (4), ultima propoziţie se exclude. 

 

4.  La articolul 12, alineatul (3), va avea următorul cuprins:  

 „Calitatea de membru se confirmă ca urmare a adoptării deciziei cu 

privire la primirea în rîndurile asociaţiei obşteşti de către organul competent, 

potrivit statutului asociaţiei obşteşti”. 

 

5.   Articolul 16 alineatul (1): 

la litera d), cuvintele „şi sarcinile”, „durata activităţii asociaţiei obşteşti” se 

exclud; 

la litera g), cuvintele „sediul acestora” se exclud.”. 

 

6. Articolul 17: 

 alineatul (6) după prima propoziție se completează cu următorul text: „La 

înregistrarea modificărilor şi completărilor în statut, asociația obștească nu este 

obligată să prezinte organului de înregistrare și actele ce atestă primirea și 

excluderea membrilor asociației obștești, cu excepția cazului cînd există temeiuri 

de a considera că adunarea generală a membrilor nu a fost deliberativă.”;  

se completează cu alineatele (6
1
) și (9)

 
cu următorul cuprins: 
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„ (6
1
) Pentru înregistrarea modificărilor cu privire la alegerea/realegerea 

conducătorului, asociaţia obştească prezintă organului de înregistrare, în termen de 

o lună de la data aprobării hotărîrii, următoarele acte:      

a) procesul-verbal de alegere/realegere a conducătorului asociaţiei 

obşteşti; 

b) lista membrilor prezenți la adunarea generală cu semnăturile acestora; 

c) copia buletinului de identitate al conducătorului asociaţiei obşteşti;  

d) în cazul în care adunarea generală a membrilor nu a fost deliberativă, 

organul de înregistrare poate solicita asociației și actele ce atestă primirea și 

excluderea membrilor din asociația obștească.”. 

 „(9) Pentru înregistrarea filialelor şi reprezentanţelor asociaţiilor obşteşti 

străine se va prezenta decizia organului de conducere al asociaţiei obşteşti privind 

constituirea filialei sau reprezentanţei, cu indicarea persoanei abilitate de a 

reprezenta asociaţia obştească în Republica Moldova, statutul asociaţiei obşteşti cu 

traducerea în limba de stat, precum şi documentele enumerate la alin. (5) lit. a)-b), 

d)-h). Actele de constituire ale asociaţiei obşteşti şi decizia de constituire a filialei 

sau reprezentanţei urmează a fi prezentate Ministerului Justiţiei cu respectarea 

cerinţelor stabilite în acordurile internaționale.”. 

 

7. La articolul 18 cuvintele „să amîne înregistrarea statutului” se exclud. 

 

8. Articolul 20 se exclude. 

 

9. La articolul 21 alineatul (1): 

cuvîntul „excepţionale” se exclude; 

litera b) se exclude; 

se completează cu litera g) cu următorul cuprins: 

„g) setul de acte nu corespunde prevederilor legislaţiei în vigoare”. 

 

10. La articolul 23: 

în denumire, cuvintele „Registrul de stat al” se substituie cu cuvîntul 

„Subregistrul”; 

alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„Ministerul Justiţiei ţine Subregistrul asociaţiilor obşteşti.”  

 alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

„Datele din subregistrul asociaţiilor obşteşti sunt accesibile pe site-ul Ministerului 

Justiţiei”. 

 

11. Articolul 25, alineatul (1), litera (c), va avea următorul cuprins: 

 „ (c) să informeze anual organul de înregistrare asupra continuării activităţii 

asociaţiei, indicînd denumirea, sediul organului de conducere, datele privind 

conducătorii asociaţiei, care se trec în subregistrul asociaţiilor obşteşti Această 

prevedere se aplică doar asociaţiilor obşteşti care au obţinut statutul de utilitate 

publică sau au primit fonduri publice în anul precedent.” 
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12. Articolul 30: 

alineatul (1) după cuvintele „asociației obștești”, se completează cu cuvintele 

„ ,fundației și instituțiilor private, ”. 

