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Stimate Domnule Secretar General,

Ca urmare a solicitării dumneavoastră mai sus menţionate, referitoare la:
' Propunerea legislativă “Voluntari pentru crize umanitare privind stabilirea unor măsuri 

de protecţie socială a persoanelor care participă la activităţi de voluntariat pentru crize 
umanitare şi/sau dezastre” (b93/2022),
Propunerea legislativă pentru completarea art. 37 din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare (bl 06/2022),

■ Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare (bl07/2022),

Lîxl '
LV2^
l iSLh ^^2- “ Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 803 din Legea nr. 96/2005

privind reforma în domeniul sănătăţii (bl 08/2022),
I 7 2-?^ 1" Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
^ ( siguranţa operaţiunilor petroliere offshore (bl09/2022) şi la

" Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii (bl 1/2022), ^tlo 
vă comunicăm următoarele: '

nr. 165/2016 privind

1. Propunerea legislativă “Voluntari pentru crize umanitare privind stabilirea unor 
măsuri de protecţie socială a persoanelor care participă la activităţi de voluntariat 
pentru crize umanitare şi/sau dezastre” (b93/2022)

Conform Expunerii de motive, proiectul de act normativ vine în completarea demersurilor 
Guvernului României de susţinere a măsurilor de sprijin al refugiaţilor ucraineni, în condiţiile în 
care Ministrul Apărării Naţionale susţine că România este pregătită să primească peste 500.000 
refugiaţi din Ucraina”. Proiectul propune ‘‘‘‘crearea unui mecanism la dispoziţia Guvernului 
României care poate fi activat în situaţii de maximă urgenţă, precum incidenţa unui dezastru, 
conform definiţiei de la art. 9 alin. (I) litera a) din Legea 481/2004 privind protecţia civilă, 
republicată, cu modificările ulterioare şi/sau a unei crize umanitare”. Confonn aceleiaşi 
Expuneri de motive, o asemenea schemă aduce beneficii multiple, prin creşterea capacităţii de 
intervenţie a statului român, coordonarea eforturilor organizaţiilor prestatoare cu cele ale 
autorităţilor publice prin implicarea voluntarilor, entităţi persoane juridice şi persoane fizice 
salariate, în limita a 5 zile lucrătoare pe lună, în baza unul contract de voluntariat, timp în care 
“'statul se va putea substitui angajatorului pentru plata drepturilor salariate, prin plata către 
persoana salariată al cărui CIM se suspendă, a unei indemnizaţii .stabilite la 75% din salariul

1



de bază corespunzător locului de muncă ocupat, fără a depăşi 75% din câştigul salarial mediu 
brut prevăzut de lege”. Se menţionează, astfel, că ^^activarea mecanismului se va face prin 
hotărâre de Guvern”, iar '^acordarea şi decontarea sumelor necesare plăţii indemnizaţiei se 
realizează conform regulilor stabilite de Normele Metodologice la prezenta lege, care se 
coroborează cu dispoziţiile ari. 52-53 din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (Codul Muncii)”.

Impactul bugetar estimat al măsurii propuse prin proiectul de act normativ este de cca. 4,5 
milioane euro, calculat în baza unui scenariu ce implică aproximativ 20.000 voluntari, cu un 
impact financiar de 1.088 lei/lună/persoană. Cheltuielile generate prin aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ ‘‘^se vor efectua cu încadrarea în bugetul alocat prin hotărâre de 
Guvern, în funcţie de dimensiunea crizei/dezastrulid, respectiv a intervenţiei”. Conform Secţiunii 
a 5-a din Expunerea de motive, hotărârea de Guvern “va cuprinde perioada pentru care se 
activează mecanismul, anexa cu organizaţiile neguvernamentale prestatoare, specializările 
necesare pentru voluntari şi domeniile în care sunt prestate activităţile de voluntariat, precum şi 
aria geografică vizată”.

Proiectul de lege defineşte voluntarii pentru crize umanitare ca fiind ‘"‘‘persoane fizice care 
participă la activităţile de voluntariat desfăşurate de organizaţiile prestatoare”, iar termenul de 
organizaţii prestatoare a activităţilor de voluntariat pentru crize umanitare se referă la ^‘oricare 
dintre persoanele juridice de drept privat fără .scop lucrativ, stabilite prin hotărâre a Guvernului, 
adoptată în aplicarea legii” art. 2 alin (1) şi (3).

