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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind acordarea cetățeniei române unor persoane
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. II
alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii
cetățeniei române nr. 21/1991,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se acordă cetățenia română persoanelor prevăzute în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU

ANEXĂ

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul justiției,
Zsuzsánna Péter,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul internelor și reformei
administrative,
Cristian David
București, 9 aprilie 2008.
Nr. 393.
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persoanelor pentru care comisia a avizat favorabil cererile de acordare a cetățeniei române, conform art. 8
din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
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1. Ben Nun Cherbis Tova, fiica lui Iacob și Soșana, născută
la data de 1 aprilie 1954 în localitatea Rehovot, Israel, cu
domiciliul în România, București, Splaiul Unirii nr. 4, bl. B3, sc. 2,
ap. 12, sectorul 4 (26A/2007).
2. Dehbashi Hojatollah, fiul lui Abolghasem și Golab, născut
la data de 27 martie 1962 în localitatea Behbahan, Iran, cu
domiciliul în România, București, str. Emil Gârleanu nr. 12,
bl. A1, ap. 14, sectorul 3 (4274A/2006).
3. Etemad Razlighi Akbar, fiul lui Iesa și Hajar, născut la data
de 30 august 1964 în localitatea Gonbad Kavoos, Iran, cu
domiciliul în România, București, bd. Timișoara nr. 55, bl. G14,
ap. 48, sectorul 6 (3912A/2006).

4. Hamo Derar, fiul lui Murched și Bahie Nasan, născut la
data de 1 februarie 1964 în localitatea Kafer Naseh, Siria, cu
domiciliul în România, Timișoara, Intr. Cerceilor nr. 5, bl. D55,
ap. 14, județul Timiș (3150A/2006).
5. Ozdemir Omer, fiul lui Remzi și Hava, născut la data de
15 februarie 1971 în localitatea Espiye-Giresun, Turcia, cu
domiciliul în România, București, str. Obcina Mică nr. 3, bl. Z29,
ap. 62, sectorul 6 (3869A/2006).
6. Yilmaz Ugur, fiul lui Mustafa și Muyesser, născut la data de
14 ianuarie 1972 în localitatea Elazig, Turcia, cu domiciliul în
România, București, str. Turda nr. 112, bl. 34, ap. 35, sectorul 1
(3438A/2006).

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 156/1993 privind instituirea Zonei libere Sulina
și înființarea Administrației Zonei Libere Sulina
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 156/1993 privind
instituirea Zonei libere Sulina și înființarea Administrației Zonei
Libere Sulina, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 108 din 27 mai 1993, cu modificările ulterioare, se
modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul 1 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 1. — Se instituie Zona liberă Sulina, cu o suprafață
de 175,5117 ha, conform anexelor nr. 1 și 2 la prezenta
hotărâre.”
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2. La articolul 4, alineatul 2 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Administrația Zonei Libere Sulina administrează suprafața
de teren de 175,5117 ha, în condițiile prevăzute de lege.”
3. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu
anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
4. La anexa nr. 3 „Regulamentul de organizare și
funcționare a Administrației Zonei Libere Sulina”, articolul 4
se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 4. — Delimitarea geografică a Zonei libere Sulina este:
— Perimetrul P I: cu o suprafață împrejmuită de 34.607 mp,
delimitat:
a) la nord de Canalul Sulina, pe o lungime de 272,93 m;
b) la sud de Spitalul Sulina, pe o lungime de 231,59 m, și de
drumul de acces la bazinul Portului de tranzit Sulina, pe o
lungime de 115,97 m;
c) la vest de sediul Administrației Fluviale a Dunării de Jos
Sulina, pe o lungime de 94,22 m, și de faleza orașului Sulina, pe
o lungime de 36,17 m;
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d) la est de Complexul Hotelier Sulina, pe o lungime de
172,16 m.
— Perimetrul P II: în suprafață de 1.720.510,00 mp, delimitat:
a) la nord de Canalul Sulina, pe o lungime de 1.878,4 m, între
+hm 4 și hm 23+80;
b) la sud de limita construită a orașului Sulina, pe o lungime
de 549,39 m, și de drumul de acces oraș-plajă, pe o lungime
totală de 990,51 m;
c) la nord-est de Societatea Comercială „PISCICOLA” —
S.A., pe o lungime de 111,78 m;
d) la sud-est de Societatea Comercială „PISCICOLA” — S.A.
și de teritoriul câștigat din Marea Neagră ca rezultat al
amenajărilor hidrotehnice ale Canalului Sulina, pe o lungime de
427,54 m;
e) la est de litoralul Mării Negre (digul și canalul de protecție
a orașului), pe o lungime de 1.820 m;
f) la vest de Complexul Hotelier Sulina, pe o lungime de
234,11 m.”
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Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzașu,
secretar de stat
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 9 aprilie 2008.
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ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 156/1993)

ZONA LIBERĂ SULINA

Delimitarea teritorială a zonei libere

Zona liberă Sulina cuprinde teritoriile delimitate de
următoarele perimetre:
Perimetrul P I: cu o suprafață împrejmuită de 34.607 mp,
având ca vecini:
— la nord: Canalul Sulina, pe o lungime de 272,93 m;
— la sud: Spitalul Sulina, pe o lungime de 231,59 m, și
drumul de acces la bazinul Portului de tranzit Sulina, pe o
lungime de 115,97 m;
— la vest: sediul Administrației Fluviale a Dunării de Jos
Sulina, pe o lungime de 94,22 m, și faleza orașului Sulina, pe o
lungime de 36,17 m;
— la est: Complexul Hotelier Sulina, pe o lungime de
172,16 m.
Perimetrul P II: cu o suprafață neîmprejmuită de 1.720.510 mp,
având ca vecini:

— la nord: Canalul Sulina, pe o lungime de 1.878,4 m între
+hm 4 și hm 23+80;
— la sud: limita construită a orașului Sulina, pe o lungime de
549,39 m, și drumul de acces oraș-plajă, pe o lungime totală de
990,51 m;
— la nord-est: pe o lungime de 111,78 m, având ca vecini
Societatea Comercială „PISCICOLA” — S.A.;
— la sud-est: pe o lungime de 427,54 m, având ca vecini
Societatea Comercială „PISCICOLA” — S.A. și teritoriul câștigat
din Marea Neagră, ca rezultat al amenajărilor hidrotehnice ale
Canalului Sulina;
— la est: pe o lungime de 1.820 m, litoralul Mării Negre
(digul și canalul de protecție a orașului);
— la vest: Complexul Hotelier Sulina, pe o lungime de
234,11 m.
Total suprafață zonă liberă: 1.755.117 mp (175,5117 ha)
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*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
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ANEXA Nr. 2*)
(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 156/1993)
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea
Agenției Domeniilor Statului în domeniul privat al statului și în administrarea
Ministerului Economiei și Finanțelor
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și
funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 10 alin. (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se aprobă transmiterea, fără plată, a unui teren
aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției
Domeniilor Statului, având datele de identificare prevăzute în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în
domeniul privat al statului și în administrarea Ministerului
Economiei și Finanțelor, în vederea strămutării a 54 de
gospodării din orașul Ocnele Mari, județul Vâlcea.

ce

(2) În cazul în care aceste gospodării nu vor mai fi strămutate
pe amplasamentul prevăzut la alin. (1), terenul revine în
domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare.
Art. 2. — Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se
face pe bază de protocol, încheiat între părțile interesate, în
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri.
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Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Gheorghe Albu,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 9 aprilie 2008.
Nr. 396.
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ale terenului care se transmite din proprietatea publică în proprietatea privată a statului și din administrarea
Agenției Domeniilor Statului în administrarea Ministerului Economiei și Finanțelor
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Persoana juridică de la care
se transmite terenul
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Statul român, din
administrarea Agenției
Domeniilor Statului

Persoana juridică la care
se transmite terenul

Statul român, în administrarea
Ministerului Economiei și
Finanțelor

Caracteristicile tehnice ale terenului

— suprafață — 4,00 ha:
— tarlaua 1
— parcela 1/1
— nr. M.E.F. — 117.169
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Municipiul Râmnicu Vâlcea,
județul Vâlcea
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Locul unde este situat terenul

