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SINTEZA  

lucrărilor Comisiei din zilele de 7, 8 şi 9 iunie  2011 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 7, 8 şi 9 
iunie 2011, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind transmiterea 
unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu -Şişeşti" - 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de 
Zahăr Braşov în domeniul public al Municipiului Braşov şi în 
administrarea Consiliului Local al municipiului Braşov, judeţul Braşov 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
349/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind utilizarea, 
conservarea şi protejarea solului (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 
72/2011). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 
88/2011). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2002 privind 
întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea 
Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum 
şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură (raport; PL.x 212/2011). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr.107/1996 (raport comun cu Comisia pentru 
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administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 
211/2011). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie 
(raport; Pl.x 750/2010). 

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri 
pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; 
PL.x 517/2010). 

8. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
alin.(3) al art.67 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 
243/2011). 

9. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind sistemele de 
agricultură practicate în România (raport; PL.x 246/2011). 

10. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 privind recunoaşterea 
şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea 
produselor agricole şi silvice (raport; Pl.x 251/2011). 

11. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004 (raport; Pl.x 252/2011). 

12. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind producerea 
şi comercializarea făinii, pâinii şi produselor de panificaţie (raport; Pl.x 
278/2011). 

13. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2011 privind măsuri pentru 
refacerea infrastructurii rutiere comunale în localităţile afectate de 
inundaţiile din perioada iunie - august 2010 (aviz; PL.x 327/2011). 

14. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2011 pentru modificarea unor 
acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate 
producătorilor agricoli şi gestionarea fondurilor comunitare (raport; PL.x 
353/2011).  

Lucrările şedinţei din ziua de 7 iunie 2011, au început la ora 1400 şi 
au avut următoarea ordine de zi aprobată: 
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1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind transmiterea 
unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu -Şişeşti" - 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de 
Zahăr Braşov în domeniul public al Municipiului Braşov şi în 
administrarea Consiliului Local al municipiului Braşov, judeţul Braşov 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; Pl.x 
349/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind utilizarea, 
conservarea şi protejarea solului (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Pl.x 
72/2011). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 
88/2011). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2002 privind 
întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea 
Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum 
şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură (raport; PL.x 212/2011). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2011 pentru modificarea unor 
acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate 
producătorilor agricoli şi gestionarea fondurilor comunitare (raport; PL.x 
353/2011).  

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei: Stelian Fuia, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela Ladislau, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Tabugan Ion, Alecu Valeriu, Antochi 
Gheorghe, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Chirilă Constantin, 
Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel, 
Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Olar 
Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Roman Ioan Sorin, Stroian Toader, 
Surupăceanu Mugurel, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. A absentat, 
motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.   

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Adrian Rădulescu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
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- domnul Cristian Apostol – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 
Pădurilor; 

- doamna Irina Alexe – şef Departament Relaţia cu Parlamentul, 
Ministerul Administraţiei şi Internelor; 

- domnul Marian Ianculescu – secretar general, Academia de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti”;  

- doamna Diana Elena Sălăgean – consilier, Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale;  

- domnul Dumitru Georgescu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 

- doamna Vasilica Dinu – consilier, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale;  

-  doamna Tatiana Popa – consilier, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale;  

- doamna Elena Roman – consilier, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Kelemen Atilla Bela 
Ladislau, vicepreşedinte al Comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative privind 
utilizarea, conservarea şi protejarea solului (Pl.x 72/2011). 

Domnul deputat Gheorghe Antochi, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege.  

Au urmat dezbateri generale şi dezbateri pe articole. În timpul 
dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se regăsesc în raportul 
întocmit de comisie. Toate articolele au fost votate în unanimitate. În 
ansamblu, proiectul de lege a fost votat în unanimitate.  

Domnul deputat Marian Avram a cerut comisiei formularea unui 
punct de vedere în legătură cu problematica animalelor fără stăpân, în 
principal a cailor sălbăticiţi care cresc în stare liberă în Delta Dunării şi 
care au făcut obiectul unor reportaje prezentate de unele televiziuni.  

Domnia sa a cerut ca în comisie să fie chemaţi reprezentanţi ai 
„Poliţiei animalelor, ai prefecturii Tulcea, ai Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi 
guvernatorul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” şi 
directorul Institutului de Cercetări Piscicole care să clarifice  toate 
aspectele semnalate de presă în ultima perioadă. 
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De asemenea, a cerut invitarea preşedintelui Uniunii Crescătorilor 
de Păsări, domnul Ilie Van, care să prezinte o informare în legătură cu 
evoluţia  preţurilor la carnea şi produsele din carne de pasăre. 

Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau a arătat că este 
nevoie de mai multă fermitate în abordarea şi soluţionarea unor 
probleme, aşa cum este cazul câinilor fără stăpân, în care se ţine mai mult 
seama de glasul străzii decât de realităţile generate de o gestionare 
necorespunzătoare a problematicii câinilor fără stăpân. 

Trebuie pusă ordine în acest domeniu, iar abordările trebuie să fie 
foarte bine fundamentate.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii 
legislative privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al 
statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu -Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov în domeniul public al 
Municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al municipiului 
Braşov, judeţul Braşov (Pl.x 349/2011). 

Domnul Marian Ianculescu, secretar general al ASAS, a precizat că 
instituţia şi-a dat acordul în legătură cu acest transfer de teren. S-a 
amânat rezolvarea pentru că ea era condiţionată de promulgarea  Legii nr. 
45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de 
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare. A menţionat că există unele probleme legate de unele 
investiţii făcute la nişte drumuri de acces din această zonă, pentru care se 
cer despăgubiri. 

Domnul deputat Marian Avram a arătat că există punct de vedere al 
Guvernului şi aviz favorabil necesar al Consiliului Legislativ. Trebuie 
clarificate toate aspectele sesizate în punctul de vedere al Guvernului. 

Domnul deputat Corneliu Olar a susţinut punctul de vedere 
prezentat de domnul deputat Marian Avram şi a cerut ca chestiunile care 
se referă la compensaţii sau despăgubiri să se clarifice între părţile 
implicate în acest transfer. 

Domnul deputat Gheorghe Tinel a arătat că anul trecut s-au dat 200 
ha de teren pentru Aeroportul Internaţional Braşov şi a cerut ca la 
dezbaterea acestui transfer să fie prezent şi reprezentantul Institutului 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr 
Braşov. Sunt multe întrebări care trebuie puse în legătură cu ce mai 
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rămâne pentru continuarea activităţii de cercetare. A cerut ca problemele 
să fie analizate într-un cadru complet şi a precizat că va fi de acord cu 
scoaterea din circuitul agricol a terenurilor, doar pentru obiective de 
utilitate publică. 

Domnul deputat Gheorghe Antochi a declarat că va fi în 
contradicţie cu tot ceea ce s-a spus până acum în şedinţă. A făcut 
investiţii toată viaţa şi ştie ce înseamnă asta. A susţinut că orice scoatere 
din circuitul agricol să se facă numai cu redarea în circuit a unor 
suprafeţe corespunzătoare. A considerat că modul în are a fost promovat 
proiectul de lege reflectă o totală lipsă de respect începând de la modul în 
care a fost redactată expunerea de motive, unde sunt întâlnite denumiri 
incorecte. A propus ca toată documentaţia să fie preluată de cei care au 
înaintat-o, care să vină cu explicaţiile necesare. A propus respingerea 
proiectului de lege şi a cerut să fie invitaţi toţi cei implicaţi.  

Domnul deputat Ion Dumitru a declarat că este de acord cu punctul 
de vedere formulat de domnul deputat Gheorghe Antochi şi a cerut să se 
precizeze o limită sub care nu se mai poate coborî şi care să asigure şi 
desfăşurarea activităţii de cercetare. 

Domnul deputat Ioan Munteanu a reamintit modul în care 
autorităţile braşovene au procedat la precedenta retrocedare, de 200 ha, 
pentru Aeroportul Internaţional Braşov şi a apreciat că reprezentanţii 
ASAS renunţă cu uşurinţă la terenurile pe care le au la dispoziţie. 

Domnul deputat Vasile Mocanu a susţinut că membrii comisiei 
trebuie să ţină la pământul destinat cercetării şi nu este de acord cu 
transferul fără o documentare amănunţită şi fără prezenţa reprezentanţilor  
de la Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla 
de Zahăr Braşov. 

S-a propus amânarea dezbaterii. Propunerea de amânare a fost 
aprobată în unanimitate.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege 
pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor (PL.x 
88/2011). 

În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente, care se regăsesc 
în raportul întocmit. Toate articolele au fost votate în unanimitate. În 
ansamblu, Proiectul de Lege pentru organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor a fost votat în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2011 pentru 
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modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat 
acordate producătorilor agricoli şi gestionarea fondurilor comunitare 
(PL.x 353/2011).  