 

13. La articolul 30
1
: 

 alineatul (1) după cuvintele „asociației obștești”, se completează cu 

cuvintele „ ,fundației și instituției private, ”.: 

la litera a) după cuvintele „asociație obștească”, se completează cu cuvintele 

„ ,fundație sau instituție privată, ”;  

la litera b) după cuvintele „asociației obștești”, se completează cu cuvintele „ 

,fundației sau instituției private, ”; 

la litera c) după cuvintele „asociației obștești”, se completează cu cuvintele „ 

,fundației sau instituției private, ”.: 

 alineatul (4) prima propoziție va avea următorul cuprins: 

„Asociația obștească, fundația și instituția privată, care solicită statutul de 

utilitate publică trebuie să-şi desfăşoare activitatea în mod transparent, ceea ce se 

va manifesta în special prin publicarea în mijloacele de informare (inclusiv pe 

pagina web a asociaţiei, fundației sau instituției private) a rapoartelor lor anuale şi 

prin prezentarea acestora către organul de înregistrare în cel mult 3 luni de la 

expirarea anului. ”. 

 alineatul (5) după cuvintele „Asociația obștească”, se completează cu 

cuvintele „ ,fundația și instituția privată, ”. 

 

 14. La articolul 31: 

alineatul (2) va avea următorul conținut: 

„Comisia de certificare este alcătuită din 9 membri, dintre care 3 sînt 

desemnaţi de Preşedintele Republicii Moldova, 3 de Parlament şi 3 de Guvern. 

Membrii Comisiei de certificare sînt desemnaţi în urma unui proces de selecţie 

deschis şi transparent. Cel puţin 2 din cei 3 membri desemnaţi de fiecare organ 

menţionat trebuie să fie reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti, fundațiilor și 

instituțiilor private de utilitate publică, care au acest statut de cel puţin 3 ani.” 

la alineatul (3):  

litera e) după cuvintele „asociații obștești”, se completează cu cuvintele „ 

,fundații și instituții private, ”; 

alineatul (11), cuvintele „în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi” , 

precum şi cuvintele „,precum şi lista actualizată a organizaţiilor necomerciale de 

utilitate publică” se exclud; 

 alineatul (12), cuvintele „în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi” se 

exclud. 

 

15. Articolului 31
1 
, alineatul (1): 

litera a) și litera h), după cuvintele „asociațiilor obștești” se completează cu 

cuvintele „,fundațiilor și instituțiilor private”; 

litera c) și litera e), după cuvintele „asociațiile obștești” se completează cu 

cuvintele „,fundațiile și instituțiile private”; 
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litera i), cuvintele „în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi”, „,precum 

şi lista actualizată a organizaţiilor necomerciale de utilitate publică” se exclud. 

 

16. Articolului 32,  după cuvintele „Asociația obștească” se completează 

cu cuvintele „,fundația și instituția privată”; 

litera d) și litera e) după cuvintele „asociației” se completează cu cuvintele 

„,fundației și instituției private”. 

 

17. La articolul 32
1 
: 

 alineatul (1), litera b) se exclude; 

alineatul (3) se exclude; 

alineatul (6),  cifra „7” se substituie cu cuvintele „cel mult 3 zile”; 

alineatul (7) după cuvintele „Asociația obștească” se completează cu 

cuvintele „,fundația și instituția privată”; 

alineatul (8) după cuvintele „Asociația obștească” se completează cu 

cuvintele „ , fundația și instituția privată”; 

 alineatul (9), cuvintele „ amînare sau” se exclud; 

  se completează cu alineatul (10) cu următorul cuprins: 

„(10) Neprezentarea cel puţin a unuia din documentele specificate la 

articolul 32, duce la neexaminarea cererii de atribuire a statutului de utilitate 

publică. ”. 

 

18. Articolul 32
2
: 

alineatul (1)
 
după cuvintele „asociației obștești” se completează cu cuvintele 

„,fundației și a instituției private,”. 