Conform art. 5 din acelaşi act normativ, ^^voluntariatul pentru crize umanitare şi/sau dezastre
(....) se desfăşoară în baza unui contract (.....) între voluntar şi organizaţia prestatoare (....) pe
o perioadă care nu poate depăşi perioada stabilită prin hotărâre de Guvern”.
Art. 6 şi 7 stipulează faptul că '"'"Plata sumelor prevăzute la art. 4 alin. (2) se face de către stat”, 
iar ‘"munca prestată în cadrul activităţilor de voluntariat pentru crize umanitare constituie 
vechime în muncă şi este considerată muncă prestată pe durata normală a timpului de muncă 
săptămânal, conform prevederilor contractului individual de muncă”. Acelaşi articol 7 
menţionează, la alin (2), faptul că ‘"'"Sumele necesare pentru tratarea accidentelor şi a bolilor 
survenite în timpul prestării activităţilor de voluntariat (...) vor fi .suportate din Fondul Naţional 
Unic de Asigurări Sociale de Sănătate reglementat prin Legea 346/2002 privind asigurarea 
pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prin alocare integrală de la bugetul de stat, prin 
Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale”.

Referitor la prevederile art. 2 care definesc voluntarii, precum şi organizaţiile prestatoare a 
activităţilor de voluntariat pentru crize umanitare, cadrul de reglementare a acestor organizaţii 
prestatoare trebuie să fie elaborat cu respectarea principiului transparenţei, într-o manieră 
explicită şi concret definită. De asemenea, textul actelor subsecvente propunerii legislative 
trebuie să propună, pe lângă cele stipulate în cadrul articolului 3 cu referire la ""anexa cu 
organizaţiile prestatoare”, o modalitate de selecţie a acestor organizaţii bazată pe principii 
nediscriminatorii.

2. Propunerea legislativă pentru completarea art. 37 din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare (b 106/2022)

în prezent, art. 37 alin. (3) din Codul silvic prevede: "Compensarea prevăzută la alin. (1) se 
realizează fizic cu un teren care are de 5 ori valoarea terenului care se scoate definitiv din fondul 
forestier naţional, iar suprafaţa terenului dat în compensare nu poate fi mai mică decât de 3 ori 
suprafaţa terenului care face obiectul scoaterii din fondul forestier naţional. La realizarea
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obiectivelor prevăzute la alin. (1) Ut. e), al căror beneficiar este o unitate administrativ - 
teritorială sau o instituţie publică, compensarea se realizează cu un teren ale cărui suprafaţă şi 
valoare sunt cel puţin egale cu suprafaţa şi valoarea terenului care face obiectul scoaterii 
definitive.'^

Modificarea propusă prin proiectul de Lege pentru completarea art. 37 din Legea nr. 46/2008 - 
Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are în vedere introducerea 
unei derogări pentru titularii de permise, licenţe, pentru exploatarea şi valorificarea resurselor 
minerale, roci utile şi substanţe nemetalifere, în sensul că aceştia vor avea obligaţia să 
compenseze fizic, cu un teren de valoarea celui scos din fondul forestier naţional, cu o suprafaţă 
nu mai mică decât suprafaţa terenului respectiv.

Prin urmare, conform prevederilor europene, o astfel de măsură poate reprezenta ajutor de stat 
(fiind acordată doar operatorilor din anumite domenii) şi poate fi acordată doar cu respectarea 
legislaţiei europene şi naţionale din domeniul ajutorului de stat.

în concluzie, vă rugăm să completaţi propunerea cu sintagma: "Această măsură se va implementa 
cu respectarea legislaţiei europene din domeniul ajutorului de stat şi a prevederilor OUG nr. 
77/2014 privind procedura naţională din domeniul ajutorului de stat, cu modificările şi 
completările ulterioare".

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare (bl07/2022)

Cu privire la propunerea legislativă referitoare la modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 
privind comercializarea produselor alimentare, vă comunicăm următoarele:

în ceea ce priveşte introducerea unui nou punct în cuprinsul art. 2, care defineşte noţiunea de lanţ 
scurt de aprovizionare ca fiind "lanţ de aprovizionare care implică achiziţia produselor de la 
maxim 400 km de locul în care este situat supermarketul, ori maxim un operator economic 
angajat în activităţi de cooperare şi de dezvoltare economică locală, precum şi în relaţii 
geografice şi sociale strânse între producători, procesatori şi consumatori”. Consiliul 
Concurenţei şi-a exprimat şi în trecut opinia şi a recomandat prudenţă în ceea ce priveşte 
intervenţia statului în activitatea comercială a unor întreprinderi private, în sensul în care să nu 
conducă la creşterea costurilor şi a sarcinilor administrative ale acestora, la blocaje în 
aprovizionare şi la creşterea preţurilor la raft, ambele efecte având un impact negativ asupra 
consumatorului final.

