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HOT√R¬RI ALE PARLAMENTULUI ROM¬NIEI
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
privind modificarea Hot„r‚rii Parlamentului
nr. 3/2005 pentru aprobarea componen˛ei nominale a Comisiei
parlamentare a revolu˛ionarilor din decembrie 1989
Œn temeiul art. 64 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al
Legii recuno∫tin˛ei fa˛„ de eroii-martiri ∫i lupt„torii care au contribuit la
victoria Revolu˛iei rom‚ne din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modific„rile
ulterioare,
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Domnul deputat Firczak Gheorghe, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al minorit„˛ilor na˛ionale, se nume∫te membru al Comisiei
parlamentare a revolu˛ionarilor din decembrie 1989 Ón locul domnului deputat
Ujeniuc Drago∫.
Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón
∫edin˛a comun„ din 28 iunie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 28 iunie 2006.
Nr. 21.

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
privind prelungirea mandatelor unor membri ai Consiliului
Na˛ional al Audiovizualului
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Mandatul urm„torilor membri ai Consiliului Na˛ional al
Audiovizualului se prelunge∫te p‚n„ la data de 1 octombrie 2006:
1. Attila Gasparik, vicepre∫edinte;
2. Dan Grigore, membru;
3. Mircea Sorin Moldovan, membru;
4. R„svan Popescu, membru;
5. ™erban Pretor, membru;
6. Gabriela Stoica, membru.
Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón
∫edin˛a comun„ din 28 iunie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 28 iunie 2006.
Nr. 22.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
privind numirea pre∫edintelui, a vicepre∫edin˛ilor ∫i a unor membri
ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor
Œn temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 32/2000 privind societ„˛ile de asigurare ∫i supravegherea asigur„rilor,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Parlamentul Rom‚niei

adopt„ prezenta hot„r‚re.

Articol unic. — Se numesc pre∫edintele, vicepre∫edin˛ii
∫i urm„torii membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere
a Asigur„rilor:
1. doamna Toncescu Angela se nume∫te pre∫edinte
pentru un mandat de 5 ani;
2. domnul Buzoianu Constantin se nume∫te
vicepre∫edinte pentru un mandat de 5 ani;

3. domnul Balt„ Tudor se nume∫te vicepre∫edinte pentru
un mandat de 5 ani;
4. domnul Moldoveanu Corneliu se nume∫te membru
pentru un mandat de 5 ani;
5. doamna Cristea Aurelia se nume∫te membr„ Ón
continuarea mandatului domnului Balt„ Tudor, aprobat prin
Hot„r‚rea Parlamentului nr. 23/2004, p‚n„ la data de
15 decembrie 2009.

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón ∫edin˛a comun„ din 28 iunie 2006, cu respectarea
prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 28 iunie 2006.
Nr. 23.

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
privind numirea pre∫edintelui, a vicepre∫edintelui ∫i a celorlal˛i membri ai Consiliului Comisiei de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
Œn temeiul prevederilor art. 3 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 50/2005 privind Ónfiin˛area,
organizarea ∫i func˛ionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 313/2005,
Parlamentul Rom‚niei

adopt„ prezenta hot„r‚re.

Articol unic. — Se numesc pre∫edintele, vicepre∫edintele
∫i ceilal˛i membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private, dup„ cum urmeaz„:
1. Mircea Oancea, pre∫edinte, pentru un mandat de
6 ani;
2. Ion Giurescu, vicepre∫edinte, pentru un mandat de 6 ani;

3. Vlad Soare, membru, pentru un mandat de 5 ani;
4. Doru Claudian Frunzulic„, membru, pentru un mandat
de 5 ani;
5. ™tefan Emanuel Prigoreanu, membru, pentru un
mandat de 5 ani.

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón ∫edin˛a comun„ din 28 iunie 2006, cu respectarea
prevederilor art. 3 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 50/2005, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 313/2005.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 28 iunie 2006.
Nr. 24.
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind finan˛area din bugetul Ministerului Integr„rii Europene a asisten˛ei tehnice
pentru preg„tirea de proiecte de investi˛ii publice,
finan˛abile prin Programul opera˛ional regional 2007—2013
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ lista proiectelor de investi˛ii,
care pot fi preg„tite prin asisten˛„ tehnic„, cuprinse Ón
anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
(2) Proiectele vor fi finan˛ate prin Programul opera˛ional
regional 2007—2013.
(3) Asisten˛a tehnic„ se acord„ Ón cadrul subprogramului
îAsisten˛„ tehnic„ pentru preg„tirea de proiecte finan˛abile
prin Programul opera˛ional regional 2007—2013“, finan˛at
din bugetul Ministerului Integr„rii Europene.
(4) Proiectele de investi˛ii prev„zute Ón anex„ au fost
aprobate de Consiliul Na˛ional pentru Dezvoltare Regional„
ca portofoliu de proiecte de rezerv„ Ón cadrul Programului
PHARE coeziune economic„ ∫i social„ 2003 ∫i Programului
PHARE coeziune economic„ ∫i social„ 2004—2006. Aceste
proiecte au fost propuse pentru finan˛are din fonduri
structurale.
Art. 2. — Asisten˛a tehnic„ se acord„ numai proiectelor
care sunt Ón concordan˛„ cu obiectivele Strategiei na˛ionale
de dezvoltare regional„ a Planului na˛ional de dezvoltare
2007—2013 ∫i ale Programului opera˛ional regional 2007—2013.
Art. 3. — (1) Asisten˛a tehnic„ contractat„ Ón scopul
preg„tirii proiectelor prev„zute Ón anex„ va include
urm„toarele activit„˛i:
a) actualizarea ∫i/sau revizuirea, dup„ caz, a studiilor de
fezabilitate;

