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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 06.11.2018
Nr. 4c-5/645 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor 
 Comisiei din zilele de 16, 17, 18 și 19 octombrie 2018 

 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 16, 
17, 18 și 19  octombrie  2018, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
completarea art. III din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea 
Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu -Șișești” 
și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii și industriei alimentare (raport comun cu: Comisia pentru 
învățământ, știință, tineret și sport și Comisia juridică, de disciplină 
și imunități; PLx 493/2018). 

2.Dezbaterea şi avizarea  Proiectului de Lege privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului (aviz 
pentru: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic;  PLx 485/2018). 

3.Prezentarea de către Ministrul Apelor și Pădurilor a situației 
din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva. 

4.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege privind instituirea 
Zilei Naționale a gastronomiei și a vinului românesc (raport: PLx 
439/2018). 
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5.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea 
art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și a protecției fondului 
cinegetic nr. 407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx. 126/2018). 

6.Analiza situației privind accesarea fondurilor europene și 
naționale pentru agricultură și dezvoltare rurală. 

7.Analiza situației privind lucrările de îmbunătățiri funciare în 
județul Alba. 

8.Analiza situației Zonei montane. 
9.Situația privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor forestiere. 
10.Vizită la Crama Jidvei. 
11.Vizită la primăria Horea, județul Alba. 
 
Lucrările şedinţei din ziua de 16 octombrie 2018 au avut 

următoarea ordine de zi: 
1.Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 

completarea art. III din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea 
Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu -Șișești” 
și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii și industriei alimentare (raport comun cu: Comisia pentru 
învățământ, știință, tineret și sport și Comisia juridică, de disciplină 
și imunități; PLx 493/2018). 

2.Dezbaterea şi avizarea  Proiectului de Lege privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului (aviz 
pentru: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic;  PLx 485/2018). 

3.Prezentarea de către Ministrul Apelor și Pădurilor a situației 
din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva. 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 23 membri ai 
Comisiei.  
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Au participat ca invitați: 
- domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
- doamna Dorina Mocanu, director general, Ministerul 

Mediului; 
-doamna Eugenia Daniela Pineta, șef serviciu, Ministerul 

Mediului; 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat 

Alexandru Stănescu, președintele Comisiei.  
Primul punct dezbatut a fost Proiectului de Lege privind 

completarea art. III din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea 
Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu -Șișești” 
și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii și industriei alimentare. 
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare completarea art.III din Legea 
nr.72/2011, în sensul ca, prin derogare de la prevederile generale 
aplicabile în materie, reorganizarea unităţilor de cercetare-dezvoltare 
care fac obiectul prevederilor Legii nr.45/2009 să nu fie condiţionată 
de existenta cărţilor funciare, inclusiv în situaţia modificărilor 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, 
în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile 
proprietate publică.  În prezent, această reorganizare se face prin 
hotărâre a Guvernului. Senatul a adoptat proiectul de lege care a fost 
repartizat și Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport 
precum și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportor al  Proiectului de Lege privind 
completarea art. III din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea 
Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu -Șișești” 
și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
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silviculturii și industriei alimentare a fost desemnat domnul deputat  
Sorin Ioan Roman. 
 Au urmat dezbateri generale, urmând ca votul final să fie dat 
într-o ședință viitoare .  
 S-a trecut la dezbaterea  şi avizarea  proiectului de Lege 
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private 
asupra mediului.  
 Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege mai sus menționat are ca obiect de reglementare transpunerea 
Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind 
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra 
mediului şi abrogarea Hotărârii Guvernului nr.445/2009 privind 
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra 
mediului, cu modificările şi completările ulterioare. Senatul a adoptat 
proiectul de lege. Avizul comisiei va fi înaintat Comisiei pentru 
mediu și echilibru ecologic.  
 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportor al Proiectului de Lege privind 
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra 
mediului a fost desemnat domnul deputat Ioan Terea. 
 În urma dezbaterilor s-a decis, cu majoritate  de voturi (s-au 
înregistrat 5 abțineri), întocmirea unui aviz favorabil care va fi 
înaintat Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic. 
 Ultimul punct aflat pe ordinea de zi a fost amânat pentru o altă 
ședință. 
  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 17 octombrie 
2018, având următoarea ordine de zi: 

 
1.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege privind instituirea 

Zilei Naționale a gastronomiei și a vinului românesc (raport: PLx 
439/2018). 
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Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 23 membri ai 
Comisiei.  