De asemenea, autoritatea de concurenţă apreciază că nu ar tebui promovate măsuri care pot fi 
considerate discriminatorii, conducând la avantaje economice pentru producătorii naţionali faţă 
de alţi producători din statele membre UE, astfel de prevederi putând intra şi sub incidenţa 
Tratatului privind Funcţionarea Uniunii Europene, în conformitate cu care piaţa internă cuprinde 
un spaţiu fără frontiere interne, în care libera circulaţie a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor 
şi a capitalurilor este garantată.

în ceea ce priveşte propunerea de modificare şi completare a art. 10 în sensul; “(I) Comerciantul 
este obligat să acorde spaţii distincte de expunere, semnalizare la raft şi vânzare a produselor 
româneşti. (2) Comerciantul persoană juridică autorizată să desfăşoare activităţi de 
comercializare pentru produse alimentare are obligaţia ca, pentru categoriile carne, ouă, 
legume, fructe, miere de albine, produsele lactate şi de panificaţie, să. achiziţioneze aceste
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produse in proporţie de cel puţin 50% din volumul de marfa pe raft, corespunzător fiecărei 
categorii de produse alimentare, provenite din lanţul alimentar scurt, aşa cum este definit în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) comercianţii 
care realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane de 
euro, echivalent în lei. (4) Metodologia de desfăşurare a acţiunilor privind lanţul scurt de 
aprovizionare se aprobă prin hotărâre a Guvernului”, precizăm următoarele:

Cu titlul preliminar, amintim faptul că, în anul 2017, Comisia Europeană a iniţiat o procedură în 
constatarea neîndeplinirii obligaţiilor' împotriva României, în ceea ce priveşte aplicarea Legii nr. 
321/2009, în special cu referire la:

• obligaţia de achiziţie de minim 51% din lanţul scurt de aprovizionare şi obligaţia 
comercianţilor cu amănuntul de a promova şi de a asigura spaţii distincte de expunere şi 
vânzare a produselor româneşti şi

• obligaţia privind lanţul scurt, care incumbă numai comercianţilor cu cifra de afaceri mai mare 
de 2 milioane EUR.

Conform viziunii Comisiei Europene în domeniul concurenţei, aceste dispoziţii sunt 
incompatibile cu art. 34 şi art. 49 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, deoarece 
limitarea deciziei de natură comercială de alegere a produselor oferite este susceptibilă de a 
restricţiona comerţul între statele membre.

In conformitate cu dreptul UE, restricţionarea acestor libertăţi este permisă numai în cazul în care 
există o nevoie justificată pentru a proteja un interes public major, precum sănătatea publică, iar 
măsurile adoptate nu trebuie să fie, conform art 36 TFUE, un “mijloc de discriminare arbitrară şi 
nicio restricţie disimulată în comerţul dintre statele membre”.

In unna scrisorii de punere în întârziere trimisă de Comisia Europeană, normele privind legislaţia 
din domeniul alimentar au fost modificate, fiind eliminate restricţiile privind libera circulaţie a 
mărfurilor şi libertatea de stabilire. Astfel, Comisia a decis să închidă acţiunea în constatarea 
neîndeplinirii obligaţiilor împotriva României, în ceea ce priveşte măsurile restrictive impuse în 
sectorul produselor alimentare, măsuri care au favorizat produsele interne în detrimentul 
produselor similare provenite din alte state UE^.

Consiliul Concurenţei apreciază că astfel de măsuri, privite în ansamblu, ar putea fi considerate 
discriminatorii, conducând la avantaje economice pentru producătorii naţionali/locali, în 
detrimentul altor actori. Intervenţia statului în activitatea întreprinderilor private prin impunerea 
unei obligaţii de vânzare a unui volum minim de produse provenite din producţia naţională ar 
putea conduce la disfuncţionalităţi în aprovizionare sau la reducerea ofertei de produse.

Relaţiile comerciale din comerţul modem se bazează pe volume importante de mărfuri care sunt 
comandate într-un mod constant şi predictibil, iar producătorii trebuie să asigure aceste cantităţi 
pe întreg parcursul anului, fără sincope. Dacă producătorii nu vor reuşi să acopere necesarul de

^ https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-
proceedings/infTingement_decisions/index.cfiTi?lang_code=RO&typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0
&r__dossier=INFR%282016%292148&decision_date_from=&decision_date_to=&EM=RO&title=&submit=C%C
4%83utare
^ https://ec.europa.eu/commission/presscomer/detail/RO/lNF_20_l  212
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50% din achiziţiile comercianţilor, respectivul segment de piaţă nu va mai funcţiona în condiţii 
normale.

