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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind eliberarea din func˛ia de procuror general
al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie
Œn temeiul prevederilor art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Ilie Boto∫ se elibereaz„ din func˛ia de procuror
general al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie ca
urmare a demisiei.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 25 iulie 2006.
Nr. 1.010.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea Drapelului de lupt„ Batalionului 1
Opera˛ii Speciale îVulturii“
Œn temeiul prevederilor art. 92 ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, precum ∫i ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea
drapelului de lupt„ marilor unit„˛i ∫i unit„˛ilor militare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se acord„ Drapelul de lupt„ Batalionului 1 Opera˛ii
Speciale îVulturii“.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 25 iulie 2006.
Nr. 1.011.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea Drapelului de lupt„ Batalionului HUMINT
Œn temeiul prevederilor art. 92 ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, precum ∫i ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea
drapelului de lupt„ marilor unit„˛i ∫i unit„˛ilor militare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Se acord„ Drapelul de lupt„ Batalionului HUMINT.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 25 iulie 2006.
Nr. 1.012.
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

3

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea contribu˛iei voluntare, pe anul 2006, pentru sus˛inerea activit„˛ii Centrului
Interna˛ional pentru Tranzi˛ie Democratic„ din Budapesta
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ plata unei contribu˛ii voluntare, pe
anul 2006, pentru sus˛inerea activit„˛ii Centrului Interna˛ional
pentru Tranzi˛ie Democratic„ din Budapesta.

Art. 2. — Finan˛area contribu˛iei voluntare prev„zute la
art. 1 se asigur„ din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor
Externe, pentru anul 2006, Ón limita sumei de 5.000 euro.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 19 iulie 2006.
Nr. 939.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Regulamentului de recep˛ie a lucr„rilor de construc˛ii
∫i instala˛ii aferente acestora, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 273/1994
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Regulamentul de recep˛ie a lucr„rilor de
construc˛ii ∫i instala˛ii aferente acestora, aprobat prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 273/1994, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul 2 al articolului 8 va avea urm„torul cuprins:
îReprezentan˛ii executantului, ai proiectantului ∫i ai
Inspectoratului de Stat Ón Construc˛ii — I.S.C. nu pot face
parte din comisia de recep˛ie, ace∫tia av‚nd calitatea de
invitat.“
2. Dup„ alineatul 2 al articolului 8 se introduce un nou
alineat, alineatul 21, cu urm„torul cuprins:
îPentru obiectivele de investi˛ii finan˛ate din fonduri
publice, prezen˛a reprezentan˛ilor Inspectoratului de Stat Ón
Construc˛ii — I.S.C. Ón calitate de invita˛i este obligatorie.“
3. Articolul 14 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 14. — Comisia de recep˛ie examineaz„ obligatoriu:
a) respectarea prevederilor din autoriza˛ia de construire,
precum ∫i avizele ∫i condi˛iile de execu˛ie impuse de
autorit„˛ile competente;

b) executarea lucr„rilor Ón conformitate cu prevederile
contractului, ale documenta˛iei de execu˛ie ∫i ale
reglement„rilor specifice, cu respectarea exigen˛elor
esen˛iale, conform legii;
c) referatul de prezentare Óntocmit de proiectant cu
privire la modul Ón care a fost executat„ lucrarea.
Investitorul va urm„ri ca aceast„ activitate s„ fie cuprins„
Ón contractul de proiectare;
d) terminarea tuturor lucr„rilor prev„zute Ón contractul
Óncheiat Óntre investitor ∫i executant ∫i Ón documenta˛ia
anex„ la contract.
Œn cazurile Ón care exist„ dubii asupra Ónscrisurilor din
documentele c„r˛ii tehnice a construc˛iei, comisia poate
cere expertize, alte documente, Óncerc„ri suplimentare,
probe ∫i alte teste;
e) valoarea declarat„ a investi˛iei.
Examinarea se efectueaz„ Ón toate cazurile prin
cercetarea vizual„ a construc˛iei ∫i analizarea documentelor
con˛inute Ón cartea tehnic„ a construc˛iei.“
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4. Articolul 15 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 15. — La terminarea examin„rii, comisia va
consemna observa˛iile ∫i concluziile Ón procesul-verbal de
recep˛ie, care va cuprinde obligatoriu valoarea declarat„ a
investi˛iei, al c„rui model este prezentat Ón anexa nr. 1 la
regulament, ∫i Ól va Ónainta Ón termen de 3 zile lucr„toare