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN
pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice
de pe suprafața fondurilor de vânătoare
Având în vedere Avizul Consiliului Național de Vânătoare nr. 2/2007 și Referatul de aprobare nr. 248.413 din 18 iulie 2007,
în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. x) și ale art. 9 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006,
cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
luând în considerare Procesul-verbal de negociere nr. 248.559 din 18 septembrie 2007,
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă modelul-cadru al contractului de vânătoare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din
gestionare a faunei cinegetice de pe suprafața fondurilor de prezentul ordin.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Art. 2. — (1) Pentru fiecare fond de vânătoare se încheie un
contract de gestionare a faunei cinegetice între autoritatea
publică centrală care răspunde de silvicultură, denumită în
continuare administrator, prin structurile sale teritoriale de
specialitate, și gestionarii fondurilor de vânătoare, așa cum sunt
definiți de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic
nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Contractele de gestionare se modifică anual, după
încheierea acestora, prin acte adiționale, în conformitate cu
prevederile art. 15 alin. (2) și (3) din Legea nr. 407/2006, cu
modificările și completările ulterioare.
Art. 3. — (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin,
Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului

nr.126/2004 pentru aprobarea modelului de contract-cadru de
gestionare a fondurilor de vânătoare specifice fiecărei categorii
de gestionari prevăzute de Legea fondului cinegetic și a
protecției vânatului nr. 103/1996, republicată, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 4 martie 2004,
se abrogă.
(2) Contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare aflate
în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin se
modifică potrivit anexei la prezentul ordin, prin încheierea de
acte adiționale.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Gheorghe Albu,
secretar de stat
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București, 1 aprilie 2008.
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Art. 1. — .........................................*), cu sediul în ..............., str. ............. nr. ..., județul ............., prin reprezentanții săi legali,
având cod fiscal ...................., denumită în continuare administrator; și
Art. 2. — ...............................**), cu sediul în ..................., str. ..................... nr. ........., contul nr. ..........,
deschis la ..................................., codul de identificare .........................., prin reprezentanții săi legali ..........................., având
funcția de ......................., denumită în continuare gestionar,
în temeiul art. 9 și al art. 15 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările
ulterioare, încheie prezentul contract de gestionare.
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Art. 3. — (1) Administratorul atribuie, în condițiile stabilite prin prezentul contract, gestiunea faunei cinegetice din fondul
de vânătoare nr. ................., denumit ............................, situat în județul ................................., în suprafață de ............... ha, având
limitele marcate și descrise în fișa fondului de vânătoare anexată, aprobată prin Ordinul conducătorului autorității publice centrale
care răspunde de silvicultură nr. ............../............., gestionarului, care se obligă să respecte toate clauzele înscrise
în acesta.
(2) Dreptul de a gestiona fauna cinegetică de pe acest fond de vânătoare aparține exclusiv gestionarului și nu poate fi
închiriat, cedat sau înstrăinat în tot sau în parte.
(3) Prezentul contract asigură gestionarului dreptul de a vâna, captura și valorifica în fiecare an cotele de recoltă aprobate
și de a folosi pentru vânătoare, în condițiile legii, terenurile ce sunt cuprinse în fondul de vânătoare.
Art. 4. — (1) Suprafețele cuprinse în interiorul fondului de vânătoare și structura acestora pe destinații, folosințe și
proprietăți, precum și efectivele de faună cinegetică stabilite prin lucrarea de evaluare a acestora din primăvara anului ........... sunt
cele pe care gestionarul le primește în folosință, odată cu preluarea fondului de vânătoare, de la ................................................. .
(2) Instalațiile, amenajările și construcțiile vânătorești pot fi preluate de la vechiul gestionar, contra cost, prin acordul
părților, odată cu preluarea fondului de vânătoare.
Art. 5. — (1) Din cadrul suprafeței productive cinegetic se stabilește și se declară zonă de liniște a faunei cinegetice
(minimum 10% din cea totală), în suprafață de ........... ha, ale cărei limite sunt marcate pe schița fondului de vânătoare și
materializate pe teren.
(2) În baza solicitării gestionarului, amplasamentul zonei de liniște se poate modifica cu acordul părților.
*) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură prin structurile teritoriale de specialitate.
**) Persoana juridică română care a adjudecat fondul de vânătoare.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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CAPITOLUL III
Obligațiile și responsabilitățile părților
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Art. 6. — Administratorul:
(1) Să asigure predarea fondului de vânătoare de la vechiul gestionar noului gestionar, pe baza procesului-verbal de
predare-primire, conform fișei fondului actualizate în condițiile art. 4.
(2) a) Să asigure, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (7) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic
nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, în pădurile proprietate a statului, prin administratorul pădurilor proprietate
publică a statului .................., o suprafață de ....................ha terenuri libere de vegetație forestieră, cu titlu de folosință gratuită pe
durata derulării contractului.
b) În cazul în care administratorul pădurilor statului nu asigură în fiecare an pe perioada de derulare a contractului suprafața
prevăzută la lit. a), cuantumul tarifului ce trebuie plătit de către gestionar administratorului pădurilor statului se diminuează cu
procentul de neasigurare a suprafeței menționate raportat la totalul suprafeței libere de vegetație forestieră existentă pe suprafața
fondului de vânătoare.
c) Suprafața prevăzută la lit. a) se predă pe bază de protocol cu preluarea efectivă în teren în prezența reprezentantului
administratorului. Refuzul preluării nu determină reducerea tarifului de gestionare conform lit. b).
(3) Să comunice gestionarului în timp util perioadele în care trebuie să organizeze acțiunile de evaluare a vânatului, să
verifice prin sondaj modul cum acesta le efectuează și să dispună refacerea lucrărilor, atunci când constată nerespectarea
reglementărilor în vigoare.
(4) Să stabilească, să aprobe și să comunice gestionarului, anual, cotele de recoltă aprobate pentru fiecare specie de faună
de interes cinegetic.
(5) Să transmită gestionarului orice informații utile de care dispune, care nu se publică în Monitorul Oficial al României,
referitoare la gestionarea faunei de interes cinegetic.
(6) Să reactualizeze, împreună cu gestionarul fondului de vânătoare, la solicitarea proprietarului, pe baza documentelor
care dovedesc proprietatea, situația proprietății funciare din cuprinsul fondului de vânătoare, în vederea achitării de către gestionar
a tarifului de gestionare.
(7) Să coordoneze acțiunile necesare ameliorării fondului genetic al populațiilor de vânat, refacerii bonității fondului de
vânătoare afectat de calamități naturale, atunci când acțiunile sunt finanțate de stat.
(8) Să organizeze direct și să coordoneze acțiunile de combatere a braconajului pe fondul de vânătoare.
(9) Să controleze modul de gestionare a fondului de vânătoare și să dispună prin documentul încheiat în urma controlului,
acolo unde este cazul, termene și măsuri imediate de remediere a deficiențelor constatate, în scopul bunei gestionări a faunei de
interes cinegetic din fondul de vânătoare.
Art. 7. — Gestionarul:
(1) Să asigure, în termen de ...... zile de la încheierea prezentului contract, prin personal de specialitate angajat potrivit
criteriilor de acordare a licenței, preluarea pe bază de protocol, conform fișei fondului de vânătoare completate potrivit art. 4, a
efectivelor de faună cinegetică, a construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor vânătorești și întreținerea acestora.
(2) Să asigure în termen de 30 de zile de la preluarea fondului de vânătoare construcțiile, amenajările și instalațiile
vânătorești conform necesarului stabilit și menționat în fișa fondului de vânătoare anexată la contract. Până la aceeași dată se vor
completa pe schița fondului de vânătoare toate instalațiile vânătorești, care se vor numerota pe schiță și pe teren în scopul
întreținerii și verificării lor în mod corespunzător.
(3) Să respecte toate reglementările legale referitoare la gestionarea fondului de vânătoare și a vânatului, la autorizarea,
organizarea și practicarea vânătorii, la restrângerea sau extinderea perioadelor de vânătoare, la cotele anuale de recoltă,
comunicate de administrator.
(4) Să asigure paza fondului de vânătoare cu cel puțin un paznic de vânătoare, angajat cu contract individual de muncă
și avizat în acest sens în termen de 60 de zile de la data încheierii prezentului contract, pe care să îl doteze corespunzător și care
să aibă atribuții principale în domeniul ocrotirii faunei de interes cinegetic, prevenirii și combaterii braconajului cinegetic.
(5) Să folosească numai în scopul pentru care au fost destinate suprafețele din fondul forestier puse în mod gratuit la
dispoziție.
(6) Să asigure în fiecare sezon de vânătoare, pentru perioada 1 noiembrie — 31 martie, pe bază de documente, conforme
cu reglementările legale în domeniul financiar, înregistrate în contabilitate, următoarele cantități minime de hrană complementară,
prin administrarea căreia să prevină producerea unor pierderi faunei de interes cinegetic, astfel:
a) furaje fibroase (fân, lucernă, frunzare și altele): câte 75 kg pentru fiecare exemplar de cerb comun sau cerb lopătar, câte
25 kg pentru fiecare căprior și câte 1,5 kg pentru fiecare iepure;
b) furaje concentrate (cereale, semințe, furaje combinate etc.): pentru fiecare exemplar de cerb comun și cerb lopătar
câte 25 kg, pentru fiecare mistreț câte 60 kg și pentru fazan și potârniche câte 6 kg;
c) suculente (fructe proaspete sau conservate, sfeclă, napi, cartofi, gulii, morcovi etc.) în proporție de 30% din cantitățile
de furaje concentrate prevăzute la lit. b), pentru speciile cerb comun, cerb lopătar și mistreț, cu posibilitatea compensării acestei
cantități cu furaje concentrate.
(7) Cantitățile prevăzute la alin. (6) se asigură până la data de 31 octombrie în proporție de 50%.
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(8) Prin excepție de la prevederile alin. (7), în anii în care se constată fructificație abundentă la fag și cvercinee sau cantități
de furaje fibroase, suculente sau verzi accesibile faunei cinegetice în fondul de vânătoare respectiv, pe bază de documente
încheiate în prealabil de gestionar împreună cu administratorul, cantitățile prevăzute la alin. (6) pot fi diminuate cu maximum 50 %.
(9) Cantitățile prevăzute la alin. (6) nu cuprind necesarul de hrană care trebuie administrată în teren, în scopul abaterii
faunei cinegetice de la frecventarea culturilor agricole, pentru prevenirea pagubelor sau pentru hrănirea acestora în cazul producerii
unor calamități naturale.
(10) Să asigure și să organizeze anual evaluarea efectivelor de faună cinegetică conform reglementărilor emise de
administrator. În situația în care se constată inadvertențe în înscrisuri (fișe de observație, centralizatoare), precum și între înscrisuri
și realitatea din teren, gestionarul este obligat să efectueze, dacă este posibil, o nouă evaluare pentru speciile în cauză.
(11) Să organizeze practicarea vânătorii care are ca scop dobândirea vânatului, în limitele cotelor de recoltă aprobate, în
conformitate cu legea și cu normele emise în acest scop.
(12) Să nu dăuneze, prin organizarea și practicarea vânătorii sau prin modul de gospodărire a fondului de vânătoare,
folosinței de bază a terenului și să suporte, în condițiile legii, toate pagubele produse față de terți din vina sa.
(13) Să ia măsurile privind sarcinile ce îi revin potrivit legii pentru prevenirea producerii de către fauna cinegetică a unor
pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice și să suporte pagubele în cazul nerespectării prevederilor legale emise
în acest sens.
(14) Să acționeze cu toate mijloacele de care dispune, inclusiv la solicitarea justificată a administratorului, pentru prevenirea
și combaterea actelor de braconaj sau pentru diminuarea efectelor unor factori negativi care acționează asupra faunei cinegetice.
(15) Să sesizeze imediat administratorul la apariția oricărui factor dăunător faunei cinegetice despre care a luat cunoștință:
epizootii, calamități naturale, incendii, inundații etc.
(16) Să facă demersurile legale necesare pentru soluționarea de către organele în drept a cazurilor de braconaj
descoperite.
(17) Să completeze, să transmită la termenele fixate și să țină la zi evidențele statistice cu privire la fauna de interes
cinegetic și fondul de vânătoare, prevăzute de actele normative în vigoare și de fișa fondului de vânătoare.
(18) Să participe o dată la 2 ani sau ori de câte ori este solicitat, ca urmare a unor sesizări, prin personal specializat și
împuternicit, la data și în locul stabilite de administrator, la controlul modului de gestionare a faunei de interes cinegetic de pe
fondul de vânătoare și să aplice, în termenele menționate în procesul-verbal de control, toate măsurile stabilite de administrator
potrivit legii și prezentului contract.
(19) Să rețină permisele de vânătoare ale posesorilor care au săvârșit pe acest fond de vânătoare fapte constatate de
personalul propriu și sancționate ca infracțiuni sau contravenții de Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.
(20) Să rețină, în vederea confiscării, bunurile și mijloacele care au servit la săvârșirea faptelor constatate de personalul
propriu și sancționate ca infracțiuni prevăzute de Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, și să le predea
organelor de cercetare penală.
(21) Să ia măsurile prevăzute de lege împotriva persoanelor care încalcă prevederile actelor normative privind organizarea
și practicarea vânătorii.
(22) Să asigure, în cazul asociațiilor de vânătoare, în termen de maximum un an de la încheierea prezentului contract,
existența în evidențele asociației a unui număr de vânători de cel puțin 50% din numărul maxim de vânători determinat în funcție
de suprafața fondului de vânătoare în cauză și de suprafața minimă prevăzută la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 407/2006, cu
modificările și completările ulterioare.
CAPITOLUL IV
Termenele contractuale