De asemenea, acţiunile propuse ar putea intra sub incidenţa prevederilor Tratatului privind 
Funcţionarea Uniunii Europene, în conformitate cu care piaţa internă cuprinde un spaţiu fără 
frontiere interne, în care libera circulaţie a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor 
este asigurată.

Referitor la introducerea unui nou articol, care să aibă următorul cuprins: "Art. JO' (1) Eticheta 
pentru carnea comercializată pe teritoriul României va cuprinde următoarele menţiuni: a) ţara 
de origine a animalului b) animal născut în ţara. 
animal sacrificat în ţara . . . denumirea operatorului economic: e) animal tranşai în ţara .... 
operatorului economic. (2) Comerciantul este obligat să afişeze vizibil sintagma "carne 
românească”, pentru carnea comercializată direct către consumatorul final, dacă aceasta 
îndeplineşte condiţiile prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.337/201S al 
Comisiei din 13 decembrie 2013 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 
1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte indicarea ţării de 
origine sau a locului de provenienţă pentru carnea proaspătă, refrigerată sau congelată de 
animale din specia porcină, ovină, caprină şi de păsări de curte, in Regulamentul (CE) nr. 
1.760/2000 al Consiliului şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui 
sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi 
a produselor din carne de vită şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al 
Consiliului şi în Regulamentul UE 1.308/2013 al Parlamentului European şi a Consiliului din 
17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole. (3) 
Produsele din carne comercializate pe piaţa internă vor cuprinde obligatoriu pe etichetă 
procentul de carne provenit din România’’, precizăm următoarele:

Consiliul Concurenţei recomandă ca etichetarea produselor să se facă cu respectarea legislaţiei 
naţionale şi europene în vigoare şi ţinând seama, după caz, de necesitatea de a apăra interesele 
legitime ale producătorilor şi de a promova fabricarea de produse de calitate.

Susţinerea produselor fabricate în România şi promovarea acestora prin aplicarea menţiunilor pe 
etichetă referitoare la procentul de carne provenit din România, fără a preciza şi provenienţa 
diferenţei, în situaţia în care produsul nu cuprinde în totalitate carne din România, ar putea 
conduce la o discriminare între produsele naţionale şi alte produse comercializate în România, 
precum şi la afectarea funcţionării, din punct de vedere concurenţial, a respectivului segment de 
piaţă.

în concluzie. Consiliul Concurenţei susţine asigurarea informării corespunzătoare a 
consumatorilor cu privire la produsele alimentare pe care le consumă, prin respectarea cerinţelor 
generale de etichetare, în acest mod prevenind orice practici care ar putea induce în eroare 
consumatorul. De asemenea, în completarea scopului infonnării corecte a consumatorului, 
autoritatea de concurenţă recomandă ca, în cazul produselor din came, să fie menţionat în mod 
expres atât procentul de carne provenit din România, cât şi procentul de carne provenit din alte 
state, acolo unde este cazul, asigurându-se, în acest fel, condiţii de concurenţă echitabile la nivelul 
industriei şi îmbunătăţirea înţelegerii, de către consumator, a informaţiilor privind ţara de origine 
a produsului alimentar.

c) animal crescut în ţara. d)
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Consiliul Concurenţei promovează orice măsură care poate conduce la dezvoltarea economică 
locală şi la întărirea competitivităţii pe piaţă şi acţionează în interes public, aplicând regulile de 
concurenţă în cazurile care sunt în mod clar de competenţa sa.

4. Propunerea legislativă pentru modifîcarea şi completarea art. 803 din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii (bl08/2022)

In primul rând dorim să atragem atenţia asupra faptului că propunerea legislativă se referă la 
modificarea şi completarea art. 803 din Legea nr. 95/2006 şi nu din Legea nr. 96/2006. în acest 
context, recomandăm modificarea propunerii legislative, în vederea evitării oricăror confuzii 
ulterioare.

Conform expunerii de motive, reiese faptul că proiectul de propunere legislativă are ca scop 
instituirea de ^‘excepţii de la acest cadru legal rigid, astfel încât efortul de asistenţă umanitară 
să poată fi susţinut în mod eficient, prompt şi debirocratizar în situaţii excepţionale aşa cum sunt 
crizele umanitare. Astfel, articolul unic al propunerii legislative propune modificarea art. 803 din 
Legea nr. 95/2005 privind refonna în domeniul sănătăţii, prin adăugarea unei prevederi conform 
căreia să se instituie excepţia prin care 'fiot fii furnizate medicamente autorităţilor şi 
organizaţiilor care acţionează în domeniul asistenţei umanitare'’.