b) elaborarea ∫i revizuirea proiectelor tehnice ∫i a
detaliilor de execu˛ie necesare implement„rii proiectelor.
(2) Suma de 82.009 mii lei (RON), alocat„ pentru
activit„˛ile prev„zute la alin. (1), subprogramul îAsisten˛„
tehnic„ pentru preg„tirea de proiecte, finan˛abile prin
Programul opera˛ional regional 2007—2013“, se reg„se∫te
Ón bugetul pe anul 2006 al Ministerului Integr„rii Europene
la capitolul 80.01 îAc˛iuni generale economice, comerciale
∫i de munc„“, titlul îAlte transferuri“, articolul 55.01.13
îPrograme de dezvoltare“.
Art. 4. — Preg„tirea proiectelor se realizeaz„ de firme
specializate, selectate de Ministerul Integr„rii Europene prin
licita˛ie public„, potrivit prevederilor legisla˛iei Ón vigoare.
Art. 5. — Beneficiarii proiectelor sunt autorit„˛ile
administra˛iei publice locale.
Art. 6. — Beneficiarii proiectelor prev„zu˛i Ón anex„ au
obliga˛ia s„ pun„ la dispozi˛ie Ministerului Integr„rii
Europene ∫i firmelor specializate, selectate potrivit art. 4,
documenta˛ia necesar„ Ón vederea realiz„rii activit„˛ilor
prev„zute la art. 3 alin. (1).
Art. 7. — Procedura de implementare a subprogramului
prev„zut la art. 1 alin. (3) se aprob„ prin ordin al
ministrului integr„rii europene ∫i se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, Ón termen de 30 de zile de la
data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul integr„rii europene,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 21 iunie 2006.
Nr. 811.

LISTA

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

cuprinz‚nd proiectele de rezerv„ din cadrul Programului PHARE coeziune economic„ ∫i social„ 2003
îDezvoltarea infrastructurii regionale“

ANEX√*)
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îDezvoltarea infrastructurii regionale“

cuprinz‚nd proiectele de rezerv„ din cadrul Programului PHARE coeziune economic„ ∫i social„ 2004—2006

LISTA
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente
∫i de capital ale autorit„˛ilor administra˛iei publice locale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ suplimentarea sumelor
defalcate din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 22.910 mii lei
(RON), din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006,
potrivit anexei care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.

(2) Suma prev„zut„ la alin. (1) se utilizeaz„ pentru
finan˛area unor cheltuieli curente ∫i de capital ale
autorit„˛ilor administra˛iei publice locale.
Art. 2. — Ordonatorii principali de credite r„spund de
modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale, a
sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 28 iunie 2006.
Nr. 826.
ANEX√*)
REPARTIZAREA

sumei alocate din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006,
pentru asigurarea unor cheltuieli curente ∫i de capital ale autorit„˛ilor administra˛iei publice locale

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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DE