Art. 8. — Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 10 ani, respectiv de la ............................ la .............................. .
CAPITOLUL V
Modalitățile de plată a sumelor datorate pentru folosirea fondului de vânătoare
Art. 9. — (1) Pentru gestionarea faunei de interes cinegetic din fondul de vânătoare, gestionarul va plăti în primul an un
tarif de gestionare, după cum urmează:
..euro, pentru perioada ................................., determinat în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea
nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Plata tarifului stabilit la alin. (1), de către gestionar, se va face potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 407/2006,
cu modificările și completările ulterioare, astfel:
a) .......................... proprietarilor terenurilor incluse în fondurile de vânătoare;
b) ...................... bugetului de stat, în contul constituit la nr. ., deschis la Direcția Generală de
Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București;
c) ...................... Fondului pentru mediu, în contul constituit la ................. nr. ..... .
(3) Componența sumelor prevăzute la alin. (1) este următoarea:
— ... euro, corespunzător suprafeței terenurilor forestiere;
— ... euro, corespunzător suprafeței terenurilor agricole;
— ... euro, corespunzător suprafeței luciului de apă.
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(4) Plata sumei prevăzute la alin. (2) lit. a) se realizează potrivit prevederilor art. 15 alin. (4) din Legea nr. 407/2006, cu
modificările și completările ulterioare.
(5) Plata directă se face de gestionar, în temeiul facturilor emise de persoanele juridice sau pe baza dispoziției de plată
către casieria gestionarului, în cazul persoanelor fizice care fac dovada proprietății.
(6) Tarifele unitare pentru unitatea de suprafață (ha), corespunzătoare categoriilor de teren, au valori egale determinate
prin raportul dintre tariful de gestionare a faunei de interes cinegetic din fondul de vânătoare și suprafața productivă a acestuia,
indiferent de categoria de teren.
(7) În cazul în care natura proprietății asupra terenurilor pe care s-a constituit fondul de vânătoare se schimbă, gestionarul
este obligat să recalculeze sumele datorate fiecăruia dintre cei prevăzuți la alin. (4).
(8) Plata tarifului prevăzut la alin. (1) se face în lei la cursul zilei în care se emite factura sau dispoziția de plată, în două
tranșe egale, prima până la data de 30 noiembrie a anului în curs și a doua până la data de 15 mai a anului următor.
(9) Tarifele prevăzute la alin. (1) se achită conform prevederilor legale.
Art. 10. — Neplata sumelor înscrise în facturi și dispoziții de plată generează penalizări de 0,12%/zi de întârziere din suma
neachitată, în situația în care gestionarul nu achită suma în termen de 30 de zile de la primirea facturilor sau a dispozițiilor de plată.
Art. 11. — Valoarea tarifului de gestionare se modifică anual, prin act adițional, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din Legea
nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.
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CAPITOLUL VI
Alte clauze
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Art. 12. — Reducerea printr-un act normativ a perioadei legale de vânătoare la o specie sau la mai multe specii de vânat
pe acest fond de vânătoare îl exonerează pe gestionar de plata tarifelor de gestionare, total sau parțial, după caz, proporțional cu
cota de recoltă nerealizată, dar nu îl exonerează de celelalte obligații ce îi revin în execuția prezentului contract.
Art. 13. — În situația în care se constată că evaluarea efectivelor speciilor de faună cinegetică ce populează fondul de
vânătoare nu s-a efectuat conform instrucțiunilor în vigoare și nu mai este posibilă refacerea acesteia, administratorul nu aprobă
cota de recoltă sau o anulează pe cea aprobată, pentru una sau mai multe specii de faună de interes cinegetic de pe acest fond
de vânătoare, după caz.
Art. 14. — (1) În executarea prezentului contract administratorul controlează, cel puțin o dată la 2 ani sau ori de câte ori
este necesar, ca urmare a unor sesizări, modul în care gestionarul își îndeplinește obligațiile contractuale.
(2) Aspectele constatate cu ocazia controlului se vor consemna într-un document semnat de ambele părți.
(3) Declararea, potrivit legii, a unor părți din acest fond de vânătoare ca arii naturale protejate care nu se includ în fonduri
de vânătoare sau în care vânătoarea nu este permisă va produce efecte în momentul declarării.
(4) Pentru situațiile prevăzute la alin. (3) administratorul reanalizează cotele de recoltă și, după caz, recalculează tariful
de gestionare.
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CAPITOLUL VII
Încetarea raporturilor contractuale
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Art. 15. — Prezentul contract își încetează aplicabilitatea, de drept, la expirarea termenului prevăzut la art. 8.
Art. 16. — (1) Încetarea raporturilor contractuale înainte de termenul prevăzut în contract poate fi solicitată oricând de către
gestionar sau poate fi stabilită de către administrator, în condițiile prevăzute de art. 18.
(2) Până la predarea gestiunii, gestionarul are drepturile și obligațiile prevăzute în prezentul contract, inclusiv cea de plată
a tarifului de gestionare.
(3) Predarea gestiunii către noul gestionar se consfințește printr-un document încheiat între părți și se realizează după
finalizarea lucrării anuale de evaluare a faunei cinegetice, dar nu mai târziu de încheierea sezonului de vânătoare în curs. La
predarea-primirea gestiunii participă în mod obligatoriu câte un reprezentant din partea administratorului, al actualului gestionar și
al noului gestionar, convocați de către administrator.
(4) Neprezentarea reprezentantului actualului gestionar în situația în care a fost convocat potrivit alin. (3) nu îl exonerează
pe acesta de obligațiile ce îi revin potrivit legii și prezentului contract, rezultatele evaluării prevăzute la alin. (3) fiindu-i opozabile.
Art. 17. — (1) Raporturile contractuale, în condițiile art. 16, încetează din momentul în care fondul de vânătoare a fost
contractat cu alt gestionar și predat în condițiile art. 16 alin. (3), dar nu mai devreme de încheierea sezonului de vânătoare în curs.
(2) Încetarea raporturilor contractuale nu exonerează gestionarul de răspundere față de administrator și de terți pentru
perioada în care a fost parte în contract.
Art. 18. — Rezilierea de drept a contractului la inițiativa administratorului se realizează în următoarele cazuri:
a) gestionarul nu își îndeplinește obligația de plată a tarifului de gestionare înscris în factură sau dispoziția de plată într-o
perioadă de 30 de zile de la expirarea termenului de plată și după împlinirea unui termen de 10 zile lucrătoare de la primirea
notificării din partea administratorului;
b) gestionarul nu și-a îndeplinit oricare dintre obligațiile contractuale prevăzute la art. 7 alin. (1), (2), (4), (6), (10) și (22);
c) înscrierea de la data încheierii prezentului contract de membri vânători peste numărul maxim determinat în funcție de
suprafața minimă prevăzută la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare;
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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d) scăderea nejustificată a populațiilor de faună de interes cinegetic la care sunt stabilite efective optime cu mai mult de
20% față de momentul preluării gestiunii, dacă efectivele preluate în gestiune au fost mai mici decât efectivele optime, sau cu mai
mult de 10% față de efectivele optime, dacă efectivele preluate în gestiune au fost mai mari sau egale cu efectivele optime. Sunt
considerate motive justificative următoarele: epizootiile declarate oficial, calamitățile declarate oficial, migrarea pe alte fonduri,
creșterea efectivelor de specii prădătoare, creșterea efectivelor speciilor concurente, modificarea semnificativă a condițiilor de
biotop;
e) în situația în care, prin hotărâre judecătorească irevocabilă, definitivă și învestită cu titlu executoriu, administratorul
este obligat să încheie cu un alt gestionar un contract de gestionare pentru același fond de vânătoare;
f) reducerea numărului de vânători, în cazul asociațiilor de vânătoare, sub 50% din numărul maxim, calculat în funcție de
suprafața minimă prevăzută la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare;
g) gestionarului i se retrage ulterior licența.
CAPITOLUL VIII
Forța majoră
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Art. 19. — (1) Forța majoră este constatată de autoritatea competentă.
(2) Forța majoră este un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinovăției acestora,
care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă îndeplinirea obligațiilor contractuale.
(3) Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale,
restricții apărute ca urmare a unei epizootii.
(4) Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract care sunt
afectate de evenimentul ce constituie forța majoră, pe toată perioada în care aceasta acționează.
(5) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li
se cuveneau părților până la apariția acesteia.
(6) Partea contractantă care este afectată și/sau care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat
și în mod complet, producerea acesteia și de a lua toate măsurile care se impun și care îi stau la dispoziție în vederea limitării
consecințelor.
(7) Partea afectată de un asemenea eveniment are obligația să remită documentația care atestă apariția cazului de forță
majoră în termen de cel mult 30 de zile de la apariție. Încetarea cazului de forță majoră se comunică în termen de 15 zile de la
încetare.
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CAPITOLUL IX
Daune
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Art. 20. — Eventualele daune produse de către gestionar prin acțiunile pe care le întreprinde pe acest fond de vânătoare
faunei cinegetice, culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice, precum și unor terțe persoane se suportă de către acesta,
potrivit legii.
Art. 21. — Cheltuielile generate de refacerea potențialului cinegetic al acestui fond de vânătoare la nivelul la care a fost
preluat de către gestionar sunt suportate de către acesta, la rezilierea sau la încetarea contractului, numai în măsura în care se
dovedește că a încălcat, cu vinovăție, clauzele contractuale.
CAPITOLUL X
Litigii
Art. 22. — Eventualele litigii între gestionar și administrator se soluționează de către instanțele judecătorești competente.
CAPITOLUL XI
Dispoziții finale
Art. 23. — (1) Prezentul contract intră în vigoare la data predării gestiunii de către fostul gestionar, respectiv la data primirii
acesteia de către actualul gestionar.
(2) Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ............., în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru administrator și
unul pentru gestionar.

