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MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
privind revizuirea volumului maxim de mas„ lemnoas„ pe picior care poate fi recoltat„
Ón anul 2006, pe categorii de resurse ∫i pe destina˛ii, ∫i repartizarea acestuia pe jude˛e,
pentru p„durile proprietate public„ a unit„˛ilor administrativ-teritoriale, p„durile proprietate privat„
a persoanelor fizice ∫i juridice de drept privat ∫i pentru vegeta˛ia forestier„ situat„ pe terenuri
din afara fondului forestier na˛ional
Œn temeiul art. 1 alin. (2) ∫i (3) ∫i al art. 2 alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 789/2005 privind aprobarea
volumului maxim de mas„ lemnoas„ care poate fi recoltat„ Ón anul 2006, cu modific„rile ulterioare,
v„z‚nd Referatul de aprobare al Direc˛iei generale de management forestier nr. 170.593 din 18 septembrie 2006,
Ón baza prevederilor art. 9 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se revizuie∫te, pe categorii de resurse,
volumul maxim de mas„ lemnoas„ pe picior prev„zut la
art. 1 alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 789/2005
privind aprobarea volumului maxim de mas„ lemnoas„ care

poate fi recoltat„ Ón anul 2006, cu modific„rile ulterioare, ∫i
se stabilesc urm„toarele cantit„˛i care se pot recolta:
a) 10,65 milioane m3 din p„duri aflate Ón proprietatea
public„ a statului;
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b) 2,75 milioane m3 din p„duri proprietate public„ a
unit„˛ilor administrativ-teritoriale;
c) 2,20 milioane m3 din p„duri proprietate privat„ a
persoanelor juridice de drept privat;
d) 2,20 milioane m3 din p„duri proprietate privat„ a
persoanelor fizice;
e) 0,70 milioane m3 din vegeta˛ia forestier„ situat„ pe
terenuri din afara fondului forestier na˛ional.
Art. 2. — Se revizuie∫te volumul de mas„ lemnoas„
prev„zut la art. 2 alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 789/2005, cu modific„rile ulterioare, ∫i se stabilesc
cantit„˛ile pe urm„toarele destina˛ii:
a) 6,00 milioane m3 din volumul de mas„ lemnoas„
provenind din resursele prev„zute la art. 1 lit. a) sunt
destinate spre v‚nzare pe picior, Ón conformitate cu
prevederile legale Ón vigoare privind v‚nzarea masei
lemnoase destinate operatorilor economici. Din acest volum,
0,06 milioane m 3 sunt destinate onor„rii contractelor
Óncheiate de Regia Na˛ional„ a P„durilor — Romsilva cu
operatorii economici care construiesc drumuri forestiere Ón
bazine forestiere inaccesibile Ón contrapartid„ cu mas„
lemnoas„ pe picior, Ón derulare;
b) 2,00 milioane m3 din volumul de mas„ lemnoas„
provenind din resursele prev„zute la art. 1 lit. a) sunt
destinate pentru prest„ri de servicii operatorilor economici
atesta˛i Ón activitatea de exploatare forestier„, pe baz„ de
licita˛ii sau de negociere direct„;
c) 2,10 milioane m3 din volumul de mas„ lemnoas„
provenind din resursele prev„zute la art. 1 lit. a) sunt
destinate aprovizion„rii popula˛iei din mediul rural;
d) 0,55 milioane m3 din volumul de mas„ lemnoas„
provenind din resursele prev„zute la art. 1 lit. a) sunt
destinate nevoilor proprii ale administratorului p„durilor
proprietate public„ a statului.
Art. 3. — Se revizuie∫te ∫i se stabile∫te repartizarea pe
jude˛e a volumului maxim de mas„ lemnoas„ pe picior
care poate fi recoltat„ Ón anul 2006 din p„durile proprietate
public„ a unit„˛ilor administrativ-teritoriale, conform
anexei nr. 1.
Art. 4. — Se revizuie∫te ∫i se stabile∫te repartizarea pe
jude˛e a volumului maxim de mas„ lemnoas„ pe picior
care poate fi recoltat„ Ón anul 2006 din p„durile proprietate
privat„ a persoanelor juridice de drept privat, conform
anexei nr. 2.
Art. 5. — Se revizuie∫te ∫i se stabile∫te repartizarea pe
jude˛e a volumului maxim de mas„ lemnoas„ pe picior
care poate fi recoltat„ Ón anul 2006 din p„durile proprietate
privat„ a persoanelor fizice, conform anexei nr. 3.
Art. 6. — Se revizuie∫te ∫i se stabile∫te repartizarea pe
jude˛e a volumului maxim de mas„ lemnoas„ pe picior
care poate fi recoltat„ Ón anul 2006 din vegeta˛ia forestier„
situat„ pe terenuri din afara fondului forestier na˛ional,
conform anexei nr. 4.
Art. 7. — Anexele nr. 1—4*) fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 8. — (1) Repartizarea pe fiecare ocol silvic care
asigur„ administrarea sau serviciile silvice a volumelor de
lemn pe picior provenind din resursele prev„zute Ón