Domnul Adrian Rădulescu, secretar de stat în MADR, a prezentat 
expunerea de motive. 

Au urmat dezbateri generale şi dezbaterea pe articole. Toate 
articolele au fost votate în unanimitate. În ansamblu, proiectul de lege a 
fost votat în unanimitate.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 8 iunie 2011, începând 
cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2002 privind 
întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea 
Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum 
şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură (raport; PL.x 212/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr.107/1996 (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 
211/2011). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie 
(raport; Pl.x 750/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri 
pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; 
PL.x 517/2010). 

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei: Kelemen Atilla Bela Ladislau, Avram Marian, Mocanu Vasile, 
Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, 
Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, 
Gheorghe Tinel, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, 
Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Roman Ioan Sorin, 
Stroian Toader, Surupăceanu Mugurel, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin.  

Au absentat, motivat, domnii deputaţi Stelian Fuia, Marian 
Ghiveciu, Ion Tabugan, aflaţi în delegaţie externă şi domnul deputat 
Valeriu Tabără.  
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Ca invitaţi au participat: 
- domnul Adrian Rădulescu - secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Cristian Apostol – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Pădurilor. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Kelemen Atilla Bela 

Ladisalu, vicepreşedinte al Comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi 
agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren 
pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură 
(PL.x 212/2011). 

Domnul deputat Ioan Munteanu a prezentat proiectul de lege şi a 
precizat că, în calitate de iniţiator a constatat că Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor 
pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de 
monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie 
forestieră pentru silvicultură reglementează realizarea şi reactualizarea 
periodică a Programului naţional de monitorizare sol-teren pentru 
agricultură şi sol vegetaţie forestieră pentru silvicultură. Articolul 3 din 
legea sus menţionată prevede că execuţia studiilor pedologice şi 
agrochimice se realizează de Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi 
Agrochimie Bucureşti şi oficiile de studii pedologice şi agrochimice 
judeţene. Analizând textul de lege, deducem că sunt eliminate din cadrul 
legal, deci discriminatoriu, societăţile comerciale cu obiect de activitate 
specific domeniului de executare a studiilor pedologice şi agrochimice. 
Astfel, se încalcă prevederile art.135 alin.(1) din Constituţia României, 
care prevede: „Economia României este o economie de piaţă, bazată pe 
libera iniţiativă şi concurenţă”. 

Au urmat dezbateri generale.  
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 9 iunie 2011, începând 

cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată: 
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2002 privind 
întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea 
Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum 
şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură (raport; PL.x 212/2011). 
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2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr.107/1996 (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 
211/2011). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie 
(raport; Pl.x 750/2010). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele măsuri 
pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie 
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; 
PL.x 517/2010). 

5. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
alin.(3) al art.67 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x 
243/2011). 

6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind sistemele de 
agricultură practicate în România (raport; PL.x 246/2011). 

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 privind recunoaşterea şi 
funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor 
agricole şi silvice (raport; Pl.x 251/2011). 

8. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004 (raport; Pl.x 252/2011). 

9. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind producerea şi 
comercializarea făinii, pâinii şi produselor de panificaţie (raport; Pl.x 
278/2011). 

10. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2011 privind măsuri pentru 
refacerea infrastructurii rutiere comunale în localităţile afectate de 
inundaţiile din perioada iunie - august 2010 (aviz; PL.x 327/2011). 

Au fost prezenţi 23 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei: Kelemen Atilla Bela Ladislau, Avram Marian, Mocanu Vasile, 
Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, 
Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, 
Gheorghe Tinel, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, 
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Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Roman Ioan Sorin, 
Stroian Toader, Surupăceanu Mugurel, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin.  

Au absentat, motivat, domnii deputaţi Stelian Fuia, Marian 
Ghiveciu, Ion Tabugan, aflaţi în delegaţie externă şi domnul deputat 
Valeriu Tabără.  

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Adrian Rădulescu - secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Cristian Apostol – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 

Pădurilor. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Kelemen Atilla Bela 

Ladisalu, vicepreşedinte al Comisiei. 
Au continuat dezbaterile asupra Proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi 
agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren 
pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură 
(PL.x 212/2011). 

 
 
VICEPREŞEDINTE,    SECRETAR,    
Dr. Kelemen Atilla Bela Ladislau   Vasile Mocanu   
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