ADMINISTRATOR
Reprezentanți legali:
.....................................................
....................................................
....................................................

GESTIONAR
Reprezentanți legali:
.....................................................
.....................................................
....................................................

(nume, prenume, funcția)
(nume, prenume, funcția)
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MINISTERUL JUSTIȚIEI

ORDIN
privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, de Comisia pentru cetățenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeași lege,
constatând îndeplinite condițiile prevăzute de Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 alin. (4)
din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările
ulterioare,
ministrul justiției emite următorul ordin:

ce

solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România, și
care sunt prevăzute in anexa nr. 2, care face parte integrantă
din prezentul ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Art. 1. — Se aprobă cererile de redobândire a cetățeniei române
persoanelor care au avut această cetățenie și au solicitat redobândirea
ei, cu menținerea domiciliului în străinătate, și care sunt prevăzute în
anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Se aprobă cererile de redobândire a cetățeniei
române persoanelor care au avut această cetățenie și au
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p. Ministrul justiției,
Zsuzsánna Péter,
secretar de stat
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București, 13 martie 2008.
Nr. 746/C.
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persoanelor pentru care Comisia pentru cetățenie a avizat favorabil cererea de redobândire a cetățeniei române,
cu menținerea domiciliului în străinătate, conform art. 10 alin. 1 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată,
cu modificările și completările ulterioare
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1. Abramovici Mihaila-Adriana, fiica lui Ganea Leonte și
Grunstein-Ganea Ortansa, născută la data de 3 martie 1940 în
localitatea Bacău, județul Bacău, România, cu domiciliul în
Israel, str. Tabenkin Itzhak 21/1 Haifa. (1765/2007)
2. Adlersberg Radu, fiul lui Martin și Ludovica, născut la data
de 20 martie 1955 în localitatea Râmnicu Sărat, județul Buzau,
România, cu domiciliul în Israel, str. Hankin 1 3 Rehovot.
(1781/2007)
3. Aizic Heni, fiica lui Copel Șmil și Debora, născută la data
de 14 februarie 1950 în localitatea Iași, județul Iasi, România, cu
domiciliul în Israel, Haifa, str. Salit nr. 9. (2587/2007)
4. Aizic Iosif, fiul lui Elias și Frieda, născut la data de 3 iulie
1948 în localitatea Dorohoi, județul Botoșani, România, cu
domiciliul în Israel, Haifa, str. Salit nr. 9. (2586/2007)
5. Aloni Irina Rina, fiica lui Munteanu Heinrich și Iudita,
născută la data de 24 martie 1956 în localitatea București,
România, cu domiciliul în Israel, Rehovot, Haoren nr. 9.
(2427/2007)
6. Arbel Tamar, fiica lui Schwartz David și Otilia, născută la
data de 18 martie 1949 în localitatea Arad, județul Arad,
România, cu domiciliul în Israel, Gedera, str. Hagoren nr. 19,
cod 70700. (2494/2007)
7. Arenz Hans, fiul lui Ioan și Margareta, născut la data de 11
noiembrie 1939 în localitatea Timișoara, județul Timiș, România,
cu domiciliul în Germania, St. Florianstr. 5 94486 Osterhofen.
(2418/2007)
8. Avram Paula Elena, fiica lui Antonache Constantin și Maria,
născută la data de 14 ianuarie 1966 în localitatea București,
România, cu domiciliul în Germania, Frh.-v-Stein-Strasse nr. 9,
cod 64625 Bensheim. Copii minori: Avram Andreas, născut la
data de 14 decembrie 1994. (2176/2007)
9. Avrami Iosef, fiul lui Croitoriu Avram și Sura, născut la data
de 27 noiembrie 1937 în localitatea Dorohoi, județul Botoșani,