 

19. La articolul 32
3 
: 

la alineatul (3) litera c), cuvintele „şi datele de contact” se exclud; 

 litera e) va avea următoarea redacţie: 

„e) numărul şi data înregistrării organizaţiei necomerciale;”; 

 la litera f), cuvintele „prelungirii termenului pentru statutul de utilitate 

publică, a expirării termenului sau, după caz, a” se exclud. 

  

20. La articolul 32
4
: 

alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

 „Pe perioada deţinerii certificatului, asociaţia obştească, fundația și instituția 

privată sunt obligate să respecte condiţiile care au stat la baza atribuirii statutului 

de utilitate publică.”; 

alineatul (2) în prima și a doua propoziție după cuvintele „asociația 

obștească”, se completează cu cuvintele „ ,fundația și instituția privată, ”.  

 

21. La articolul 32
5
,
 
alineatul (4): 

cuvintele „Comisiei de certificare” se substituie cu cuvintele „Ministerului 

Justiţiei”; 

ultima propoziţie se exclude. 
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22. Articolului 33: 

în denumire după cuvintele „asociațiilor obștești” se completează cu 

cuvintele „,fundațiilor și instituțiilor private” ; 

alineatul (1)
 

după cuvintele „asociațiilor obștești” se completează cu 

cuvintele „,fundațiilor și instituțiilor private”; 

literele a)-b), literele d)-f) după cuvintele „asociațiilor obștești” se 

completează cu cuvintele „,fundațiilor și instituțiilor private,”; 

litera c) după cuvintele „asociațiile obștești” se completează cu cuvintele 

„,fundațiile și instituțiile private”; 

alineatul (3) după cuvintele „asociația obștească” se completează cu 

cuvintele „,fundația și instituția privată”. 

 

23. Articolului 33
1
: 

 în denumire după cuvintele „asociațiilor obștești” se completează cu 

cuvintele „,fundațiilor și instituțiilor private” ; 

alineatul (1) după cuvintele „asociației obștești” se completează cu cuvintele 

„,fundației și instituției private” și după cuvintele „ și reprezentanți ai asociațiilor” 

se completează cu „,fundațiilor și instituțiilor private” ; 

alineatul (3): 

litera b) după cuvintele „asociația obștească” se completează cu cuvintele 

„,fundația și instituția privată”; 

litera c) după cuvintele „asociației obștești” se completează cu cuvintele 

„,fundației și instituției private”; 

alineatul (4) după cuvintele „asociațiilor obștești” se completează cu 

cuvintele „,fundațiilor și instituțiilor private”; 

 

24. Articolului 33
2
: 

alineatul (3) după cuvintele „asociațiile obștești” se completează cu 

cuvintele „,fundațiile și instituțiile private”; 

alineatul (4) după cuvintele „Asociațiile obștești” se completează cu 

cuvintele „,fundațiile și instituțiile private”; 

 

25. Articolului 33
3
: 

alineatul (1) după cuvintele „Asociațiile obștești” se completează cu 

cuvintele „,fundațiile și instituțiile private,”; 

alineatul (2) după cuvintele „asociație obștească” se completează cu 

cuvintele „,fundația și instituția privată”; 

alineatul (3) după cuvintele „Asociația obștească” se completează cu 

cuvintele „,fundația și instituția privată”; 

 

Articolul II. - Legea Nr. 581-XIV din 30 iulie 1999 cu privire la fundaţii 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 118, art. 556), cu modificările 

și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
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1. Articolul 1, după cuvintele „organizație necomercială” se completează cu 

cuvintele „,apolitică,”. 