A participat ca invitat: 
- domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
Lucrările ședinței desfășurate la sediul Instituției Prefectului, 

județul Alba,  au fost conduse de domnul deputat Alexandru 
Stănescu, președintele Comisiei. 

Au urmat dezbateri generale. 
 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 18 octombrie 

2018, având următoarea ordine de zi: 
1.Dezbaterea și analiza  Proiectului de Lege privind instituirea 

Zilei Naționale a gastronomiei și a vinului românesc (raport: PLx 
439/2018). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea 
art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și a protecției fondului 
cinegetic nr. 407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic; PLx. 126/2018). 

3.Analiza situației privind accesarea fondurilor europene și 
naționale pentru agricultură și dezvoltare rurală. 

4.Analiza situației privind lucrările de îmbunătățiri funciare în 
județul Alba. 

5.Analiza situației Zonei montane. 
6.Situația privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor forestiere. 
7.Vizită la Crama Jidvei. 
8.Vizită la primăria Horea, județul Alba. 
Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 23 membri ai 

Comisiei. 
Au participat ca invitați: 
-domnul Ioan Deneș, Ministrul Apelor și Pădurilor; 
-domnul Dănuţ-Emil Hălălai, prefectul județului Alba; 
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-domnul Gheorghe Mihăilescu, director general , Regia 
Națională a Pădurilor ROMSILVA; 

-domnul Ciprian Dumitru Muscă, consilier ministru la 
Ministerul Apelor și Pădurilor; 

-domnul  Gheorghe Dan Boariu, director, Direcția Silvică Alba; 
-domnul  Geronimo Răducu Brănescu, preşedinte, Autoritatea 

Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
-domnul Ioan Martin, director, Direcția Sanitară Veterinară și 

pentru Siguranța Alimentelor județul Alba; 
-domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-domnul Adrian - Ionuț Chesnoiu, director general, Agenția 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 
-domnul Nicolae Popa, director general adjunct, Agenția pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale; 
-domnul  Constantin Bîrcă, director general adjunct, Agenția de 

Plăți și Intervenție pentru Agricultură; 
-doamna Lidia Delia Bogdan, director general adjunct, Centrul 

Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 7 Centru Alba Iulia; 
-doamna Felicia Hondola, director executiv, Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură Alba; 
-domnul  Cătălin Olariu,  director executiv adjunct, Agenţia de 

Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Alba; 
-domnul Florin - Ionuţ Barbu, director general, Agenția 

Națională de Îmbunătățiri Funciare; 
-domnul Lazăr Latu, director general, Agenția Zonei Montane; 
-domnul Gheorghe Lazea, director executiv, Direcția pentru 

Agricultură Județeană Alba; 
-domnul Daniel Liviu Zdrânc, vicepreședinte, Autoritatea 

Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 
Publice; 

-domnul Dorin Retegan, director, Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Alba; 
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-domnul Mihai Florea, director, Oficiul de Studii Pedologice și 
Agrochimice Alba; 

-doamna Maria Pereș, director, Inspectoratul Teritorial pentru 
Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Alba; 

-domnul  Dan Galatâr ,coordonator Oficiul Județean Fitosanitar 
Alba; 

-domnul Emil Dumitru, președinte, Federația Națională 
PROAGRO; 