România, cu domiciliul în Israel, Petach-Tikva, str. Hanesiim
0057. (1485/2007)
10. Avrami Ziva, fiica lui Șurghi Burăh și Roza, născută la
data de 1 august 1947 în localitatea Botoșani, județul Botoșani,
România, cu domiciliul în Israel, Petah-Tiqwa, str. Anesiim 57/1.
(1486/2007)
11. Bacalu Liviu Adrian, fiul lui Cezar și Rodica, născut la
data de 30 august 1970 în localitatea Roman, județul Neamț,
România, cu domiciliul în Israel, Acco, str. Ramhal nr. 38-B, și
minorii: Bacalu Tal, născut la 28 decembrie 1997, și Bacalu Or,
născut la 28 decembrie 1997. (2382/2007)
12. Barak Azriel, fiul lui Bercu Strul Haim și Ghitla, născut la
data de 27 septembrie 1932 în localitatea Hârlău, județul Iași,
România, cu domiciliul în Israel, Nabariya, str. Șai Hagnon
nr. 2a. (1439/2007)
13. Baran Eugenia, fiica lui Lazăr Aron și Stela, născută la
data de 20 septembrie 1945 în localitatea Turnu Severin, județul
Mehedinți, România, cu domiciliul în Israel, Haifa, str. Hohit nr. 3.
(2369/2007)
14. Bar-Tal Rami, fiul lui Buium Einah și Reibeca, născut la
data de 17 august 1938 în localitatea Negrești, județul Vaslui,
România, cu domiciliul în Israel, Kiriat Tivon str. Camelson 3/8 36024. (1281/2007)
15. Baruh Weiss, fiul lui Grisariu Sami și Reiza, născut la
data de 2 august 1950 în localitatea Râmnicu Sărat, județul
Buzău, România, cu domiciliul în Israel, str. Kitrom nr. 20, PetahTikva. (2073/2007)
16. Behar Rossana Vered, fiica lui Babad Isac și Gabriela,
născută la data de 10 mai 1971 în localitatea Iași, județul Iași,
România, cu domiciliul în Israel, Haifa, Laskov 24 St. 34950.
Copii minori: Behar Ophir, născut la 3 mai 2002, Behar Yahel,
născut la 24 mai 1999, și Behar Shoham, născut la 28 ianuarie
1997. (1370/2007)
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33. Cîrpaci Ioan, fiul lui - și Cîrpaci Lămîița, născut la data de
23 februarie 1967 în localitatea Gătaia, județul Timiș, România,
apatrid, cu domiciliul actual în Franța, 31100 Touluse, 58 B
Chemin du Chapitre. Copii minori: Cîrpaci Dorin, născut la data
de 24 martie 1995, Cîrpaci Daniel, născut la data de
29 octombrie 1996, Cîrpaci Ismail, născut la data de 13 ianuarie
1998. (2743/2005)
34. Cohen Shmuel, fiul lui Con Moise și Ghisela, născut la
data de 28 februarie 1955 în localitatea București, România,
cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Moshav,
str. Avigdor 15. (4411/2004)
35. Costin Eugenia, fiica lui Lois Gheorghe și Maria, născută
la data de 14 ianuarie 1940 în localitatea Valea Lungă, județul
Dâmbovița, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în
Israel, Bat - Yam, Haorghim 24/4. (4557/2004)
36. Cruparu Mira, fiica lui Silber Karol și Lotti, născută la data
de 15 decembrie 1946 în localitatea Vatra Dornei, județul
Suceava, România, cu domiciliul în Israel, Bat-Yam,
str. Arlozorov nr. 19. (1442/2007)
37. Cutișteanu Molly, fiica lui Abramovici Rubin și Clara,
născută la data de 29 septembrie 1947 în localitatea Vaslui,
județul Vaslui, România, cu domiciliul în Israel, Iehuda,
str. Hadekel nr. 13/42. (1280/2007)
38. Dobrescu Ion-Dan, fiul lui Ion și Didona, născut la data de
5 ianuarie 1947 în localitatea București, România, cu domiciliul
în S.U.A., 21618 Park Tree Ln Katy Texas 77450 391.
(406/2007)
39. Draga Ronen, fiica lui Novac Teodor și Natalia, născută
la data de 24 august 1937 în localitatea București, România, cu
domiciliul în Israel, Zur Nadassa, str. Mevo Haruv nr. 4.
(1437/2007)
40. Dvir Benyamin, fiul lui Dulce Lupu și Bella, născut la data
de 25 februarie 1946 în localitatea Dorohoi, județul Botoșani,
România, cu domiciliul în Israel, str. Feinstein nr. 6, Tel Aviv.
(2426/2007)
41. Eisenthal Simion, fiul lui Iacob și Tipa, născut la data de
13 martie 1950 în localitatea București, România, cu domiciliul
în Israel, Natania, str. Levy Eshkol nr. 31-A. (2388/2007)
42. Elner Liviu, fiul lui Moise și Taube, născut la data de
30 august 1945 în localitatea București, România, cu domiciliul
în Israel, Tel Aviv, str. Sharet nr. 45. (2600/2007)
43. Engel Corina, fiica lui Harry și Ariadna, născută la data de
11 octombrie 1962 în localitatea Arad, județul Arad, România,
cu domiciliul în Israel, Str. Aharon Eskoli nr. 110/9. (1383/2007)
44. Faclieru Anny, fiica lui Grimberg Moisa-Iosub și Tony,
născută la data de 10 aprilie 1947 în localitatea Iași, județul Iași,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa,
str. E. Chakim 2. (4912/2004)
45. Faibiș Mina, fiica lui Opincaru Mendel și Sali, născută la
data de 12 februarie 1945 în localitatea Fălticeni, județul
Suceava, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în
Israel, localitatea Bat Yam, str. Daniel 87. (2589/2005)
46. Farkas Andrei Petru, fiul lui Francisc și Elisabeta, născut
la data de 22 noiembrie 1950 în localitatea Târgu Mureș, județul
Mureș, România, cu domiciliul în S.U.A., Miami, 9882, E Bay
Harbor Dr nr. 1, Florida (2407/2007)
47. Filimon Donald Vasile, fiul lui Vasile și Maria, născut la
data de 27 iunie 1958 în localitatea Ghelari, județul Hunedoara,
România, cu domiciliul în S.U.A., 83-18 Beverly Road Kew
Gardens NY 11415. (2412/2007)
48. Fink Anat, fiica lui Lovy Leopold și Olga, născută la data
de 8 septembrie 1946 în localitatea Carei, județul Satu Mare,
România, cu domiciliul în Israel, Neve Monoson-Egoz nr. 32.
(2203/2007).
49. Galis Maria, fiica lui Mihai și Maria, născută la data de
1 ianuarie 1940 în localitatea Sititelec, județul Bihor, România,
cu domiciliul în Suedia, Skeppargatan nr. 46, Stockholm 11458.
(2400/2007).