anexele nr. 1—4 se realizeaz„ de c„tre inspectoratele
teritoriale de regim silvic ∫i de v‚n„toare.
(2) Repartizarea pe proprietari sau de˛in„tori a
volumelor maxime de lemn se realizeaz„ de c„tre ocoalele
silvice prin aplicarea urm„toarelor procente:
a) 87% din posibilitatea anual„ stabilit„ prin
amenajamentele silvice avizate sau pe baza hot„r‚rilor
Conferin˛ei a II-a de amenajare, pentru amenajamentele
silvice neavizate;
b) 77% din volumul de recoltat printr-o interven˛ie,
stabilit prin studiile sumare de amenajare aprobate conform
legii, diferen˛iat pe produse principale, inclusiv t„ieri de
conservare — 71% ∫i pe produse secundare — 100%;
c) 77% din volumul anual de recoltat stabilit prin studiile
de transformare aprobate.
(3) Prin excep˛ie de la prevederile alin. (1) ∫i alin. (2)
lit. b), Ón cazul tratamentelor intensive la care se realizeaz„
ultima interven˛ie ∫i al defri∫„rilor legale, procentul de
extras va fi de 100%.
(4) Œn cazul t„ierilor rase ∫i al t„ierilor Ón cr‚ng
repartizarea volumului maxim de mas„ lemnoas„ se face
cu evitarea al„tur„rii parchetelor.
(5) Este interzis„ repartizarea cotei de t„iere de c„tre
inspectoratele teritoriale de regim silvic ∫i de v‚n„toare pe
baza altor informa˛ii dec‚t cele care au servit la
fundamentarea volumelor de material lemnos prezentate Ón
anexele nr. 1—4 la prezentul ordin, cu excep˛ia situa˛iilor
care determin„ recoltarea produselor accidentale ap„rute
dup„ data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin ∫i numai
dup„ realizarea precompt„rilor impuse de normele tehnice
silvice.
(6) Repartizarea pe proprietari sau de˛in„tori a
volumelor de mas„ lemnoas„ pe picior prev„zute la art. 1,
rezultate Ón urma t„ierilor de produse accidentale, se face
de c„tre inspectoratele teritoriale de regim silvic ∫i de
v‚n„toare, numai cu aprobarea secretarului de stat pentru
p„duri din Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale, emis„ Ón baza fundament„rii transmise de acestea.
(7) Ocoalele silvice realizeaz„ marcarea, Óntocmesc actul
de punere Ón valoare, autorizeaz„ parchetele spre
exploatare ∫i comunic„ lunar inspectoratului teritorial de
regim silvic ∫i de v‚n„toare situa˛ia exploat„rilor volumului
de lemn repartizat.
Art. 9. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i
dezvolt„rii rurale nr. 279/2006 privind revizuirea volumului
maxim de mas„ lemnoas„ pe picior care poate fi recoltat„
Ón anul 2006, pe categorii de resurse ∫i pe destina˛ii, ∫i
repartizarea acestuia pe jude˛e, pentru p„durile proprietate
public„ a unit„˛ilor administrativ-teritoriale, p„durile
proprietate privat„ a persoanelor fizice ∫i juridice de drept
privat ∫i pentru vegeta˛ia forestier„ situat„ pe terenuri din
afara fondului forestier na˛ional, publicat Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 397 din 9 mai 2006.
Art. 10. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Bucure∫ti, 11 octombrie 2006.
Nr. 689.
*) Anexele nr. 1—4 sunt reproduse Ón facsimil.
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ANEXA Nr. 1