-domnul Claudiu Necșulescu, președinte, S.C. Jidvei ; 
-domnul Vasile Seneşan, președinte,  Asociaţia Cultivatorilor 

de Cereale şi Plante Tehnice; 
-domnul Andrei Molnar, președinte, Asociația Amicii Roselor; 
-domnul Ovidiu Negrea, președinte, Asociaţia Ţara Vinului; 
-domnul Horea  Moruţan, președinte,  Asociaţia Crescătorilor 

de Ovine Alba; 
-domnul Aurel Stan, președinte, Federația Micilor Fermieri; 
-domnul Călin Radu, președinte, Asociația Producătorilor de 

Lavandă Alba; 
-domnul Dănuț Pintilie, administrator, S.C. La meseni; 
-domnul Ioan Popa, administrator, S.C. Pomicola Boz; 
-domnul Virgil Aurelian Maier, administrator, Pepiniera 

„Moşia Maier”. 
 Lucrările ședinței desfășurate la sediul Instituției Prefectului, 
județul Alba,  au fost conduse de domnul deputat Alexandru 
Stănescu, președintele Comisiei. 
 Primul punct dezbatut a fost  Proiectul de Lege privind 
instituirea Zilei Naționale a gastronomiei și a vinului românesc. 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege mai sus menționat are ca obiect de reglementare instituirea 
ultimei zile de duminică a lunii octombrie ca „Ziua naţională a 
gastronomiei şi a vinului românesc”. Totodată, se prevede şi 
posibilitatea organizării de autorităţile publice centrale, locale sau de 
alte instituţii ale statului, de către persoane fizice sau juridice de 
programe şi manifestări cu caracter social sau ştiinţific, în scopul de 
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a aprecia şi promova obiceiurile şi produsele culinare tradiţionale. În 
acest sens, autorităţile centrale şi locale pot contribui la organizarea 
acţiunilor prin acordarea de sprijin logistic şi pot aloca fonduri din 
bugetele proprii în limita alocaţiilor bugetare aprobate. Senatul a 
adoptat proiectul de lege. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, raportor al Proiectului de Lege privind 
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra 
mediului a fost desemnat domnul deputat Ioan Dârzu. 

În urma dezbaterilor pe articole s-a hotărât, în unanimitate de 
voturi, întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente admise. 

S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2017 pentru 
modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și a protecției 
fondului cinegetic nr. 407/2006. 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul 
de lege mai sus menționat are ca obiect de reglementare modificarea 
art.23 din Legea nr.407/2006, în sensul că în perioada 6 decembrie – 
24 aprilie, este permis păşunatul proprietarului sau deţinătorului cu 
orice titlu al terenul agricol, sau celui care are acordul scris al 
deţinătorului terenului pe care se face păşunatul. Senatul a adoptat 
proiectul de lege care a fost repartizat și Comisiei pentru mediu și 
echilibru ecologic. 

Au urmat dezbateri generale. 
Domnul ministru Ioan Deneș a  remarcat că amendamentele 

propuse aduc clarificăcari în privința despăgubirilor pentru pagubele 
produse în urma accidentelor de circulație care  vor fi suportate de 
către administratorul drumului, dacă nu sunt montate indicatoare 
atenție animale sau de către conducătorul autovehiculului în cazul 
existenței acestui indicator. De asemenea, domnul ministru Deneș a 
salutat exonerarea proprietarilor de culturi agricole/fermieri de 
obligativitatea pazei terenurilor pe care le dețin în proprietate. În acest 
context domnul ministru Deneș a anunțat simplificarea procedurii de 
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obținere a despăgubirilor care va fi doar în sarcina Comisiei 
constatatoare și a Gărzii forestiere care va verifica documentația și va 
dispune plata despăgubirilor. 

Domnul deputat Ioan Tăbugan a apreciat că amendamentele 
propuse satisfac toți factorii din societatea românească, cu condiția 
îndeplinirii tuturor obligațiilor ce le revin gestioanarilor fondurilor de 
vânătoare. 

Președinția ședinței a fost acordată de domnul președinte 
Alexandru Stănescu domnului vicepreședinte Ioan Dârzu, gazda 
dezbaterilor. 