Faţă de propunerea proiectului de act normativ, arătăm faptul că Legea concurenţei^ are drept 
scop protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei şi a unui mediu concurenţial sănătos. 
Consiliul Concurenţei, prin atribuţiile sale, veghează asupra implementării corecte a Legii 
concurenţei, context în care dispoziţiile acestei legi se aplică actelor şi faptelor care restrâng, 
împiedică sau denaturează competiţia, acte şi/sau fapte produse de întreprinderi, autorităţi şi 
instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, numai în măsura în care acestea intervin 
în operaţiuni de piaţă, influenţând direct sau indirect concurenţa, cu excepţia situaţiilor când 
asemenea măsuri sunt luate în aplicarea altor legi sau pentru apărarea unui interes public major. 
Astfel, din analiza prima fade a propunerii legislative, nu am identificat probleme de concurenţă 
cu privire la modificarea si completarea art. 803 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii.

5. Propunere legislativă privind modifîcarea şi completarea Legii nr. 165/2016 privind 
siguranţa operaţiunilor petroliere offshore (bl09/2022)

Propunerea privind modificarea şi completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor 
petroliere offshore conţine clarificări necesare în aplicarea coerentă, obiectivă şi independentă a 
legislaţiei deja transpuse şi corelarea acestora în concordanţă cu clarificările şi observaţiile 
solicitate de Comisia Europeană. Prin proiectul de lege se propune definirea unor termeni 
specifici activităţii offshore, termeni ce pot influenţa semnificativ siguranţa unor astfel de 
operaţiuni petroliere, prin precizarea mai clară a tuturor operaţiunilor desfăşurate la un cablu sau 
la o conductă submarină, cu scopul de a stabili ce nave pot pătrunde în zona de siguranţă a 
instalaţiilor, având în vedere evitarea inducerii unor riscuri suplimentare. Textul are caracter 
tehnic şi nu conţine elemente de ajutor de stat.

Autoritatea de concurenţă atrage atenţia asupra necesităţii respectării principiului transparenţei 
invocat prin litera şi spiritul Directivei 2013/30/UE privind siguranţa operaţiunilor petroliere şi 
gaziere offshore şi de modificare a Directivei 2004/35/CE. Astfel, prevederile art. 6 al Proiectului, 
care modifică alineatul (5) al articolului 3 din lege, cu referire la încheierea acordului privind 
siguranţa operaţiunilor petroliere dintre operatori şi autoritatea competentă “fw sumă fixă anuală

^ Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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stabilită, după consultarea cu operatorii, prin ordin al preşedintelui autorităţi^', trebuie să 
prevadă obligaţia de asigurare a transparenţei şi a unui climat nediscriminatoriu în procesul de 
consultare şi elaborare a acestor acorduri.

6. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii (bn/2022)

Scopul proiectului de modificare a Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, prezentat în cadrul 
Expunerii de motive este “o legitimare şi o susţinere a productivităţii muncii" şi propune, pentru 
salariaţii cu normă întregă, ca norma timpului de muncă, stabilit cu respectarea prevederilor 
Directivei 2003/88/CE a Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene să ^'poată fi şi 
de 10 ore pe zi, cu respectarea a 40 de ore pe săptămână", cu menţionarea faptului că repartizarea 
timpului de muncă stabileşte de comun acord între angajator şi angajat şi poate fi de 10 ore 
pe zi timp de 4 zile, cu trei zile de repaus, dar cu respectarea prevederilor Directivei 2003/88/CE 
a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene".

Faţă de propunerea de modificare a Legii nr. 53/2003 -,Codul Muncii, susţinută prin Expunerea 
de motive, vă amintim faptul că Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, aflată în administrarea Consiliului Concurenţei, are în vedere numai acele 
acte şi fapte susceptibile de a afecta mediul concurenţial normal şi vizează, în principal, relaţiile 
comerciale dintre întreprinderi. în aceste condiţii, măsura propusă trebuie să fie deschisă efectiv 
oricărei întreprinderi, din orice sector sau de orice dimensiune, fără a privilegia un grup prestabilit 
de întreprinderi. în acelaşi context, acţiunea administraţiei publice trebuie să fie limitată doar la 
punerea în aplicare a măsurii, fără nicio putere discreţionară de a interveni în acordarea sau 
intensitatea măsurii.

In încheiere, vă asigurăm de întreaga noastră deschidere şi disponibilitate de a colabora în vederea 
protejării intereselor consumatorilor, pentru ca aceştia să poată beneficia de efectele unei bune 
funcţionări a pieţelor.

Cu deosebită consideraţie,

Bogdan M. CHIRIŢOIU 
PREŞEDINTE

Bogdan-Marius 2022.04.20 
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