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

17. Beiner Pauletta, fiica lui Klein Saul și Sofia, născută la
data de 16 mai 1944 în localitatea Craiova, județul Dolj,
România, cu domiciliul în Israel, Rishon Lezion, str. Branitzky
nr. 21/2. (2591/2007)
18. Ben Zwy Uriel, fiul lui Silberman Herman și Jeaneta,
născut la data de 2 ianuarie 1939 în localitatea București,
România, cu domiciliul în Israel, Haifa, str. Hapoel nr. 22.
(2603/2007)
19. Bercu Iudith, fiica lui Iakabfi Andrei și Sara, născută la
data de 28 martie 1937 în localitatea Timișoara, județul Timiș,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel
Aviv, str. Philadelphia 7/23. (2624/2005)
20. Bergmann Georg, fiul lui Ghițulescu Valentin-Valeriu și
Veronica, născut la data de 7 iunie 1956 în localitatea Borșa,
județul Maramureș, România, cetățean elvețian, cu domiciliul
actual în Elveția, Rheinfelderstrasse 15, 4058 Basel. (892/2005)
21. Bitterman Deutsch Olivia Ora, fiica lui Deutsch Alexandru
și Vera, născută la data de 21 ianuarie 1956 în localitatea
București, România, cu domiciliul în Israel, Nahariya, str. Herzl
nr. 70. (2191/2007)
22. Boiangiu Mony, fiul lui Miluță și Sabina, născut la data de
23 august 1968 în localitatea Iași, județul Iași, România, cu
domiciliul în Israel, Bene Barak, str. Moshe Bagnu nr. 21/4. Copii
minori: Boiangiu Maya, născută la 18 iunie 2004. (2389/2007)
23. Borgida Eva, fiica lui Pollak Simion și Reveca, născută la
data de 15 septembrie 1936 în localitatea București, România,
cu domiciliul în Israel, Rehovot, str. Yaahov nr. 26/23 A.
(1588/2007)
24. Brandl Waltraut Olga, fiica lui Cristof și Elena, născută la
data de 8 noiembrie 1948 în localitatea Sânnicolau Mare, județul
Timiș, România, cu domiciliul în Germania, Kopernikusstr.
nr. 51, cod 58239, Schwerte. (2078/2007)
25. Brayer Rely, fiica lui Șteinberg Iosef și Charlotte, născută
la data de 11 aprilie 1946 în localitatea Botoșani, județul
Botoșani, România, cu domiciliul în Israel, Bat Iam, Hasloșa
nr. 4/17. (2364/2007)
26. Brecher Amalia, fiica lui Șefler Natan și Rozalia, născută
la data de 30 august 1945 în localitatea Focșani, județul
Vrancea, România, cu domiciliul în Israel, Tel Aviv, str. Beri nr. 5.
(2062/2007)
27. Campus Dascălu Dana-Irene, fiica lui Câmpies Enric-Ion
și Ana, născută la data de 25 august 1956 în localitatea
Constanța, județul Constanța, România, cetățean israelian, cu
domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Matmon Cohen 6.
(5432/2004)
28. Cârpacs Rupa, fiica lui Nicolae și Ghizela, născută la
data de 23 decembrie 1975 în localitatea Timișoara, județul
Timiș, România, cu domiciliul în An der Steinmuhle 4 65934
Franfurt am Main, și minorul Cârpacs Francesca, născută la
data de 2 august 2003. (1912/2007)
29. Cartis Cristian Francisc, fiul lui Daniel și Floare, născut la
data de 20 septembrie 1988 în localitatea Sânnicolau Mare,
județul Timiș, România, cu domiciliul în Germania, Freiburg,
Carl-Kistnerstr. 32. (2592/2007)
30. Cartis Laura, fiica lui Daniel și Floare, născută la data de
3 iulie 1987 în localitatea Sânnicolau Mare, județul Timiș,
România, cu domiciliul în Germania, Freiburg, CarlKistnerstr. 32. (2594/2007)
31. Cazimir Gabriela, fiica lui Brânduș Gavril și Popa Maria,
născută la data de 8 aprilie 1958 în localitatea București,
România, cu domiciliul în Noua Zeelandă, 12 Icarus Place, Half
Moon Bay, Auckland 1706. (2531/2007)
32. Cîrja Melania, fiica lui Vasile și Melania, născută la data de
6 iulie 1943 în localitatea Iași, județul Iași, România, cu domiciliul
în S.U.A., 99 Battery Place, apt. 24F, New York, NY 10280.
(1537/2007)
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66. Ițic Bernhard, fiul lui Avram - Aron și Hava, născut la data
de 14 ianuarie 1940 în localitatea Iași, județul Iași, România,
cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim,
str. Sahal nr. 67/36.(4238/2004)
67. Jacob Oren, fiul lui Iacob Abraham și Tony, născut la data
de 28 mai 1967 în localitatea București, România, cu domiciliul
în Israel, Rishon Lezion, str. Peretz Carlan nr. 14. (2151/2007)
68. Kandel Ady, fiul lui Candel Volico și Serinca, născut la
data de 10 iunie 1946 în localitatea Fălticeni, județul Suceava,
România, cu domiciliul în Israel, Tel Aviv, str. Lamdan Itzhak
nr. 4. (2380/2007)
69. Katz Rozika, fiica lui Segal Moise și Paulina, născută la
data de 13 martie 1945 în localitatea Dorohoi, județul Botoșani,
România, cu domiciliul în Israel, Bat-Iam, str. Dolfin nr. 10/19.
(2197/2007)
70. Klein Baruh, fiul lui Carol și Malța, născut la data de
18 noiembrie 1949 în localitatea Satu Mare, județul Satu Mare,
România, cu domiciliul în Israel, Ierusalim, str. Misteret
Haysuvim nr. 4/9. (2385/2007)
71. Kobi Agnes, fiica lui Izsak Victor și Viorica, născută la
data de 13 octombrie 1955 în localitatea Târgu Mureș, județul
Mureș, România, cu domiciliul în Israel, Beer Sheva, Shai Agnon
4/53. (2425/2007)
72. Koifman Itzak, fiul lui Ștrul și Roza, născut la data de
15 august 1950 în localitatea Arad, județul Arad, România, cu
domiciliul în Israel, Ramat Hasharon, str. Hamaapilim 30.
(2576/2007)
73. Korazim Sabin Shmuel, fiul lui Zeillig Matheiu și Henrieta,
născut la data de 12 mai 1959 în localitatea București, România,
cu domiciliul în Israel, Tel Aviv, str. Kfar Yona nr. 14/2, cod 69974.
Copii minori: Korazim Amit, născut la 20 septembrie 1991, și
Korazim Matan Asael, născut la 10 iunie 1996. (2442/2007)
74. Kovacs Jozsef, fiul lui Iosif și Eva, născut la data de 28
mai 1962 în localitatea Oradea, județul Bihor, România, cetățean
maghiar, cu domiciliul actual în Ungaria, Maglod, str. Tancsics
Mihaly nr. 25. (2000/2005)
75. Lecca Matei, fiul lui Gheorghe Iuniu Antoniu și Maria
Monica, născut la data de 26 august 1968 în localitatea
București, România, cu domiciliul în Belgia, 12 Clos du
Parnasse , cod 1050, Bruxelles. (2462/2007)
76. Leibovici Daniela, fiica lui Bril Arnold și Malva, născută la
data de 9 ianuarie 1963 în localitatea Iași, județul Iași, România,
cu domiciliul în Israel, Ierusalim, str. Morghentan nr. 38.
(2194RD/2007)
77. Leibovici Dany, fiul lui Hună și Beti, născut la data de
19 septembrie 1961 în localitatea Buzău, județul Buzău,
România, cu domiciliul în Israel, Ierusalim, str. Morghentan
nr. 38. Copii minori: Leibovici Inon, născut la data de 1 noiembrie
1990, și Leibovici Amit, născut la data de 19 iulie 1995.
(2193/2007)
78. Leibovici Elze, fiica lui Șneider Pincas și Rosa, născută
la data de 25 februarie 1934 în localitatea Suceava, județul
Suceava, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în
Israel, Rehovot, str. Neve Alon 15/43.(213/2005)
79. Leibovici Paul, fiul lui Fișel și Freida, născut la data de
22 noiembrie 1930 în localitatea Bacău, județul Bacău,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel,
Rehovot, str. Neve Alon nr. 15/43.(196/2005)
80. Leitner Georgeta Lăcrămioara, fiica lui Cealâcu Dumitru
și Cornelia, născută la data de 10 martie 1975 în localitatea
Constanța, județul Constanța, România, cu domiciliul în Austria,
Ostmarkgasse 5/2 1210 Wiena. (1917/2007)
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50. George Marin, fiul lui Gheorghe Dumitru și Nedelea,
născut la data de 1 august 1953 în localitatea București,
România, cu domiciliul în S.U.A., 241 Duncan Loop West,
apt. 308, Dunedin, Florida. (2172/2007)
51. Geva Iosef, fiul lui Kurzberg Rubie și Mina, născut la data
de 1 august 1945 în localitatea Rădăuți, județul Suceava,
România, cu domiciliul în Israel, str. Keren Kagemet nr. 11.
(2144/2007)
