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Către:  Curtea Constituțională a României 

Dosar:  697A/2020 

Termen:  14.07.2020 

 

Memoriu 

AMICUS CURIAE  
referitor la sesizarea de neconstituţionalitate a   

Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.217/2000 privind 

aprobarea coşului minim de consum lunar (Pl-x nr. 263/2018) 

 

Stimate domnule Preşedinte, onorați judecători, 

Subscrisa Confederația Națională Sindicală “Cartel ALFA”, organizații neguvernamentale cu 

preocupări sociale, precum și subsemnatele persoane fizice, menționate la finalul prezentului 

memoriu, membre ale campaniei ”Viață și Muncă Decentă”, 

Cu privire la sesizarea de neconstituționalitate formulată de către un grup de deputați 

aparținând Grupului parlamentar al Partidului  Național Liberal în data de 10 iunie 2020 cu 

privire la legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar, adoptată de Camera Deputaților 

în calitate de cameră decizională în data de 3 iunie 2020 (Pl-x nr. 263/2018).   

Conștiente, pe de o parte, că din punct de vedere procedural nu avem calitatea de intervenient / 

parte în acest dosar de contencios constituțional, dar cunoscând, pe de altă parte, practica deja 

statornicită cutumiar de remitere de poziții de tip ”amicus curiae” către Curtea Constituțională de 

către organizații ale societății civile interesate de subiecte cu care este sesizată Curtea, poziții 

care au fost analizate de aceasta în alte dosare, practică ce este conformă și cu cea a Curții 

Europene a Drepturilor Omului,  

Solicităm Curţii Constituționale ca, prin decizia pe care urmează să o pronunţe, să respingă ca 

neîntemeiate toate obiecțiile de neconstituționalitate cuprinse în sesizarea de 

neconstituționalitate formulată de grupul de deputați aparținând Grupului parlamentar al 
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Partidului Național Liberal față de legea menționată și să constate că aceasta este 

constituțională în raport cu criticile formulate, pentru următoarele 

 

MOTIVE: 

1. Cu privire la Obiecția referitoare la încălcarea principiului legalității, prin adoptarea ca 
lege ordinară, când de fapt trebuia considerată lege organică 

Se invocă faptul că, prin conținutul ei, legea trebuia adoptată ca lege organică, nu ca lege 

ordinară. 

Într-adevăr conform art. 73 alin.3 lit.p) din Constituție, prin lege organică se reglementează, 

printre altele, și "regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele şi 

protecţia socială". iar instituția salariului minim garantat în plată ar putea fi văzută ca  un 

element important al protecției sociale. El a și fost  reglementat de Legea 53/2003 - Codul 

Muncii - art. 164 alin.(1), care prevede că: " Art. 164  (1)Salariul de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, se stabileşte prin hotărâre a 

Guvernului, după consultarea sindicatelor şi a patronatelor." Înseamnă oare acest fapt că 

dispozițiile respective sunt de natura legii organice? În primul rând, trebuie observat că oricum 

Codul Muncii a fost adoptat prin asumarea răspunderii Guvernului, și prin urmare nota finală nu 

indică în mod direct dacă a fost considerat lege organică sau ordinară, nici expunerea de 

motive, iar procedura a exclus existența de avize, rapoarte sau alte asemenea documente care 

ar trata acest aspect. Și în principiu o lege poate fi mixtă, în sensul să aibă părți de natura legii 

ordinare și părți de natura legii organice, un exemplu tipic în acest sens fiind Codul Civil. Și prin 

urmare o asemenea lege să poată fi modificată atât prin legi ordinare cât și prin legi organice, în 

funcție de care părți din lege sunt vizate.  