 

2. Articolul 9 alineatul (3), se exclude; 

 

3. La articolul 11, alineatul (2): 

litera h) se exclude; 

litera j) va avea următorul conţinut: 

„j) structura organelor de conducere a fundaţiei, procedura de constituire, 

denumirea exactă, precum şi structura, competenţa şi durata mandatului organelor 

de conducere, organelor executive, ale celor de control şi revizie ale fundaţiei;”; 

se completează cu litera j
1
 cu următorul conţinut: 

„j
1
) procedura şi termenele de convocare a organelor de conducere ale 

fundaţiei”; 

 se completează cu literele l
1
) şi l

2
) cu următorul cuprins: 

„l
1
) procedura de adoptare, modificare şi completare a statutului; 

 l
2
) sursele, modul de formare şi de folosire a proprietăţii şi a altor bunuri 

ale fundaţiei; organul care este în drept să ia decizii cu privire la procurarea, 

distribuirea şi înstrăinarea proprietăţii”. 

 

4. La articolul 12: 

 alineatul (1) se completează în final cu cuvintele „în subregistrul 

fundaţiilor.”; 

alineatul (2): 

litera e) va avea următorul conţinut: 

„e) în cazul în care fondatorii sînt persoane fizice, copiile de pe actele de 

identitate ale fondatorilor şi a membrilor organelor de conducere ale fundaţiei. În 

cazul în care fondator este o persoană juridică, se prezintă copia de pe statut și 

extras din Registrul de stat al persoanelor juridice.”; 

literele h) şi i) se exclud; 

 alineatul (5) cuvintele „de trei salarii minime” se substituie cu cuvintele „ un 

salariu minim lunar garantat de stat în sectorul real .”; 

se completează cu alineatele (7) şi (8) cu următorul cuprins: 

„ (7) Pentru includerea în subregistrul fundaţiilor a modificărilor cu privire 

la numirea sau alegerea/realegerea conducătorului, fundaţia prezintă organului de 

înregistrare, în termen de o lună de la data aprobării hotărîrii, următoarele acte:  

a) procesul-verbal/decizia organului competent conform statutului, de 

alegere/realegere a conducătorului fundației; 

b) lista membrilor organului de conducere prezenți la adunarea generală 

cu semnăturile acestora; 

c) copia buletinului de identitate a conducătorului fundației; 

d) în cazul în care adunarea generală a membrilor organului de 

conducere nu a fost deliberativă, organul de înregistrare poate solicita fundației și 

actele ce atestă primirea și excluderea membrilor din fundație.”. 
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5. La articolul 13 alineatul (1), lit. (b) se exclude. 

 

6. Articolul 14 se exclude. 

 

7. La articolul 15 alineatul (1), lit. b) va avea următorul cuprins:  

„b) setul de acte nu corespunde prevederilor Legii”. 

 

8. Articolul 18: 

la alineatul (8), după noţiunea „filialele şi reprezentanţele fundaţiilor străine 

constituite” se completează cu noţiunea „în conformitate cu prevederile statutului 

fondatorului”. 

 

9. La articolul 19: 

alineatul (1) sintagma „art. 34 - 37” se substituie cu sintagma „art. 30 - 33
3
”;  

alineatele (2) şi (3) se exclud.   

 

10. La articolul 22, alineatul (1), lit. d) se exclude. 

 

11. La articolul 23: 

denumirea va avea următorul conţinut: 

„Activitatea economică a fundaţiei”; 

  

12. Se completează textul legii cu articolul 27
1
, cu următorul cuprins: 

„27
1
 Atribuțiile Președintelui Consiliului fundației 

Președintele Consiliului fundației are în competența sa următoarele atribuții: 

a) organizează şi dirijează activitatea curentă a fundaţiei, a 

subdiviziunilor ei şi asigură îndeplinirea deciziilor adoptate de către Consiliu; 

b) deschide şi închide conturi  curente şi valutare în instituţiile bancare 

din ţară şi din străinătate; 

c) prezidează şedinţele Consiliului; 

d) încheie din numele fundaţiei şi semnează  fără procură, atît în ţară cît 

şi peste hotare, acorduri, contracte, şi alte acte permise de legislaţia în vigoare; 

e) adoptă hotărîri privind primirea angajaţilor, încasarea pagubelor, 

cauzate de către ei şi aplicarea sancţiunilor disciplinare; 

f) prezintă Consiliului dările de seamă şi bilanţul anual al fundaţiei; 

g) soluţionează alte chestiuni curente; 

h) poartă răspundere personală pentru activitatea fundaţiei şi este 

responsabil de valorile mobile şi imobile ale acesteia. ”. 