REPARTIZAREA PE JUDEﬁE

a volumului maxim de mas„ lemnoas„ pe picior care poate fi recoltat„ Ón anul 2006
din p„durile proprietate public„ a unit„˛ilor administrativ-teritoriale
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ANEXA Nr. 2
REPARTIZAREA PE JUDEﬁE

a volumului maxim de mas„ lemnoas„ pe picior care poate fi recoltat„ Ón anul 2006
din p„durile proprietate privat„ a persoanelor juridice de drept privat
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ANEXA Nr. 3

REPARTIZAREA PE JUDEﬁE

a volumului maxim de mas„ lemnoas„ pe picior care poate fi recoltat„ Ón anul 2006
din p„durile proprietate privat„ a persoanelor fizice
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ANEXA Nr. 4
REPARTIZAREA PE JUDEﬁE

a volumului maxim de mas„ lemnoas„ pe picior care poate fi recoltat„ Ón anul 2006
din vegeta˛ia forestier„ situat„ pe terenuri din afara fondului forestier na˛ional
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MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
privind aprobarea deciziilor pentru acordarea dreptului de producere a vinurilor
cu denumire de origine controlat„ (DOC) ∫i aprobarea deciziilor
pentru acordarea dreptului de producere a vinurilor spumante
cu denumire de origine controlat„ (DOC)
Œn baza prevederilor art. 49 lit. c) din Legea viei ∫i vinului Ón sistemul organiz„rii comune a pie˛ei vitivinicole
nr. 244/2002, precum ∫i ale art. 25 alin. (4) ∫i ale art. 63 din Normele metodologice de aplicare a Legii viei ∫i vinului Ón
sistemul organiz„rii comune a pie˛ei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.134/2002,
Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
v„z‚nd Referatul de aprobare al Oficiului Na˛ional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri ∫i Alte Produse
Vitivinicole (ONDOV) nr. 2.410 din 19 septembrie 2006,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ 32 de decizii pentru acordarea
dreptului de producere a vinurilor cu denumire de origine
controlat„ (DOC), eliberate de Oficiul Na˛ional al
Denumirilor de Origine pentru Vinuri ∫i Alte Produse
Vitivinicole (ONDOV), care se refer„ la denumirile de
origine controlat„ (DOC) pentru vinuri, admise pentru
utilizare Ón Rom‚nia, prev„zute Ón anexa nr. 1 la Ordinul
ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale
nr. 732/2005 privind aprobarea Listei denumirilor de origine
controlat„ (DOC) pentru vinurile lini∫tite, admise pentru
utilizare Ón Rom‚nia, a Listei denumirilor de origine
controlat„ (DOC) pentru vinurile spumante, admise pentru
utilizare Ón Rom‚nia, a Listei indica˛iilor geografice pentru
vinurile lini∫tite, admise pentru utilizare Ón Rom‚nia, a Listei
indica˛iilor geografice pentru vinurile aromatizate, admise
pentru utilizare Ón Rom‚nia, ∫i a Listei men˛iunilor
tradi˛ionale ale vinurilor, admise pentru utilizare Ón
Rom‚nia, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 726 din 10 august 2005.
Art. 2. — Categoriile de calitate ∫i soiurile de vinuri cu
denumire de origine controlat„ (DOC), admise pentru
producere Ón Rom‚nia, sunt prev„zute Ón anexa nr. 1.
Art. 3. — Se aprob„ 10 decizii pentru acordarea
dreptului de producere a vinurilor spumante cu denumire
de origine controlat„ (DOC), elaborate de Oficiul Na˛ional
al Denumirilor de Origine pentru Vinuri ∫i Alte Produse
Vitivinicole (ONDOV), care se refer„ la denumirile de
origine controlat„ (DOC) pentru vinurile spumante, admise