Autorii obiecției de neconstituționalitate s-au limitat la a pretinde că modificările legislației privind 

instituția salariului minim ar trebui considerate de natura legii organice, fără a argumenta juridic 

această interpretare. Nu negăm că multe prevederi ale Codului Muncii trebuie considerate de 

natura legii organice, dar asta nu înseamnă că toate sunt cu rang de lege organică și nici nu 

rezultă din vreun text legal acest fapt, având în vedere modul atipic de adoptare a Codului 

Muncii, fără supunerea lui la vot în Parlament.  O interpretare gramaticală nu este posibilă din 

cauza lipsei mențiunii în cauză în textul Codului Muncii și a actelor de fundamentare și 

prezentare. O interpretare teleologică nu este posibilă pentru că același efect practic este 

produs și dacă se consideră că acele prevederi trebuie să aibă rang de lege organică, și dacă 

se acceptă că sunt de rangul legii ordinare. Ca interpretare logică, am arătat că faptul că unele 

prevederi din Codul Muncii sunt de natura legii organice nu implică în mod necesar că toate 

instituțiile juridice reglementate de Codul Muncii sunt de această natură. Ca intepretare 

sistematică și istorică,  vechiul Cod al Muncii (Legea 10/1972) avea la art.83 prevederi privind 

salariul minim, care au fost abrogate implicit prin art.5 din Legea 14/1991, dar ambele fiind 

adoptate înainte de adoptarea Constituției nu s-a putut pune problema caracterului ordinar sau 

organic la adoptare. În schimb, prevederile din Legea 14/1991 au fost implicit abrogate de 

Legea 68/1993 privind garantarea în plată a salariului minim (ulterior abrogată de Legea 

53/2003 – Codul Muncii). Or, acea lege 68/1993 figurează ca adoptată "cu respectarea 

prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României", deci ca lege ordinară, nu organică. Deci 



3 

legiuitorul a considerat și în 1993 că întreaga problemă a salariului minim – nu dar cuantumul 

concret sau modul de calcul – este de natura legii ordinare, nu organice, din moment ce toate 

normele cu rang de lege prividnd această instituție juridică erau reglementate prin lege ordinară, 

nu organică! 

Dincolo de calificarea instituției salariului minim pe economie garantat în plată ca fiind sau nu de 

natura legii organice, observăm că obiecțiunea de neconstituționalitate vizează de fapt instituția 

coșului minim lunar, care, în opinia noastră, din eroare, în loc să fie reglementată tot în Codul 

Muncii, măcar odată cu adoptarea acestuia în anul 2003, a fost reglementată prin lege specială, 

dar prevede că stă la baza calculării salariului minim. 

Astfel, OUG 217/2000 a prevăzut la art. 3 că "Coşul minim de consum lunar constituie 

elementul esenţial de fundamentare a salariului de bază minim pe economie, a politicii salariale 

şi a altor politici în domeniul social." Această normă datează din anul 2000, deci anterior 

Codului Muncii, și așa cum am arătat era firesc să fie preluată de acesta, dar nu a fost. Fiind un 

OUG nu este expres calificabilă din însuși tipul de act normativ ca fiind de natură organică sau 

ordinară, însă a fost aprobată prin Legea 554/2001 care a fost adoptată cu respectarea 

prevederilor art. 74 alin.(2) din Constituția republicată, articol care se referă la adoptarea legilor 

ORDINARE. Deci legiuitorul a considerat și în 2001 că reglementarea privind coșul minim 

cuprinsă în OUG 217/2000 este de natura legilor ordinare, nu organice. 

Curtea Constituțională nu a constatat nici ea vreodată în aceste aproape trei decenii că aceste 

aspecte, și anume reglementările privind salariul minim brut și respectiv coșul minim lunar ar fi  

de natura legii organice, iar legile care le-au reglementat au fost multă vreme în mod evident 

legi ordinare, nu organice iar ulterior nu a mai existat o calificare expresă a lor.  

Considerăm prin urmare că aceste critici nu se justifică, pentru că și până la ora actuală nivelul 

și modul de calcul al salariului minim brut pe economie și bazelor pe care acesta se calculează 

au fost reglementate prin legi ordinare, nu organice, și nu este relevant faptul că alte aspecte 

ale protecției sociale, într-adevăr, trebuie și sunt reglementate prin texte cu rang de lege 

organică.  

 

2. Cu privire la obiecția de încălcare a principiului bicameralismului, și anume că față de 

varianta adoptată în Senat, în Camera Deputaților au fost introduse elemente 

fundamental noi în lege. 