 

Articolul III. – Legea patronatelor nr.976-XIV din 11 mai 2000 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.141–143, art.1013), cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 13: 
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litera d), după cuvîntul „vizînd” se completează cu cuvintele „încheierea şi”; 

litera e) va avea următorul cuprins: 

„e) Participă, în comun cu autorităţile publice respective, la iniţierea, 

elaborarea şi promovarea strategiilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare, 

restructurare, privatizare şi lichidare a întreprinderilor, precum şi de cooperare 

economică a acestora.”; 

 se completează cu litera g
1
) cu următorul cuprins: 

 „g
1
) propune, în coordonare cu autorităţile publice şi sindicatele, pentru 

decorare şi premiere unităţile economice – membre ale patronatelor şi conducătorii 

acestora pentru rezultate remarcabile în activitate şi contribuţii la soluţionarea 

problemelor sociale ale comunităţilor.”. 

 

2. Articolul 16 se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins: 

            „ (3) Statutul este semnat de către toţi membrii fondatori ai patronatului la 

momentul constituirii acestuia.” 

     

3. La articolul 17: 

 alineatul (2) se completează în final cu cuvintele „în subregistrul 

patronatelor,”;  

la alineatul (3): 

litera d), după cuvintele „reprezentantului” se completează cu cuvintele ”şi 

se prezintă copia statutului şi procesul-verbal al şedinţei organului său de 

conducere, în care este consemnată decizia de constituire a patronatului”; 

litera f), după  cuvîntul ”înregistrare” se completează cu cuvintele ” în 

mărime de 90 de lei;”; 

literele g) şi h) se exclud; 

alineatul (5), cuvintele “Ministerul Justiţiei” se substituie cu cuvîntul 

”Guvern”; 

se completează cu alineatele (6) şi (7) cu următorul conţinut: 

„ (6) Pentru includerea în subregistrul patronatelor a modificărior la statut cu 

privire la conducătorul patronatului, acesta prezintă, în termen de o lună de la data 

aprobării hotărîrii, Ministerului Justiţiei, următoarele documente: 

a) cererea cu privire la includerea în subregistrul patronatelor a modificărilor 

referitoare la alegerea/realegerea conducătorului patronatului; 

b) procesul – verbal al organului competent cu privre la adoptarea hotărîrii 

referitoare la alegerea/realegerea conducătorului patronatului; 

c) lista persoanelor prezente la adunarea cu privire la alegerea/realegerea 

conducătorului patronatului, cu semnărurile acestora; 

d) copia buletinului de identitate al conducătorului patronatului; 

e) în cazul în care adunarea membrilor nu a fost deliberativă, organul de 

înregistrare poate solicita patronatului și actele ce atestă primirea și excluderea 

membrilor din patronat.”. 

 

4. Articolul 19 se completează cu litera d) cu următorul cuprins: 

„d) nu au fost prezentate actele prevăzute la articolul 17.” 
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5. La articolul 21: 

           alineatul (1) literele  c), d), e) se exclud; 

           alineatul (2) se exclude. 

 

6. Articolul 22 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins: 

          ”d) prestarea serviciilor, care rezultă din activitatea specificată în scopurile 

statutare a patronatului, contra plată;”. 

 

7. La articolul 24 alineatul (2), cuvintele „comisia de cenzori” se substituie 

cu cuvintele „organul de control.”. 

 

          8. La articolul 25 alineatul (2), cuvintele „prezenta lege” se substituie cu 

cuvintele „prevederile legislației în vigoare.”. 