52. Gilad Frida, fiica lui Dulza Michel și Rasela, născută la
data de 24 noiembrie 1934 în localitatea București, România,
cu domiciliul în Israel, Str. Imber 6/2, Rishon Lezion. (2174/2007)
53. Gilany Yosef Zenon, fiul lui Iosep Mihel și Gertha, născut
la data de 21 ianuarie 1959 în localitatea Hunedoara, județul
Hunedoara, România, cu domiciliul în Israel, Netanya Irus
Hargama nr. 77. Copii minori: Gilany Shiri, născut la data de 28
iunie 1991, și Gilany Sapir, născut la data de 19 octombrie 2000
(2060/2007)
54. Gluck Chaim Henric, fiul lui Moise și Olga-Debora, născut
la data de 23 noiembrie 1939 în localitatea Timișoara, județul
Timiș, România, cu domiciliul în Israel, Bnei Brak, str. Rabi Meir
nr. 5. (2206/2007)
55. Golan Jenny, fiica lui Strulovici David și Ela, născută la
data de 15 septembrie 1957 în localitatea Tecuci, județul Galați,
România, cu domiciliul în Israel, str. Bereshit nr. 3, Ramath
Hasharon. (1886/2007)
56. Golan Reuven, fiul lui Goldstein Isac și Elisabeta, născut
la data de 7 august 1952 în localitatea Cluj, județul Cluj,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel,
Herzelia, str. Asher-Barash nr. 35.(4887/2004)
57. Golan Ruth Lea, fiica lui Hubner Smil și Hubner Fani,
născută la data de 2 august 1947 în localitatea Suceava, județul
Suceava, România, cu domiciliul în Israel, Herzliya, str. Stern
Avraham nr. 9/33. (2579/2007)
58. Goldstein Sara, fiica lui Hoffenberg David și Prive,
născută la data de 24 noiembrie 1946 în localitatea Sibiu, județul
Sibiu, România, cu domiciliul în Israel, 46100, Hertzlia,
str. Hadekel nr. 4A, Po Box 6060. (1561/2007)
59. Granovsky Sorina, fiica lui Grisariu Leon și Sima, născută
la data de 9 decembrie 1960 în localitatea Iași, județul Iași,
România, cu domiciliul în Israel, Ierusalim, str. Hachaltz 7/5.
Copii minori: Granovsky Sima, născut la 20 mai 1990, și
Granovsky Binyamin Shimon, născut la 18 aprilie 2000.
(2381/2007)
60. Grisaru Judith, fiica lui Chon Saul și Chon Marga,
născută la data de 8 aprilie 1956 în localitatea București,
România, cu domiciliul în Israel, Rishon Lezion, str. Sokolov
nr. 10/3. (2608/2007)
61. Grosz Alexandru, fiul lui Eugen și Irina, născut la data de
3 aprilie 1951 în localitatea Seini, județul Maramureș, România,
cu domiciliul în Israel, Carmiel, str. Miro nr. 26. (2070/2007)
62. Grosz Arnold, fiul lui Eugen și Irina, născut la data de
24 iunie 1954 în localitatea Seini, județul Maramureș, România,
cu domiciliul în Israel, Haifa, Str. Mivta Kados 6/6. (2071/2007)
63. Hiebsch Andreea-Maria, fiica lui Paraschiv Alexandru și
Olimpia, născută la data de 5 februarie 1969 în localitatea
București, România, cu domiciliul în Germania, 59846 Sundern,
Am Steinknochen 36a. Copii minori: Hiebsch Matthias, născut la
13 aprilie 2006, Hiebsch Christian, născut la 15 octombrie 1998,
și Hiebsch Alexandra Maria, născută la 1 iulie 2002 (2546/2007)
64. Ispir Eugen, fiul lui Ispir Eugen și Tovala Elena, născut la
data de 16 august 1952 în localitatea București, România,
cetățean american, cu domiciliul actual în Pittsburgh, Pearl Drive
85, Pennnsylvania 15227, S.U.A. (17242/2003)
65. Istvan Hadnagy, fiul lui Hadnagy Istvan și Vilma, născut
la data de 25 august 1942 în localitatea Bisericani, județul
Harghita, România, cu domiciliul în Germania, 33104 Paderborn
Fabricius nr. 6. (2373/2007)
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96. Palos Sevastiana, fiica lui Bogdan Constantin și Nicolița,
născută la data de 16 iunie 1975 în localitatea Motru, județul
Gorj, România, cu domiciliul în Germania, Panoramastr.105B
73035 Goppingen. (2419/2007)
97. Parnes Ronny, fiica lui Feiger Iosif și Elfride, născută la
data de 17 iunie 1945 în localitatea București, România, cu
domiciliul în Israel, Tel Aviv, str. Menora nr. 2. (2578/2007)
98. Pașcalău Ioan, fiul lui Iosif și Anastasia, născut la data
de 13 februarie 1955 în localitatea Atel, județul Sibiu, România,
cu domiciliul în Germania, Traunreut, Lorenz-Brandl str.19.
(1513/2007)
99. Pavlovic Monika Andjelija, fiica lui Jovan și Virginia,
născută la data de 7 aprilie 1974 în localitatea București,
România, cu domiciliul în Serbia și Muntenegru, Bor, str. 7 Iulie
45/11, cod 19210. (450/2006)
100. Pfannenmuller Garmen, fiica lui Herlea Romulus și
Maria, născută la data de 15 martie 1955 în localitatea Făget,
județul Timiș, România, cu domiciliul în Germania,
Roseggerstrasse 10II, cod 90765 Furth. (2077/2007)
101. Pincu Iosif, fiul lui Ilie și Sifra, născut la data de 1 iunie
1945 în localitatea București, România, cu domiciliul în Israel,
str. Carmeli nr. 10/6 Petah-Ticva 49506. (2081/2007)
102. Pincu Zipora, fiica lui Mihailovici Milu și Rachela,
născută la data de 25 martie 1949 în localitatea Bârlad, județul
Vaslui, România, cu domiciliul în Israel, str.Carmeli nr. 10/6
Petah-Ticva 49506. (2080/2007)
103. Pîrcălabu Aurora, fiica lui Traian și Elena, născută la
data de 7 august 1949 în localitatea Bucu, raionul Slobozia,
România, cu domiciliul în S.U.A., 4350 Hillcrest Dr. nr. 318
Holliwood, Florida. (1491/2007)
104. Pîrcălabu Ioan, fiul lui Buda Gheorghe și Floarea,
născut la data de 27 ianuarie 1942 în localitatea Brașov, județul
Brașov, România, cu domiciliul în S.U.A., 4350 Hillcrest Dr. nr.
318 Holliwood, Florida 33021. (1490/2007)
105. Popuș Claudia, fiica lui Constantin Ioan și Popuș Floare,
născută la data de 18 august 1985 în localitatea Sânnicolau
Mare, județul Timis, România, cu domiciliul în Germania,
Freiburg, Am Ringgassle 8 f . (2593/2007)
106. Protopopescu Tudor Ioan, fiul lui Vlad Constantin și
Paula Milena, născut la data de 3 octombrie 1979 în localitatea
București, România, cetățean australian, cu domiciliul actual în
Australia, 1/92-94 Cambridge Street, Stanmore, NSW,
2048.(1876/2005)
107. Rond Cristian Gilbert, fiul lui Liviu și Natalia, născut la
data de 20 august 1946 în localitatea Tulcea, județul Tulcea,
România, cu domiciliul în Israel, Male Adumim, Hatzilizal
nr. 10/3. (2146/2007)
108. Roșoga Vladimir, fiul lui Costel și Maria, născut la data
de 1 decembrie 1959 în localitatea Baraolt, județul Covasna,
România, cu domiciliul în S.U.A., 4969 National Ave, Las Vegas,
NV89146. (2559/2007)
109. Rotem-Galmore Jeanine, fiica lui Bernhard Alexandru
și Anny, născută la data de 23 mai 1949 în localitatea București,
România, cu domiciliul în Israel, Habanim 222, Mishmar
Hashiva 50297. (1352/2007)
110. Rushinek Dorit, fiica lui Gruzman Israel și Serhl, născută
la data de 24 octombrie 1954 în localitatea Botoșani, județul
Botoșani, România, cu domiciliul în Israel, Seve Yaraa
144 Harimon. (2065/2007)
111. Safel Dvora, fiica lui Ficler Mislim și Emma, născută la
data de 2 iunie 1953 în localitatea București, România, cetățean
israelian, cu domiciliul actual în Israel, Hadera, str. Herbert
Samuel nr. 109. (2412/2004)
112. Salamon Edvin, fiul lui Ernestin și Aurora, născut la data
de 3 februarie 1935 în localitatea Ocna Mureș, județul Alba,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon,
str. Hasaknaii 3. (5869/2004)
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81. Lindner Doina Cătălina, fiica lui Tănase Dumitru și Elena,
născută la data de 24 octombrie 1942 în localitatea Moșna,
județul Iași, România, cu domiciliul în Germania,
Massenheimerstr. 14, 60437 Frankfurt a. M. (1553/2007)
82. Lindner Suzana Aurelia, fiica lui Alexandru Eduard și
Doina Cătălina, născută la data de 18 martie 1972 în localitatea
București, România, cu domiciliul în Germania, Massenheimer
Strasse 14, cod 60437 Frankfurt/Main. (1508/2007)
83. Manov Ana, fiica lui Serafimovici Vasile și Maria, născută