Toate susținerile autorilor sesizării în acest sens sunt în realitate complet netemeinice, pentru 

că ele fac referire, din eroare, la forma inițială a legii, considerată aprobată tacit de Senat în 

ciclul inițial de adoptare a legii când, într-adevăr, a fost încălcat principiul bicameralismului, cum 

în mod temeinic a sesizat cererea de reexaminare formulată de Președintele României. 

Numai că, în procedura de reexaminare, Senatul a adoptat în 3 februarie 2020 din nou proiectul 

de lege, dar cu toate acele cinci modificări pe care obiecția de neconstituționalitate în mod fals 

susține că ar fi fost introduse abia în Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională: 

- modificarea titlului pentru a se referi la un "coș minim de consum pentru un trai decent în 

România" 
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- modificarea art.1 pentru a face referire la acest coș pentru un trai decent și trimitere la anexa 

tabelară detaliată 

- actualizarea anuală de către Institutul Național de Statistică - INS cu aprobare prin hotărâre a 

Guvernului; - faptul că coșul minim de consum pentru un trai decent va constitui principalul 

element de fundamentare pentru salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată 

- anexa tabelară 

Forma adoptată de Camera Deputaților în 3 iunie 2020 și ulterior atacată cu obiecțiunea de 

neconstituționalitate diferă de forma adoptată de Senat în 3 februarie 2020 numai prin faptul că 

se prevede ca acel coș minim de consum se aprobă prin Ordin al președintelui INS, nu prin 

hotărâre a Guvernului, însă fiind în lege prevăzută grila detaliată, este doar o operațiune 

tehnică, de preluare date statistice și efectuarea calculelor, nu implică nicio marjă semnificativă 

de aprecieri pe criterii de oportunitate, astfel că nu se transferă o putere semificativă de decizie 

la un rang inferior, de la nivel de Guvern la nivel de Institut Național de Statistică, fapt care 

eventual ar fi putut fi considerat un element semnificativ nou. 

Prin urmare, forma adoptată de Camera Deputaților diferă insignifiant și complet irelevant din 

punct de vedere constituțional de forma adoptată anterior de Senat, prin urmare critica de 

neconstituționalitate pe motiv că ar fi diferențe mari între cele două forme nu are temei. 

Critica era aplicabilă în primul ciclu parlamentar, dacă s-ar fi făcut atunci obiecția de 

neconstituționalitate, pe textul adoptat atunci de Camera Deputaților în 15.10.2019, care într-

adevăr avea acele diferențe față de forma inițiatorului, respinsă de Senat în 23.04.2018. Însă 

acum se examinează forma adoptată de Camera Deputaților în 03.06.2020 comparativ cu forma 

adoptată de Senat în 03.02.2020, forme pentru care acele diferențe invocate în obiecție în 

realitate nu există. Este irelevant constituțional cât de intensiv a fost sau nu dezbătută în comisii 

sau în plenul Senatului forma legii primită spre reexaminare de la Președintele României și cât 

diferea ea de cea originală depusă de inițiatori în primul ciclu parlamentar. Neconstituțional ar fi 

doar dacă a doua cameră introduce modificări sau completări majore nesupuse primei camere, 

ceea ce am arătat că nu a mai fost cazul, textele aprobate în cele două camere fiind în 2020 

cvasiidentice. 

Considerăm prin urmare că aceste critici sunt vădit complet lipsite de temei, rod al unei 

grave confuzii, că nu s-a încălcat principiul bicameralismului la actuala adoptare a legii și 

că e irelevant dacă în ciclul parlamentar precedent a existat un asemenea viciu, din 

moment ce acum ambele camere au adoptat expres texte cvasiidentice. 

 

3. Cu privire la obiecția de Încălcarea normelor de tehnică legislativă prin faptul că a fost 

adoptată ca lege modificatoare deși modifică și titlul și toate cele trei articole și anexa în 

mod substanțial și deci ar fi trebuit să fie adoptată ca lege distinctă și abrogată acea 

OUG 217/2000. 