pentru utilizare Ón Rom‚nia, prev„zute Ón anexa nr. 2 la
Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale
nr. 732/2005.
Art. 4. — Soiurile de struguri admise pentru producerea
vinurilor spumante Ón fiecare denumire de origine controlat„
(DOC) sunt prev„zute Ón anexa nr. 2.
Art. 5. — Cele 32 de decizii pentru acordarea dreptului
de producere a vinurilor cu denumire de origine controlat„
(DOC) ∫i cele 10 decizii pentru acordarea dreptului de
producere a vinurilor spumante cu denumire de origine
controlat„ (DOC), con˛in‚nd preciz„ri referitoare la arealele
delimitate pentru producerea vinurilor cu denumire de
origine, la soiurile ∫i sortimentele de soiuri, la categoriile ∫i
tipurile de vin prev„zute a fi ob˛inute, la principalele
elemente ale sistemului de cultur„ a vi˛ei-de-vie ∫i
tehnologiei de producere a vinurilor, la nivelul maxim al
produc˛iilor de struguri, la con˛inutul Ón zaharuri al
strugurilor la cules, la limitele minime ale extractului sec
nereduc„tor, la principalele caracteristici fizico-chimice ∫i
organoleptice ale vinurilor, precum ∫i Ón leg„tur„ cu
declasarea lor se vor comunica persoanelor interesate de
Oficiul Na˛ional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri ∫i
Alte Produse Vitivinicole (ONDOV).
Art. 6. — Anexele nr. 1 ∫i 2*) fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 7. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Nicolae Flaviu Lazin,
secretar de stat
Bucure∫ti, 12 octombrie 2006.
Nr. 690.

*) Anexele nr. 1 ∫i 2 sunt reproduse Ón facsimil.

(elemente de sintez„ a celor 32 de decizii pentru acordarea dreptului de producere a vinurilor cu denumire de origine controlat„ DOC,
aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 732/2005)

∫i soiurile de vinuri cu denumire de origine controlat„ (DOC), admise pentru producere Ón Rom‚nia

CATEGORIILE DE CALITATE

ANEXA Nr. 1
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ANEXA Nr. 2
SOIURILE DE STRUGURI

admise pentru producerea vinurilor spumante Ón fiecare denumire de origine controlat„ (DOC)
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MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERﬁULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare special„ ∫i de supraveghere financiar„
Ón perioada de privatizare la Societatea Comercial„ de Producere a Energiei Electrice ∫i Termice
îTermoelectrica“ — S.A.
Œn temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 180 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 88/1997 privind privatizarea societ„˛ilor comerciale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale Legii nr. 137/2002
privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 577/2002, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 434 din 21 iunie 2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul Ordinului ministrului economiei ∫i comer˛ului nr. 514/2006 privind stabilirea atribu˛iilor ∫i deleg„rii de
competen˛e de coordonare ale personalului din conducerea ministerului,
Ón conformitate cu prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 88/2001 privind Ónfiin˛area Oficiului
Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 552/2001,
Ón conformitate cu dispozi˛iile Hot„r‚rii Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Oficiului
Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie, republicat„,
Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Economiei
∫i Comer˛ului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón vederea stabilirii modului de administrare ∫i gestionare, precum ∫i a m„surilor ce trebuie luate pentru
accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercial„ de Producere a Energiei Electrice ∫i Termice
îTermoelectrica“ — S.A.,
ministrul economiei ∫i comer˛ului emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se instituie procedura de administrare
special„ ∫i de supraveghere financiar„ Ón perioada de
privatizare la Societatea Comercial„ de Producere a
Energiei Electrice ∫i Termice îTermoelectrica“ — S.A.,
denumit„ Ón continuare societate comercial„, cu sediul Ón
municipiul Bucure∫ti, bd. Lacul Tei nr. 1—3, sectorul 2,
Ónmatriculat„ la Oficiul Na˛ional al Registrului Comer˛ului
sub nr. J40/7750/2000, cod unic de Ónregistrare 13293638,
Óncep‚nd cu data public„rii prezentului ordin Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 2. — (1) Pe durata administr„rii speciale ∫i a
supravegherii financiare Ón perioada de privatizare
administratorul special are atribu˛iile stabilite prin mandatul
special acordat prin ordin de ministrul economiei ∫i
comer˛ului.
(2) Con˛inutul mandatului special prev„zut la alin. (1) va
cuprinde Ón principal, dar f„r„ a se limita la acestea,
urm„toarele atribu˛ii:
a) luarea unor m„suri de administrare, gestionare ∫i
supraveghere a societ„˛ii comerciale, cu accent pe:
— convocarea adun„rii generale a ac˛ionarilor, ori de
c‚te ori este necesar;
— situa˛ia Óndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ∫i de performan˛„;
— identificarea unor active neutilizate care pot fi
transferate/v‚ndute;
— inventarierea datoriilor societ„˛ii comerciale, precum ∫i
a pl„˛ilor restante, Ón structura lor;
— inventarierea crean˛elor pe care societatea comercial„
le are de recuperat;
— cunoa∫terea situa˛iei litigiilor care greveaz„ asupra
societ„˛ii comerciale;
— inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) Óntocmirea unui grafic Ómpreun„ cu societatea
comercial„ pentru Óndeplinirea de c„tre aceasta a obliga˛iei
de a efectua toate pl„˛ile c„tre creditorii bugetari, furnizorii
de utilit„˛i, al˛i furnizori, creditorii financiari ∫i al˛i creditori,
inclusiv pentru institu˛iile publice implicate, Ón scopul
reducerii gradului de Óndatorare;
c) notificarea tuturor creditorilor bugetari Ón sensul
instituirii procedurii de administrare special„ ∫i de
supraveghere financiar„ Ón perioada de privatizare Ón
vederea ridic„rii tuturor sarcinilor care greveaz„ asupra
activelor societ„˛ii comerciale care urmeaz„ a fi v‚ndute,
externalizate sau transferate, Ón scopul cre∫terii atractivit„˛ii
la privatizare;
d) notificarea tuturor creditorilor bugetari Ón sensul
instituirii procedurii de administrare special„ ∫i de
supraveghere financiar„ Ón perioada de privatizare Ón
vederea suspend„rii de c„tre ace∫tia, p‚n„ la transferul
dreptului de proprietate asupra ac˛iunilor, a aplic„rii oric„rei
m„suri de executare silit„ Ónceput„ asupra societ„˛ii
comerciale ∫i pentru a nu face niciun demers pentru
instituirea unor noi astfel de m„suri. Acelea∫i dispozi˛ii sunt
aplicabile ∫i institu˛iei publice implicate, dac„ are calitatea
de creditor;
e) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finan˛elor Publice, pentru bugetul de stat, pentru bugetul
asigur„rilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale,
precum ∫i ale autorit„˛ilor administra˛iei publice locale,
pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obliga˛ii
bugetare pentru datoriile bugetare, conform prevederilor
legale specifice Ón vigoare, aplicabile societ„˛ilor comerciale
Ón perioada de privatizare;
f) solicitarea furnizorilor de servicii ∫i utilit„˛i s„
Óntocmeasc„ graficele de ree∫alonare a datoriilor restante,
s„ le respecte, precum ∫i societ„˛ii comerciale s„ efectueze
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pl„˛ile facturilor curente ∫i a datoriilor restante conform
graficelor de ree∫alonare;
g) respectarea disciplinei economico-financiare prin
luarea unor m„suri pentru Ónt„rirea acesteia.
Art. 3. — Procedura de administrare special„ ∫i de
supraveghere financiar„ Ón perioada de privatizare