13

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

AUTORITATEA NAﬁIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribu˛ie
∫i aprobarea pre˛urilor pentru furnizarea reglementat„ a gazelor naturale, realizate
de Societatea Comercial„ îB.E.R.G. Sistem Gaz“ — S.A. Bucure∫ti
Œn temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) ∫i (5) ∫i ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se stabilesc venitul reglementat unitar ∫i
venitul total unitar aferente serviciului de distribu˛ie a
gazelor naturale realizat de Societatea Comercial„
îB.E.R.G. Sistem Gaz“ — S.A. Bucure∫ti ∫i se aprob„
coeficien˛ii elementelor generatoare de costuri, conform
lit. a) din anexa nr. 1*) care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar ∫i
venitul total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor
naturale Ón regim reglementat realizat de Societatea
Comercial„ îB.E.R.G. Sistem Gaz“ — S.A. Bucure∫ti,
conform lit. b) din anexa nr. 1.
Art. 3. — (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru
prestarea serviciului de distribu˛ie a gazelor naturale,
prev„zute Ón anexa nr. 2*) care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
(2) Tarifele reglementate prev„zute la alin. (1) se aplic„
ter˛ilor, beneficiari ai serviciului de distribu˛ie a gazelor
naturale din localit„˛ile Ón care Societatea Comercial„
îB.E.R.G. Sistem Gaz“ — S.A. Bucure∫ti de˛ine licen˛a de
distribu˛ie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prev„zute la alin. (1) nu con˛in
T.V.A.
Art. 4. — (1) Se aprob„ pre˛urile finale reglementate
pentru furnizarea gazelor naturale Ón regim reglementat,
prev„zute Ón anexa nr. 3*) care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
(2) Pre˛urile finale reglementate prev„zute la alin. (1) se
aplic„ consumatorilor captivi din localit„˛ile Ón care
Societatea Comercial„ îB.E.R.G. Sistem Gaz“ — S.A.
Bucure∫ti de˛ine licen˛a de distribu˛ie ∫i furnizare a gazelor
naturale.
(3) Pre˛urile finale reglementate prev„zute la alin. (1) nu
con˛in T.V.A.
Art. 5. — Autoritatea Na˛ional„ de Reglementare Ón
Domeniul Gazelor Naturale ∫i Societatea Comercial„
îB.E.R.G. Sistem Gaz“ — S.A. Bucure∫ti vor duce la
Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 6. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare la 15 zile de
la data public„rii.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale,
™tefan Cosmeanu

Bucure∫ti, 27 iunie 2006.
Nr. 774.

*) Anexele nr. 1—3 sunt reproduse Ón facsimil.

14

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 571/3.VII.2006
ANEXA Nr. 1
VENITURILE

reglementate unitare, veniturile totale unitare ∫i coeficien˛ii formulei elementelor generatoare de costuri
pentru Societatea Comercial„ îB.E.R.G. Sistem Gaz“ — S.A. Bucure∫ti

ANEXA Nr. 2
TARIFELE

reglementate pentru activitatea de distribu˛ie a gazelor naturale
realizat„ de Societatea Comercial„ îB.E.R.G. Sistem Gaz“ — S.A. Bucure∫ti

ANEXA Nr. 3
PREﬁURILE

finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale Ón regim reglementat realizat„
de Societatea Comercial„ îB.E.R.G. Sistem Gaz“ — S.A. Bucure∫ti
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea Reglement„rii aeronautice civile rom‚ne RACR—SAFA
privind evaluarea siguran˛ei zborului la aeronavele str„ine, edi˛ia 01/2006
Pentru Óndeplinirea atribu˛iilor ce revin Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, ca autoritate de stat
Ón domeniul transporturilor,
Ón temeiul prevederilor art. 4 lit. b) ∫i f) ∫i ale art. 62 din Ordonan˛a Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 2 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 405/1993 privind Ónfiin˛area
Autorit„˛ii Aeronautice Civile Rom‚ne, precum ∫i ale art. 4 alin. (1) pct. 12 ∫i 26 ∫i ale art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea aeronautic„ civil„
rom‚n„ RACR—SAFA privind evaluarea siguran˛ei zborului
la aeronavele str„ine, edi˛ia 01/2006, prev„zut„ Ón anexa*)
care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
Art. 3. — Direc˛ia general„ avia˛ie civil„ din cadrul
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului ∫i

Regia Autonom„ îAutoritatea Aeronautic„ Civil„ Rom‚n„“
duc la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin transpune Directiva
2004/36/CE a Parlamentului European ∫i a Consiliului din
21 aprilie 2004 referitoare la siguran˛a zborului aeronavelor
din ter˛e ˛„ri care utilizeaz„ aeroporturile Comunit„˛ii
Europene, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor
Europene nr. L 143/76 din 30 aprilie 2004.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
Bucure∫ti, 22 iunie 2006.
Nr. 1.115.
*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 571 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea Reglement„rii aeronautice civile rom‚ne RACR—LPN 5
privind licen˛ierea unor categorii de personal aeronautic civil navigant, edi˛ia 2/2006
Pentru Óndeplinirea atribu˛iilor ce revin Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, ca autoritate de stat
Ón domeniul transporturilor,
Ón temeiul prevederilor art. 4 lit. b) ∫i f) ∫i ale art. 62 din Ordonan˛a Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 2 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 405/1993 privind Ónfiin˛area
Autorit„˛ii Aeronautice Civile Rom‚ne, precum ∫i ale art. 4 alin. (1) pct. 12 ∫i ale art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea aeronautic„ civil„
rom‚n„ RACR—LPN 5 privind licen˛ierea unor categorii