În opinia noastră critica este întemeiată. Într-adevăr, este încălcat art. 61 din Legea 24/2000 

care prevede: 

"Art. 61: Condiţiile de fond pentru modificarea şi completarea actelor normative 
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(1) Modificarea sau completarea unui act normativ este admisă numai dacă nu se afectează 

concepţia generală ori caracterul unitar al acelui act sau dacă nu priveşte întreaga ori 

cea mai mare parte a reglementării în cauză; în caz contrar actul se înlocuieşte cu o 

nouă reglementare, urmând să fie în întregime abrogat." 

Însă încălcarea unor prevederi ale Legii 24/2000 nu înseamnă în mod necesar 

neconstituționalitatea legii care le încalcă. Pentru a exista consecințe constituționale, ar trebui 

ca acea încălcare să afecteze grav calitatea legii, previzibilitatea ei, posibilitatea cetățenilor de a 

o cunoaște și înțelege. Or, faptul că au fost modificări ample din moment ce și titlul a fost ajustat 

pentru a fi concordant cu noul conținut, nu vedem cum se poate considera că ar afecta atât de 

semnificativ calitatea legii din punct de vedere al cerințelor constituționale și CEDO. De altfel 

autorii obiecțiunii nu argumentează în concret de ce această încălcare ar atrage 

neconstituționalitatea, ci doar invocă generic cerința de legalitate ("În România, respectarea 

Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie"). Dacă prin absurd s-ar considera că 

orice încălcare semnificativă a Legii 24/2000 ar duce la neconstituționalitate, atunci zeci de 

procente din legile și ordonanțele existente ar putea fi declarate neconstituționale, la cât de 

redusă este calitatea redactării și cât de multe nerespectări ale prevederilor Legii 24/2000 există 

la miile de legi, OG și OUG adoptate în ultimele două decenii. De altfel sunt cazuri de legi care 

și-au păstrat numărul, dar și-au schimbat  conținutul și titlul mult mai radical decât această lege. 

Opinăm că nu este temeinică această critică ca motiv de neconstituționalitate și nu este 

posibilă admiterea ei. 

 

4. Cu privire la obiecția de încălcare a principiului securității juridice prin necorelarea cu 

prevederile din Codul Muncii și ale Legii 226/2009 privind statistica 

Autorii sesizării susțin că s-a omis modificarea expresă directă și a Codului Muncii și a Legii 

226/2009 pentru a nu exista discordanțe. Este adevărat că acest fapt a fost omis, deși Legea 

24/2000 prescrie că toate modificările sau abrogările să fie exprese directe nu exprese indirecte 

sau tacite, însă asemenea modificări sau abrogări implicite sunt foarte frecvente și sunt doar 

recomandate de Legea 24/2000, care de altfel și reglementează regimul și efectele lor. Prin 

absurd, dacă s-ar accepta că modificarea sau neabrogarea directă expresă ar fi motiv de 

neconstituționalitate, mare parte din legislația României ar fi declarată neconstituțională. Oricum 

în practică problema nu este una serioasă și reală, pentru că se poate și trebuie depășită 

aplicând regulile de interpretare a legii și de rezolvare a conflictelor de norme. Noua lege este 

act normativ cu rang de lege, deci principiul ierarhiei actelor normative nu îi blochează efectele 

implicite, este lege specială față de Legea 226/2009 și față de Legea 53/2003 - Codul Muncii și 

este lege ulterioară astfel că, în cazul oricăror discordanțe, noua lege trebuie considerată că a 

modificat sau abrogat implicit prevederile contrare sau a derogat de la ele, deci în realitate nu 

există nicio contradicție sau discordanță. 

Argumentația autorilor sesizării este oricum forțată și chiar falsă și în alte privințe. Se pretinde 

de exemplu că în Codul Muncii s-ar prevedea că Guvernul stabilește nivelul salariului minim "în 

urma negocierilor" cu sindicatele și patronatele, deși în realitate Codul Muncii prevede doar 

consultarea acestora, ceea ce este cu totul altceva. 
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Opinăm ca nu este temeinică nici această critică, ca motiv de neconstituționalitate, și nu 

este posibilă admiterea ei. 