investitorului Ómpreun„ cu recomandarea de admitere, cu
sau f„r„ obiec˛ii, a recep˛iei, am‚narea sau respingerea ei.“
5. La punctul 4 din anexa nr. 1 îProces-verbal de
recep˛ie la terminarea lucr„rilor, dup„ subpunctul 4.3 se
introduce un nou subpunct, subpunctul 4.4, cu urm„torul
cuprins:
î4.4. Valoarea declarat„ a investi˛iei este de .......... lei.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Ministrul delegat pentru lucr„ri publice
∫i amenajarea teritoriului,
László Borbély
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 19 iulie 2006.
Nr. 940.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 617/2006 privind constituirea Comisiei
pentru elaborarea proiectului de lege privind salarizarea personalului contractual
din sectorul bugetar, Ón func˛ie de calitatea ∫i performan˛a activit„˛ii
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 617/2006
privind constituirea Comisiei pentru elaborarea proiectului de
lege privind salarizarea personalului contractual din sectorul
bugetar, Ón func˛ie de calitatea ∫i performan˛a activit„˛ii,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 437
din 19 mai 2006, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
1. Titlul va avea urm„torul cuprins:
îH O T √ R ¬ R E
privind constituirea Comisiei pentru elaborarea
proiectului de lege privind salarizarea personalului
din sectorul bugetar, Ón func˛ie de calitatea
∫i performan˛a activit„˛ii“
2. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Se constituie Comisia pentru elaborarea
proiectului de lege privind salarizarea personalului din

sectorul bugetar, Ón func˛ie de calitatea ∫i performan˛a
activit„˛ii, denumit„ Ón continuare Comisie, prin derogare de
la prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea consiliilor interministeriale permanente.“
3. Dup„ articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11,
cu urm„torul cuprins:
îArt. 11. — Intr„ Ón categoria personalului din sectorul
bugetar a c„rui salarizare urmeaz„ s„ fac„ obiectul
proiectului de act normativ prev„zut la art. 1 personalul
Óncadrat Ón baza contractului individual de munc„,
personalul care ocup„ func˛ii de demnitate public„ ∫i
asimilat acestuia, precum ∫i personalul care beneficiaz„ de
statute speciale, cu excep˛ia func˛ionarilor publici al c„ror
sistem de salarizare se afl„ sub inciden˛a art. 20 alin. (1)
lit. e) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor
publici, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 19 iulie 2006.
Nr. 941.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea Óncadr„rii Ón categoria func˛ional„ a drumurilor comunale a unui drum vicinal
situat pe raza administrativ-teritorial„ a comunei Dasc„lu, jude˛ul Ilfov
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 12 ∫i 13 din Ordonan˛a Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ Óncadrarea Ón categoria
func˛ional„ a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat
pe raza administrativ-teritorial„ a comunei Dasc„lu, jude˛ul
Ilfov, conform anexei care face parte intregrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Anexa nr. 2 la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 540/2000 privind aprobarea Óncadr„rii Ón categorii

func˛ionale a drumurilor publice ∫i a drumurilor de utilitate
privat„ deschise circula˛iei publice, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 338 ∫i 338 bis din
20 iulie 2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
completeaz„ Ón mod corespunz„tor.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 26 iulie 2006.
Nr. 948.

ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a unui drum situat pe raza administrativ-teritorial„ a comunei Dasc„lu, jude˛ul Ilfov,
care se Óncadreaz„ Ón categoria func˛ional„ a drumurilor comunale
Indicativul vechi

Drum vicinal

Traseul drumului

Pozi˛ii kilometrice

Dasc„lu (DJ 200) — satul Crea˛a

0+000–0+2,7

Lungimea

Indicativul

(km)

nou

2,7

DC 185

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 jude˛ul Maramure∫
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, precum ∫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. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2006, cu suma de 900 mii lei, pentru jude˛ul
Maramure∫, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, ∫i
alocarea acesteia bugetului local al comunei S„c„l„∫eni
pentru realizarea obiectivului de investi˛ii îC„min cultural Ón
satul Coruia“.

Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde 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 pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 26 iulie 2006.
Nr. 950.

Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2006, pentru Parohia greco-catolic„ din comuna Mire∫u Mare,
jude˛ul Maramure∫
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 3 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit„˛ile de cult apar˛in‚nd cultelor religioase recunoscute din
Rom‚nia, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) 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. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor pe anul 2006 din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2006, cu suma
de 200 mii lei, la capitolul 67.01 îCultur„, recreere ∫i
religie“, titlul 59 îAlte cheltuieli“, alineatul 59.12 îSus˛inerea
cultelor“, pentru Parohia greco-catolic„ din comuna Mire∫u
Mare, jude˛ul Maramure∫.
Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,

modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului Culturii ∫i
Cultelor pe anul 2006.
Art. 3. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i organele
abilitate de lege vor controla modul de utilizare, Ón
conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit
prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 26 iulie 2006.
Nr. 951.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind trecerea unui imobil, proprietate privat„ a statului, din administrarea Regiei Autonome
îAdministra˛ia Patrimoniului Protocolului de Stat“ Ón administrarea Ministerului Afacerilor Externe
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. m) din Legea
nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ trecerea imobilului situat Ón
municipiul Bucure∫ti, Str. Aviatorilor nr. 50, sectorul 1,
proprietate privat„ a statului, av‚nd datele de identificare
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re, din administrarea Regiei Autonome îAdministra˛ia

Patrimoniului Protocolului de Stat“ Ón administrarea
Ministerului Afacerilor Externe.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului prev„zut la
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, 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

Bucure∫ti, 26 iulie 2006.
Nr. 957.

Contrasemneaz„:
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Radu Stroe
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului situat Ón Str. Aviatorilor nr. 50, sectorul 1, Bucure∫ti, proprietate privat„ a statului, care trece din administrarea
Regiei Autonome îAdministra˛ia Patrimoniului Protocolului de Stat“ Ón administrarea Ministerului Afacerilor Externe
Locul
unde este situat
imobilul

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Municipiul Bucure∫ti,
Str. Aviatorilor nr. 50,
sectorul 1

Persoana juridic„
la care se
transmite imobilul

Regia Autonom„ îAdministra˛ia
Patrimoniului Protocolului
de Stat“

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Suprafa˛a terenului = 558,65 m2
Suprafa˛a construit„ = 162 m2
Suprafa˛a util„ = 384,95 m2

Ministerul
Afacerilor
Externe

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind redob‚ndirea cet„˛eniei rom‚ne de c„tre unele persoane
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

∫i al art. 11 din Legea cet„˛eniei rom‚ne nr. 21/1991,

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se acord„ cet„˛enia rom‚n„ persoanelor
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta

hot„r‚re, care au avut aceast„ cet„˛enie ∫i au solicitat
redob‚ndirea ei, cu stabilirea domiciliului Ón Rom‚nia.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul justi˛iei,
Monica Luisa Macovei
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga

Bucure∫ti, 26 iulie 2006.
Nr. 958.

ANEX√
LISTA

persoanelor care au solicitat redob‚ndirea cet„˛eniei rom‚ne Ón temeiul art. 10 alin. (1) din Legea cet„˛eniei rom‚ne
nr. 21/1991, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, cu stabilirea domiciliului Ón Rom‚nia
1. CÓrpaci L„cr„mioara, fiica lui — ∫i CÓrpaci Salvina,
n„scut„ la data de 6 februarie 1985 Ón localitatea
Timi∫oara, jude˛ul Timi∫, Rom‚nia, apatrid, cu domiciliul
actual Ón comuna Reca∫ nr. 172, jude˛ul Timi∫. (1221/2005)
2. Govor Gabriel-Ioan, fiul lui Vasile ∫i Maria, n„scut la
data de 5 mai 1972 Ón localitatea Hunedoara, Rom‚nia,
apatrid, cu domiciliul actual Ón Zal„u, Str. Colinei nr. 2,
jude˛ul S„laj. (1037/2005)

3. Govor Viorica, fiica lui Suciu Vasile ∫i Suciu Iuanita,
n„scut„ la data de 2 iulie 1971 Ón localitatea T‚rgu Mure∫,
Rom‚nia, apatrid, cu domiciliul actual Ón Zal„u, Str. Colinei
nr. 2, jude˛ul S„laj. (1038/2005) Copii minori: Govor
Benjamin-Ruben, n„scut la data de 7 noiembrie 1998.
4. Thomas Viorel, fiul lui ™tefan ∫i Olga, n„scut la data
de 5 iunie 1943 Ón localitatea Or„∫tie, jude˛ul Hunedoara,
Rom‚nia, cet„˛ean american, cu domiciliul actual Ón Statele
Unite ale Americii, 6921 SE 116 Portland, Oregon 97266.
(334/2005)

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru redob‚ndirea cet„˛eniei rom‚ne de c„tre unele persoane
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

∫i al art. 11 din Legea cet„˛eniei rom‚ne nr. 21/1991,

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se acord„ cet„˛enia rom‚n„ persoanelor
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta

hot„r‚re, care au avut aceast„ cet„˛enie ∫i au solicitat
redob‚ndirea ei, cu men˛inerea domiciliului Ón str„in„tate.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 26 iulie 2006.
Nr. 959.