Domnul Ciprian Dumitru Muscă a făcut câteva precizări 
referitoare la stadiul proiectului de modificare și completare a  
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică care este în procedură de avizare interministerială  
acesta clarificând aspecte precum: exploatarea în regim de urgenţă a 
produselor  accidentale  care fac obiectul defrişărilor legal aprobate 
precum și implementarea  principiilor prevăzute în Legea 46/2008 - 
Codul Silvic, referitoare la valorificarea superioară a masei lemnoase, 
la sprijinirea dezvoltării rurale prin prelucarea locală a masei 
lemnoase sau pe cel referitor la prioritatea alocării resurselor de 
materiale lemnoase din pădurile proprietate publică, necesare 
încălzirii populației. 

Domnul vicepreședinte Dârzu i-a dat cuvântul domnului 
ministru Ioan Deneș care  a specificat că prioritatea domniei sale încă 
de la momentul învestirii în funcție a fost asigurarea populației cu 
lemn de foc provenit din pădurile din România. În urma analizei 
făcute de domnul ministru s-au luat măsuri de modificare a legislației 
subsecvente, respectiv a Legii nr. 46/2008 care a fost modificat în 
sesiunea extraordinară din luna iulie. În acest context criza lemnului 
de foc va fi mult diminuată sau chiar eliminată dacă vor fi respectate 
3 măsuri:  prin exploatare în regie proprie cu forţe proprii,  exploatare  
în  regie  proprie,  prin  prestări  servicii  cu  operatori  economici  
atestaţi  pentru  lucrări  de exploatare forestieră și  prin valorificare 
ca masă lemnoasă pe picior de către agenții economici care au 
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obligația de a pune la dispoziția populației cantiatea de masă 
lemnoasă rezultată prin  actul de punere în valoare,  care conține 
rezultatele evaluării cantitative și calitative, precum și localizarea, 
conform normelor tehnice silvice pentru amenajarea pădurilor, a 
masei lemnoase destinate exploatării. 
 În privința pădurilor cu suprafețe mai mici de 10 hectare care 
nu puteau fi marcate prin  lipsa actului de proprietate al cărui titular 
să fie  deținătorul, urmașul, moștenitorul care  plătește impozit agricol 
la primărie, domnul ministru  a dispus către  gărzile forestiere care la 
rândul lor au transmis ocoalelor silvice din subordine, o adresă în data 
de 8 octombrie prin care se preciozează ca toți cetățenii care fac 
dovada plății impozitului la Direcția de Impozite și Taxe Locale și a 
unui contract de prestări  servicii cu un ocol silvic pot beneficia de 
valorificarea masei lemnoase de pe suprafața de teren respectivă în 
condițiile legii,  
 Domnul Claudiu Necșulescu în calitatea de președinte al 
Organizației Naționale Interprofesionale Vitivinicole a solicitat 
sprijinul membrilor comisiei  pentru amendarea Legii nr. 52/2011 
privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate 
de zilieri, sectorul vitivinicol având activități sezoniere apelează la 
ajutorul zilierilor. Din punctul de vedere al domnului Necșulescu 
modelul ungar este unul de succes, în acest domeniu. De asemenea, 
domnul Necșulescu a solicitat sprijinul domnilor deputați pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 164/2015 a viei și vinului în 
sistemul organizării comune a pieței vitivinicole. În privința 
fondurilor europene, domnul Necșulescu a apreciat că absorbția este 
mult mai mică față de anii anterioari. 
 Domnul director general adjunct Constantin Bîrcă a specificat 
că Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură este principala 
instituție din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale cu o rată de absorbție a fondurilor europene de 97%. În 
sectorul vitivinicol s-au absorbit în cursul anului 2018 pentru 
reconversie/restructurare doar 50%. Măsurile de promovare în acest 
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sector sunt finanțate în prezent 50% din fonduri europene și 50% de 
către beneficiar. 
 Domnul director a clarificat și informația apărută în spațiul 
public referitoare la suma de 23 de euro care ar fi acordată ca 
subvenție pe 1 hectar de teren agricol.  României i se rambursează 
suma de 16.452.203 euro, sumă  care va fi redistribuită tuturor 
agricultorilor care au avut un sprijin financiar de peste 2.000 euro, 
aferent Campaniei 2017. Această redistribuire va fi de 27 de euro pe 
an de campanie și pe fermă. Plata avansului APIA a demarat pe data 
de 16 noiembrie și se va încheia pe 30 noiembrie, dată după care se 
va demara plata integrală a subvențiilor pe anul 2018. Dacă în prezent 
se achită sume numai pentru fermierii din sectorul vegetal, din 1 
noiembrie  se va acorda avans și pentru sprijinul cuplat pentru 
ovine/caprine. Crescătorii de vaci vor intra la plată după data de 1 
decembrie.  
 Domnul Ioan Popa reprezentantul  Pomicola Boz a solicitat 
modificarea Legii nr. 55/2018 pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la 
Programul pentru şcoli al Uniunii Europene în sensul sprijinii 
producătorilor români prin  prevederi exprese privind repartizarea 
sumelor de la nivel județean la nivel local, respectiv consiliile locale 
ale comunelor, orașelor aflate în imposibilitatea derulării 
programului în școlile de pe raza lor teritorială. 
 La invitația domnului deputat Corneliu Olar a participat la 
ședința Comisiei și domnul Ioan Beleiu mic meșteșugar din 
localitatea Poiana Vadului județul Alba care a solicitat deputaților 
prezenți la dezbateri modificarea şi completarea Legii nr.33/1996 
privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor 
Apuseni pentru continuarea practicării meșteșugurilor tradiționale. 