 

5. Cu privire la obiecția de încălcare a principiului statului de drept și a competenței de 

legiferare a Guvernului prin stabilirea prin lege a coșului și conferirea posibilității de a fi 

stabilită si modificată valoarea prin ordin INS, astfel că indirect acesta va stabili de fapt și 

salariul minim, Guvernul neavând posibilitatea de a decide decât formal, mecanic, pentru 

ajustarea salariului minim la coșul respectiv 

Într-adevăr, se reduce marja de apreciere a Guvernului și libertatea lui de decizie prin corelarea 

nivelului coșului lunar cu cel al salariului minim, însă nici Parlamentul, nici Institutul Național de 

Statistică nu stabilesc valoarea concretă a salariului minim, ci tot Guvernul. Legea care face 

obiectul criticii de neconstituționalitate nu prevede o formulă fixă de calcul, ci conține doar o 

prevedere suficient de permisivă ("constituie elementul principal de fundamentare"), iar faptul că 

se reduce marja de arbitrariu este un aspect pozitiv, nu negativ, crescând previzibilitatea. 

Oricum, argumentația că prin noile prevederi se reduce marja de negociere a Guvernului este 

nepertinentă, deoarece Guvernul stabilea unilateral, chiar dacă după consultări, nivelul salariului 

minim pe economie, nu de comun acord cu sindicatele și patronatele, cum fals se afirmă în 

obiecțiuni. Iar oricum nici o asumare completă de către Parlament a stabilirii salariului minim pe 

economie nu ar fi ceva neconstituțional, având în vedere că tot Parlamentul adoptă legile de 

salarizare pentru sectorul public, și stabilește prin lege salariul mediu, nivelele de impozitare 

etc. și nu Guvernul. 

Opinăm că nu este temeinică această critică ca motiv de neconstituționalitate și nu este 

posibilă admiterea ei. 

 

6. Cu privire la obiecția de încălcare a principiului că Parlamentul este unica autoritate 

legiuitoare și că România este stat de drept. 

Argumentația autorilor sesizării se contrazice cu cea formulată de aceștia la punctul anterior. 

Acolo se acuză Parlamentul că își asumă prea mult prin faptul că stabilește compoziția coșului 

minim prin lege și lasă INS doar atribuții de actualizat prețurile și prin aceasta reduce marja de 

decizie a Guvernului care stabilește în concret salariul minim. În schimb, la acest punct se 

reiterează aceeași critică, dar în sens invers - că Parlamentul, desi este unica autoritate 

legiuitoare, permite Guvernului să stabilească nivelul salariului minim și permite INS să 

stabilească valoarea coșului minim pentru un trai decent. 

În realitate, tocmai dacă nu proceda așa, putea fi eventual acuzat Parlamentul de încălcarea 

Constituției, dacă își asuma și sarcini tehnice de calcule pe baza prețurilor de pe piață și de 

consultări cu sindicate si patronate și ajustat periodic valoarea concreta a salariului minim în 

funcție de modificările coșului lunar care depind de oscilațiile de prețuri etc. 

Opinăm că nu este temeinică nici această critică ca motiv de neconstituționalitate și nu 

este posibilă admiterea ei. 
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* * * 

 

Stimați judecători ai Curții Constituționale, 

Obiecțiile de neconstituționalitate ridicate de acești deputați din Grupul parlamentar al Partidul 

Național Liberal, așa cum am arătat mai sus, nu sunt întemeiate. DAR dincolo de chestiunile 

punctuale invocate mai sus, subliniem că legea cu privire la care s-a ridicat obiecția de 

neconstituționalitate răspunde prin conținutul său unei prevederi constituționale și anume 

articolului 47 din Constituția României care stipulează la alin.(1) că statul este obligat să ia 

măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un 

nivel de trai decent.  

Salariații din România au nevoie de modificările legislative care să asigure dreptul tuturor la o 

viață decentă și să operaționalizeze conceptul de trai decent prevăzut în Constituția țării, 

modificând actualul cadru legislativ care a dovedit că nu asigură aceste cerințe, indicele social 

de referință nefiind indexat/majorat timp de peste un deceniu deși salariul minim brut și coșul 

zilnic au tot crescut...  

Constituția  României o proclamă drept stat social, iar caracterul social este și trebuie să fie 

reflectat în actele legislative și politicile publice care conferă substanță și conținut concret 

acestei prevederi constituționale, precum e și prezenta lege nedrept criticată ca fiind 

neconstituțională.  