Contrasemneaz„:
Ministrul justi˛iei,
Monica Luisa Macovei
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
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ANEX√
LISTA

persoanelor care au solicitat redob‚ndirea cet„˛eniei rom‚ne Ón temeiul art. 10 alin. (1) din Legea cet„˛eniei rom‚ne
nr. 21/1991, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, cu men˛inerea domiciliului Ón str„in„tate
1. Ciurea Mihai, fiul lui Ion-Constantin ∫i Liliana, n„scut
la data de 27 iunie 1971 Ón Bucure∫ti, Rom‚nia, cet„˛ean
elve˛ian, cu domiciliul actual Ón Elve˛ia, Rue de Lausanne
66, 1110 Morges. (17203/2003)
2. Efendi Metin, fiul lui Bahri ∫i Atige, n„scut la data de
1 iunie 1959 Ón Bucure∫ti, Rom‚nia, cet„˛ean turc, cu
domiciliul actual Ón Turcia, Istanbul, Kadikoy, Kayisdagi
Cd. Icerenkoy, Karaman Ciftilk Yolu, nr. 33, Eston
Camlievler Sedir nr. B—3 Blk. (1434/2005)
3. Feldman Sara, fiica lui Huna ∫i Dina, n„scut„ la data
de 19 iunie 1954 Ón localitatea Piatra-Neam˛, jude˛ul
Neam˛, Rom‚nia, cet„˛ean israelian, cu domiciliul actual Ón
Israel, Kfar Saba, str. Tel Hai 76/14. (245/2005) Copii
minori: Feldman Aya, n„scut„ la data de 3 mai 1989.
4. Friedel Beno, fiul lui Friedel Abraham ∫i Friedel Fani,
n„scut la data de 13 martie 1936 Ón localitatea Cern„u˛i,
Ucraina, cet„˛ean israelian, cu domiciliul actual Ón Israel,
Hadera, str. Slutzkin 9/1. (2413/2004)
5. Grunberg Marius-Sorian, fiul lui Mauriciu ∫i Ana,
n„scut la data de 19 iulie 1946 Ón localitatea Bac„u,
Rom‚nia, cet„˛ean israelian, cu domiciliul actual Ón Israel,
str. Marsak 4/10, Petah-Tiqva. (1043/2005)

6. Medler Ana, fiica lui Leibovici Haim-Moisa ∫i Roza,
n„scut„ la data de 9 februarie 1947 Ón localitatea
F„lticeni, jude˛ul Suceava, Rom‚nia, cet„˛ean israelian, cu
domiciliul actual Ón Israel, Beer Sheva, str. Rambam 68/30.
(486/2005)
7. Medler Iulius, fiul lui Laz„r ∫i Rebeca, n„scut la data
de 1 ianuarie 1948 Ón localitatea Ia∫i, jude˛ul Ia∫i,
Rom‚nia, cet„˛ean israelian, cu domiciliul actual Ón Israel,
Beer Sheva, str. Rambam 68/30. (487/2005)
8. Mikleu Felicia, fiica lui Constantin ∫i Profira, n„scut„
la data de 10 martie 1952 Ón localitatea Tulcea, jude˛ul
Tulcea, Rom‚nia, cet„˛ean s‚rb, cu domiciliul actual Ón
Vrsac, Jase Tomica 1A, Serbia-Muntenegru. (1414/2005)
9. Mikleu Valentin, fiul lui Ovidiu ∫i Felicia, n„scut la
data de 19 iulie 1979 Ón localitatea Br„ila, jude˛ul Br„ila,
cet„˛ean s‚rb, cu domiciliul actual Ón Vrsac, Jase Tomica 1A,
Serbia-Muntenegru. (1413/2005)
10. Sagiv Dorly, fiica lui Bernthal Siegmund ∫i Matilda,
n„scut„ la data de 25 septembrie 1946 Ón Bucure∫ti,
Rom‚nia, cet„˛ean israelian, cu domiciliul actual Ón Israel,
Tel-Aviv, Anatot 34. (4915/2004)
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