de personal aeronautic civil navigant, edi˛ia 2/2006,
denumit„ Ón continuare RACR—LPN 5, prev„zut„ Ón
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Art. 6. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin,
Ordinul ministrului lucr„rilor publice, transporturilor ∫i
locuin˛ei nr. 1.929/2001 pentru aprobarea Reglement„rilor
aeronautice civile rom‚ne RACR—LPN 5 privind licen˛ierea
unor categorii de personal aeronautic navigant civil, publicat
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 51 din
24 ianuarie 2002, se abrog„.
Art. 7. — Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului
Uniunii Europene nr. 91/670 privind recunoa∫terea reciproc„
a licen˛elor personalului pentru exercitarea unor atribu˛ii Ón
avia˛ia civil„, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor
Europene nr. L 373/21 din 31 decembrie 1991, Ón ceea ce
prive∫te echipajul de conducere de la bordul aeronavelor
civile, cu excep˛ia pilo˛ilor.

anexa*) care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Regia Autonom„ îAutoritatea Aeronautic„
Civil„ Rom‚n„“ coopereaz„ cu autorit„˛ile aeronautice civile
ale altor state, Ón scopul aplic„rii prevederilor RACR—LPN 5,
inclusiv prin schimbul de informa˛ii referitoare la licen˛ele
acceptate prin echivalare.
Art. 3. — Informa˛iile confiden˛iale ob˛inute de Regia
Autonom„ îAutoritatea Aeronautic„ Civil„ Rom‚n„“ Ón
aplicarea prevederilor RACR—LPN 5 sunt considerate
secret profesional.
Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
Art. 5. — Direc˛ia general„ avia˛ie civil„ din cadrul
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului ∫i
Regia Autonom„ îAutoritatea Aeronautic„ Civil„ Rom‚n„“
duc la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
Bucure∫ti, 22 iunie 2006.
Nr. 1.116.
*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 571 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.


RECTIFIC√RI
1. Œn cuprinsul anexei la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.104/2005 privind redob‚ndirea cet„˛eniei rom‚ne de c„tre unele
persoane, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 890 din 5 octombrie 2005, se face urm„toarea rectificare
(care nu apar˛ine Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
— la nr. 23, Ón loc de: îCu∫nir Serghei, fiul lui Cu∫nir Pantelimon...“ se va citi: îCu∫nir Serghei, fiul lui Cu∫nir Pintilie...“.
2. Œn cuprinsul anexei la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.290/2005 privind redob‚ndirea cet„˛eniei rom‚ne de c„tre unele
persoane, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 973 din 2 noiembrie 2005, se fac urm„toarele rectific„ri
(care nu apar˛in Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
— la nr. 39, Ón loc de: î...Ón localitatea Cojba, ...“ se va citi: î...Ón localitatea Cajba, ...“;
— la nr. 54, Ón loc de: îDemen˛ Alexandru, fiul lui Constantin (fiul lui Pavel n. la 15.06.1906 Ón localitatea Cahul ∫i Maria)
∫i Tecla, ...“ se va citi: îDemen˛ Alexandru, fiul lui Constantin (fiul lui Pavel n. la 15.06.1906 Ón localitatea Cahul ∫i Maria) ∫i Fecla, ...“;
— la nr. 55, Ón loc de: îDemen˛ Constantin, fiul lui Constantin ∫i Tecla...“ se va citi: îDemen˛ Constantin, fiul lui
Constantin ∫i Fecla...“.
3. Œn cuprinsul anexei la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.370/2005 privind redob‚ndirea cet„˛eniei rom‚ne de c„tre unele
persoane, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.021 din 17 noiembrie 2005, se fac urm„toarele
rectific„ri (care nu apar˛in Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
— la nr. 26, Ón loc de: îBoldi∫or Victoria, fiica lui Moscovin Chiril...“ se va citi: îBoldi∫or Victoria, fiica lui Moscvin
Chiril...“;
— la nr. 50, Ón loc de: îCreciun Natalia, fiica lui Niculae...“ se va citi: îCreciun Natalia, fiica lui Nicolae...“.
4. Œn cuprinsul anexei la Hot„r‚rea Guvernului nr. 5/2006 pentru redob‚ndirea cet„˛eniei rom‚ne de c„tre unele
persoane, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 70 din 25 ianuarie 2006, se fac urm„toarele rectific„ri
(care nu apar˛in Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
— la nr. 20, Ón loc de: îBoxanean Olga, ...“ se va citi: îBaxanean Olga, ...“;
— la nr. 21, Ón loc de: îBoxanean Ruslan, ...“ se va citi: îBaxanean Ruslan, ...“;
— la nr. 69, Ón loc de: î...Ón localitatea Necul„ienca, ...“ se va citi: î...Ón localitatea Necul„ieuca, ...“.
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