 

 9. Articolul 28 se exclude.     

 

Articolul IV. - Legea Sindicatelor Nr. 1129-XIV din 07 iulie 2000 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 130, art. 919), cu modificările 

și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 1:  

la noţiunea „sindicate”, cuvîntul „obşteşti” se substituie cu cuvîntul 

„necomerciale”; 

 la noţiunea „organ sindical”, cuvîntul „regulamentul” se substituie cu 

cuvîntul „statutul”; 

la noţiunea „organizator sindical”, cuvintele „investit cu astfel de 

împuterniciri în conformitate cu statutul centrului sindical naţional - ramural sau cu 

regulamentul aprobat de acest centru” se exclud. 

 

2. La articolul 9 alineatul (3), litera b), cuvintele „şi sarcinile” se exclud; 

 

3. La articolul 10: 

alineatul (1) cuvintele „sindicatului la nivel național-ramural și național 

interramural” se substituie cu  cuvintele „organizaţiei sindicale primare, centrul 

sindical ramural – teritorial, centrul sindical interramural - teritorial”; 

alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

 „Pentru înregistrarea sindicatului în subregistrul sindicatelor, se prezintă, în 

termen de o lună de la data aprobării statutului, la Ministerul Justiţiei, următoarele 

documente:”; 

la litera b), cuvîntul „copia” se exclude, iar după cuvintele ”două exemplare” 

se completează cu cuvintele „semnat de către fondatorii organizaţiei sindicale”;  

se completează cu literele d) şi e) cu următorul cuprins: 

„d) lista fondatorilor organizaţiei sindicale, semnată de către aceștia, cu 

indicarea numelui, datei naşterii, domiciliului, cetăţeniei fiecăruia şi cu anexarea 
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copiilor actelor de identitate (în cazul persoanelor fizice); în cazul în care fondator 

este o persoană juridică (organizaţie sindicală primară, centrul sindical ramural 

teritorial, centrul sindical interramural teritorial, centrul sindical naţional – 

ramural, centrul sindical naţional - interramural), se prezintă, copia statutului, 

extrasului din subregistrul sindicatelor.; 

e) documentul bancar care face dovada achitării taxei de înregistrare în 

mărime de 90 de lei;”. 

alineatul (5) va avea următorul cuprins: 

„ (5) Pentru înregistrarea modificărilor cu privire la alegerea/realegerea 

conducătorului sindicatului, sindicatul va prezenta, în termen de 2 luni de la data 

aprobării hotărîrii, Ministerului Justiţiei, următoarele documente: 

a) cererea cu privire la înregistrarea alegerii/realegerii conducătorului 

sindicatului; 

b) procesul – verbal al organului de conducere potrivit statutului sindicatului 

cu privire la alegerea/realegerea conducătorului sindicatului, însoţit de lista cu 

semnături a participanţilor la adunare; 

c) copia buletinului de identitate al conducătorului nou ales;  

d) procesele – verbale ale structurilor sindicale, parte componentă a 

sindicatului.”. 

se completează cu alineatele (6) cu următorul cuprins: 

„(6) Modificările şi completările în statutul sindicatului se înregistrează 

conform aceleiaşi proceduri şi în aceleaşi termene ca şi înregistrarea statutului. 

Pentru înregistrarea modificărilor şi completărilor condiţionate de modificarea 

legislaţiei nu se percepe taxa de înregistrare.”. 

4. La articolul 16 alineatul (4) ,cuvintele „poate avea loc doar cu acordul 

organului sindical (organizatorului sindical)” se substituie cu cuvintele „va avea 

loc în conformitate cu prevederile Codului muncii al Republicii Moldova”.„ 

 

 

Art. V. Dispoziţii finale şi tranzitorii  

  (1)  Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la publicare.  

  (2)  Guvernul, în termen de 3 luni de la publicare, va aduce actele sale 

normative în concordanţă cu prezenta lege.  

(3) Din momentul intrării în vigoare a prezentei legi, urmează a fi realeși 

toți membrii Comisiei de Certificare.  

 

 

 

 

Preşedintele Parlamentului 

 

 
 


