KELEMEN Atilla-Béla-László
Curriculum Vitae
Date biografice:
 Data şi locul naşterii: 4.05.1948, Tg. Mureş;
 Stare civilă: căsătorit, doi copii - Atilla Marton, Matyas.
Studii şi specializări:
 1962 – 1966: Liceul Bolyai Farkas din Tg. Mureş;
 1966 – 1971: Universitatea de medicină veterinară Cluj;
 1971: diploma de "doctor medic veterinar", obţinut cu lucrarea intitulată „Particularităţile
biologice a speciilor carnivore din Grădina Zoologică, Tg. Mureş;
 1988 – 1991: specializare SUA - chirurgie;
 2005: diploma de "doctor în zootehnie".
Activitate profesională:
 1971 - 1974 medic veterinar com. Pănet;
 1974 - 1978- medic vet. primar Inspectoratul Sanitar Veterinar Mureş;
 1978 - 1988- dispensar comunal Pănet;
 1988 - 1991- SUA cabinet "Brender Furlong" New Jersey;
 1991 - 1996- cabinet veterinar particular, primul înfiinţat în România;
 1996 - 2004 - deputat în Parlamentul României.
Funcţii, activităţi într-un partid politic:
 1990: UDMR;
 1993 - 1996: preşedinte Consiliul reprezentanţilor Mureş;
 1998: preşedintele organizaţiei Mureş;
 1998 - 2004: liderul Grupul parlamentar UDMR în Camera Deputaţilor.
Funcţii, activităţi parlamentare anterioare:
 1996 - 1998: membru al Camerei Deputaţilor şi al Comisiei de Politică Externă;
 1998 - 2004: preşedinte şi vicepreşedinte în Comisia de agricultură;
 1998 - 2004: lider grup UDMR în Camera Deputaţilor
Funcţii, activităţi în alte organizaţii naţionale :
 Membru în mai multe organizaţii de specialitate, ca Asociaţia chinologică (preşedinte
onorific) şi în Zobeg Club România;
 1998 - 2004: vicepreşedinte în Colegiul Medicilor Veterinari din România;
 2006: vicepreşedinte al AGVPS din România
Funcţii, activităţi în organizaţii internaţionale :
 1996 - 2004: membru supleant în Consiliul Europei şi membru în Comisia pentru
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi în Comisia de
chestiuni politice.



2006: membru individual în Consiliul Internaţional membru individual al Vânătorii şi
Protecţiei Vânatului
 2006: reprezentant al AGVPS în Federaţia Asociaţiilor de Vânători în Comunitatea
Europeană
Activitate publicistică, ştiinţifică, în foruri academice :
 Prima lucrare ştiinţifică „Cercetări biocenalogice în parcul cimitirului reformat din Tg.
Mureş”, susţinută la vârsta de 16 ani;
 Am publicat peste 100 de lucrări ştiinţifice în diferite domenii;
 "Cartea ornitologul" 1978, Kriterion;
 "Cartea chinologului" 1986, Kriterion.
Decoraţii, distincţii :
 1998: "Medalia de aur pentru progresul med. vet.";
 ……: "Medalia Ionescu " pentru profesia de medic veterinar;
 ……: "Insigna de aur A.ch.R.";
 ……: „Medalia Nimrod” a Asociaţiei Vânătorilor din Ungaria;
 2008: Membru de Onoare al AGVPS din România;
 ……: Membru al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
Activitate cinegetică şi în legătură cu cinegetica :
 1969: membru vânători al AJVPS Mureş, cu întrerupere între 1988-1991, fără nici o
abatere şi sancţiune;
 1969: membru fondator al Asociaţiei Chinologice din România;
 1977: examenul de arbitru chinologic internaţional, Budapesta;
 1980 – 1986: câştigător al etapelor finale a câinilor de vânătoare din România, cu diverşi
câini (Arett, Setter Gordon, Rett, Vijlă Maghiară şi cu mai mulţi Tekeli sârmoşi)
 1966: primul importator, de după război, de tekeli sârmoşi în România;
 1988 – 1991: vânătoare practicată în SUA
Hobby:
 vânătoare;
 chinologie;
 ornitologie;
 echitaţie