Ónceteaz„ la data transferului dreptului de proprietate
asupra ac˛iunilor Ón situa˛ia privatiz„rii societ„˛ii comerciale
sau la data stabilit„ prin ordin al ministrului economiei ∫i
comer˛ului.
Art. 4. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Iuliu Winkler
Bucure∫ti, 12 octombrie 2006.
Nr. 691.

ACTE

ALE COLEGIULUI MEDICILOR
DENTI™TI DIN ROM¬NIA

COLEGIUL MEDICILOR DENTI™TI DIN ROM¬NIA

DECIZIE
privind stabilirea componen˛ei Comisiei superioare de disciplin„
a Colegiului Medicilor Denti∫ti din Rom‚nia
Œn temeiul art. 532 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Consiliul na˛ional al Colegiului Medicilor Denti∫ti din Rom‚nia
Art. 1. — Se aprob„ urm„toarea componen˛„ a Comisiei
superioare de disciplin„:
a) Prof. univ. dr. Alexandru Bucur — pre∫edinte;
b) Prof. univ. dr. Ecaterina Ionescu — membru;
c) Prof. univ. dr. Virgil C‚rligeriu — membru;

d e c i d e:

d) Prof. univ. dr. Sorin Pop∫or — membru;
e) Prof. univ. dr. Norina Forna — membru;
f) Prof. univ. dr. Grigore B„ciu˛ — membru.
Art. 2. — Prezenta decizie se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Colegiului Medicilor Denti∫ti din Rom‚nia,
Mihai Augustin
Bucure∫ti, 22 septembrie 2006.
Nr. 13.
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