Vă rugăm ca în deliberarea și adoptarea deciziei cu privire la obiecții de neconstituționalitate a 

legii pentru modificarea și completarea OUG 217/2000 pentru aprobarea coșului minim de 

consum lunar să aveți în vedere și elementele expuse de noi prin prezentul memoriu de tip 

”amicus curiae”.  

 

Cu deosebită considerație,  

 

In numele membrilor Campaniei pentru Viață și Muncă Decentă, prezentați în ANEXĂ, 

 

Confederaţia Naţională Sindicală “Cartel ALFA”, persoană juridică română, cu sediul în 

București, str. Lipscani, Nr. 53, etaj 2, Sector 3, CIF 6273956, legal reprezentată prin  

 

Președinte  

Bogdan Iuliu HOSSU  
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ANEXĂ  
la Memoriul AMICUS CURIAE referitor la sesizarea de neconstituţionalitate a   

Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar (Pl-x nr. 263/2018) 

 

Organizații:  

Fundația Friedrich Ebert România, www.fes.ro  

CNS Cartel ALFA, www.cartel-alfa.ro  

Asociația Conect, www.asociatiaconect.ro  

CeRe – Centrul de resurse pentru Participare Publică, www.ce-re.ro  

Miliția Spirituală, www.militiaspirituala.ro  

Societatea Organizată Sustenabil https://www.sosparculest.ro/  

Institutul pentru Solidaritate Socială  http://solidaritate-sociala.ro/  

Rețeaua Națională Antisărăcie – Includere Socială (RENASIS) http://www.renasis.ro/    

Asociația Novapolis https://www.novapolis.ro/ 

 

 

Persoane fizice: 

Andrei Mocearov, economist 

Victoria Stoiciu, politolog 

Valer Simion Cosma, publicist   

Paul Gabriel Sandu, cercetător 

Florin Poenaru, lector universitar, UB.  

Ruxandra Ivan, Conferențiar, Universitatea București  

Anamaria Apostoiu, politolog  

Vlad Tăușance, consultant  

Ovidiu Gherasim-Proca, lector universitar, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Vasile Ernu, scriitor  

Huiban Andrei, profesor, Colegiul Național '' Gheorghe Roșca Codreanu'', Bârlad 

Diana Mărgărit, conferențiară, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași 

Costi Rogozanu, jurnalist  

Ciprian Șiulea, publicist  

Claudiu Crăciun, lector universitar 

Andrei Țăranu, profesor universitar,SNSPA 

http://www.fes.ro/
http://www.cartel-alfa.ro/
http://www.asociatiaconect.ro/
http://www.ce-re.ro/
http://www.militiaspirituala.ro/
https://www.sosparculest.ro/
http://solidaritate-sociala.ro/
http://www.renasis.ro/
https://www.novapolis.ro/
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Sergiu Mișcoiu, profesor, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca 

Marian Grajdan, consultant management Bucuresti 

Vlad Viski, activist LGBT 

Fechete Alex, activist pentru drepturile romilor. 

Alexandru Cârlan, lector universitar 

Mihai Ene, lector universitar, Universitatea din Craiova 

Dana Domșodi, lector universitar, UBB 

Răzvan Victor Pantelimon, lector universitar, Universitatea Ovidius Constanta 

Sorin Gog, Lector universitar, UBB 

Adrian Rista, Avocat 

Mihai Burcea, istoric 

Oana Băluță, conferențiar universitar  

Elena Trifan, antropolog 

Gina Georgeta Buştiuc, cercetãtor, jurist 

Cecilia Gostin, economist 

Livia Badea, economist 

Liviu Mihaiu, jurnalist  

Mihai Vasile, activist 

Aurelian Giugal, Facultatea de Jurnalism și Știintele Comunicării 

Bogdan Iancu, lector Școala Națională de Științe Politice și Administrative  

Tudorina Mihai, vicepreședintă FRONT 

Filip Standavid, jurnalist  

Dinu Drog, antreprenor  

Mihnea Blidariu, muzician/activist  

Camil Pârvu, conferențiar universitar, Universitatea București  

Lucian Davidescu, jurnalist  

 

 

 

 

 