 Ședința a continuat cu vizita la  Crama Jidvei în care începând 
cu anul 1999, tradiția a fost dublată de beneficiile tehnicii moderne, 
investițiile în această cramă urmărind optimizarea proceselor 
tehnologice în vederea asigurării calității și tipicității vinurilor de 
Jidvei.   
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         Lucrările au continuat în ziua de 19 octombrie 2018, având 
următoarea ordine de zi: 

1. Vizită la primăria Horea, județul Alba. 
Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 23 membri Comisiei. 

 A participat ca invitat: 
-domnul Lazăr Latu, director general, Agenția Zonei Montane; 

 Membrii Comisiei au participat la invitația domnului Corneliu 
Olar, cel care a fost ales cinci mandate primar ai acestei localități, la 
întâlnirea cu domnul primar Marin Nicola și cețățenii din localitatea 
Horea, județul Alba. În această comună din munții Apuseni, respectiv 
în satul Fericet, s-a născut Vasile Ursu Nicola , cunoscut sub numele 
de Horea - marele conducător al Revoluției din Transilvania din anul 
1784. Meșterii localnici împreună cu autoritățile locale și-au unit 
forțele și au reușit să amenajeze 12 izvoare, locuri special amenajate 
pentru oaspeții comunei. 
 Domnul Lazăr Latu, director general, Agenția Zonei Montane 
a prezentat membrilor prezenți la dezbatere Legea muntelui nr. 
197/2018 care aduce facilități pentru locuitorii acestor zone. Legea 
introduce prevederea prin care produsele alimentare din aceste zone 
vor purta denumirea „produs montan”. În plus, apare Consiliul 
Național al Muntelui, un organism consultativ, care va avea rolul de 
a ține legătura între Guvern și autoritățile locale din zonele de munte.  
 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul 
Educaţiei Naţionale vor colabora în vederea introducerii în 
învăţământul gimnazial, profesional şi liceal a unui pachet de 
discipline de studiu care să cuprindă noţiuni elementare despre socio-
economia zonei montane. 
 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
    Alexandru Stănescu         Dan Ciocan 


		2018-11-07T14:49:54+0200
	Gabriela-Amalia Ciurea