la data de 9 aprilie 1948 în localitatea Tătărăștii de Sus, județul
Teleorman, România, cetățean macedonean, cu domiciliul
actual în Republica Macedonia, str. 29 Noiembrie 9/A 92300,
Kociani.(1736/2004)
84. Mantel Goldstein Yolanda, fiica lui Eugeniu și Belina,
născută la data de 16 octombrie 1961 în localitatea București,
România, cu domiciliul în Israel, Haifa, Tzidar nr. 6. Copii minori:
Mendel Roy Shlomo, născut la data de 8 ianuarie 1992, Mendel
Guy Mordechai, născut la data de 2 mai 1993, și Mendel Lya
Batia, născut la data de 10 iulie 1997. (2142/2007)
85. Mânzat Milenco Sava, fiul lui Sava și Gheorghina, născut
la data de 19 iulie 1956 în localitatea Arad, județul Arad,
România, cu domiciliul în Germania, Sindelfingen Arthur Gruberstr.
nr. 35. (2544/2007)
86. Mânzat Mirela, fiica lui Ștefănuț Petru și Valentina Maria,
născută la data de 26 iunie 1956 în localitatea Arad, județul
Arad, România, cu domiciliul în Germania, Sindelfingen Arthur
Gruberstr nr. 35. (2543/2007)
87. Mariț Cornelia, fiica lui Varasciuc Aurel și Rozalia,
născută la data de 6 octombrie 1961 în localitatea Pătrăuți,
județul Suceava, România, cu domiciliul în Germania, Ahornweg
nr. 7, cod 71106 Magstadt. Copii minori: Mariț Tamar Rhode,
născut la 14 iunie 1994. (2076/2007)
88. Mariț Simion, fiul lui Simion și Livia, născut la data de
29 mai 1960 în localitatea Jucu de Jos, județul Cluj, România,
cu domiciliul în Germania, Ahornweg nr. 7, cod 71106 Magstadt.
(2075/2007)
89. Markovitz Ehud, fiul lui Mauritiu și Alesia, născut la data
de 14 februarie 1954 în localitatea Gherla, județul Cluj,
România, cu domiciliul în Israel, Rishon Lezion, str Arapsoda,
nr. 42. Copii minori: Markovitz Sapir Aliza, născută la data de 22
iunie 1992 (2596/2007)
90. Markus Reuven, fiul lui Marcus Emanoil și Paula, născut
la data de 7 noiembrie 1946 în localitatea București, România,
cu domiciliul în Israel, Haifa, Str. Svedia nr. 79A. (2371/2007)
91. Michealovich Dror, fiul lui Mihailovici Aizic și Șifra, născut
la data de 26 februarie 1959 în localitatea Cîmpulung
Moldovenesc, județul Suceava, România, cetățean israelian, cu
domiciliul actual în Israel, Derech Be-Gurion David 254 Givataim
53326.(2924/2005)
92. Nadler Eli, fiul lui Adolf și Blima, născut la data de 22 iulie
1959 în localitatea Galați, județul Galați, România, cu domiciliul
în Israel, Rishon, Le Zion, str. Elharizi nr. 13. Copii minori: Nadler
Keren, născut la data de 18 septembrie 2001. (2143/2007)
93. Nadolo Traian Elvir, fiul lui Petre și Elvira, născut la data
de 12 iulie 1942 în localitatea Craiova, județul Dolj, România,
cu domiciliul în S.U.A., 3350 North Durango Drive 2023 Las
Vegas, NV 89129. (1535/2007)
94. Neumann Adriana, fiica lui Lupu David și Ivonne, născută
la data de 22 noiembrie 1969 în localitatea Bacău, județul
Bacau, România, cu domiciliul în Israel, Tel Aviv, Yohanan
Hagady nr. 5. (2429/2007)
95. Or Sara, fiica lui Mermelstein Alexandru și Rozalia,
născută la data de 11 septembrie 1947 în localitatea Viile Satu
Mare, județul Satu Mare, România, cu domiciliul în Israel, Kfar
Saba, str. Katza Nelson nr. 8/16. (2199/2007)
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130. Skurka Alexander Robert, fiul lui Robert și Irina, născut
la data de 25 iulie 1941 în localitatea Vișeu de Sus, județul
Maramureș, România, cu domiciliul în Austria, Linz,
str. Margareten nr. 35-A. (2392/2007)
131. Slabu Dan-Viorel, fiul lui Slabu Gheorghe și Georgeta,
născut la data de 8 aprilie 1949 în localitatea Craiova, județul
Dolj, România, cetățean elvețian, cu domiciliul actual în Elveția,
Davos Dorf, str. Horlaubenstrasse 15, Graubunder. (4403/2004)
132. Slabu Liviana, fiica lui Popescu Gheorghe și Antigona,
născută la data de 15 iunie 1949 în localitatea Slobozia-Mândra,
județul Teleorman, România, cetățean elvețian, cu domiciliul
actual în Elveția, Horlaubenstrasse 15, 7260 Davos Dorf.
(4404/2004)
133. Slabu Matthias, fiul lui Dan-Viorel și Liviana, născut la
data de 27 mai 1983 în localitatea Baden, Aargau, Elveția,
cetățean elvețian cu domiciliul actual în Elveția, Davos Dorf,
Horlaubenstrasse 15, Graubunder. (4405/2004)
134. Snir Shtriker Beno, fiul lui Strikel Velvel și Ita Liba,
născut la data de 29 august 1952 în localitatea Botoșani, județul
Botoșani, România, cu domiciliul în Israel, Herzlya, str. Liberman
nr. 5. Copii minori: Snir Shtriker Lior, născut la 13 ianuarie 1997.
(1278/2007)
135. Soceanu Iury, fiul lui Herșcu și Etla, născut la data de 4
septembrie 1954 în localitatea Piatra Neamț, județul Neamț,
România, cu domiciliul în Israel, Netanya, str. Amnon Vatmar
nr. 21/9, și minorul Soceanu Or, născut la data de 17 decembrie
1990. (2605/2007)
136. Solomon Sara, fiica lui Spălătoru Nuhăm și Cerna,
născută la data de 3 mai 1945 în localitatea Dorohoi, județul
Botoșani, România, cu domiciliul în Israel, Hedera, str. Herbart
Samuel nr. 31. (2402/2007)
137. Sosner Adina Hana, fiica lui Segall David și Rachela,
născută la data de 20 mai 1940 în localitatea București,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel,
str. Rahel 2A, intrare A, ap. 10, Givataim 53482. (2657/2005)
138. Spector Frima, fiica lui Bendit Iacob și Hinca, născută la
data de 1 ianuarie 1946 în localitatea Cernăuți, Ucraina, cu
domiciliul în Israel, Ierusalim, King George nr. 23. (577/2007)
139. Stenzler Raquel, fiica lui Stenzler Charlie și Nina,
născută la data de 12 ianuarie 1973 în localitatea Iași, județul
Iași, România, cu domiciliul în Israel, Givataim, Str. Hahistadrut
nr. 46A, ap. 5. (2602/2007)
140. Stoleriu Moshe, fiul lui Godel-Riven și Toni, născut la
data de 19 ianuarie 1953 în localitatea Iași, județul Iași,
România, cu domiciliul în Israel, Tel Aviv, str. Rotenstreich 4.
(863/2007)
141. Szilagyi Janosne, fiica lui Kovacs Carol și Eva, născută
la data de 24 noiembrie 1950 în localitatea Zalău, județul Sălaj,
România, cu domiciliul în Ungaria, 3700 Kazincbarcika
Csalogany 52. (1915/2007)
142. Șchiopu Adrian, fiul lui Gheorghe și Teodora, născut la
data de 16 noiembrie 1967 în localitatea București, România, cu
domiciliul în Spania, Calle Reinainfanta Isabel nr. 19 B-D, Madrid,
cod 28018. (2359/2007)
143. Taler Itzhak Izi, fiul lui Avram și Eliza, născut la data de
15 septembrie 1949 în localitatea Tulcea, județul Tulcea,
România, cu domiciliul în Israel, str. Hahistadrut nr. 16, Ashdod.
(1260/2007)
144. Udrea Barnett Maria, fiica lui Udrea Ion și Ioana, născută
la data de 18 octombrie 1948 în localitatea Siliștea, județul Argeș,
România, cu domiciliul în S.U.A., 50 East 79 Street, apt. 6 D,
New York, NY 10021. (1773/2007)
145. Uilecan-Sas Claudia, fiica lui Sas Vasile și Marioara,
născută la data de 16 ianuarie 1971 în localitatea Luduș, județul
Mureș, România, cetățean american, cu domiciliul actual în
S.U.A., 150 Peconic Hills Drive, Southampton, New York
119681. (5587/2004)
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113. Salamon Maria-Magdalena, fiica lui Moscovici Avram și
Fany, născută la data de 5 august 1936 în localitatea București,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon,
str. Hasaknaii 3. (5874/2004)
114. Salmanovitz Erica, fiica lui Bercu Zalman și Țirla,
născută la data de 16 mai 1949 în localitatea Botoșani, județul
Botoșani, România, cu domiciliul în Israel, Kfar Saba,
str. Ostoshinski 22. (1928/2007)
115. Schimbeschi Vasile, fiul lui Grigore și Viorica, născut la
data de 3 iulie 1950 în localitatea Jurilovca, județul Tulcea,
România, cu domiciliul în Danemarca, Fulehaven 124 IN 2500
Valby. (2485/2007)
116. Schlossberg Herbert Ștefan, fiul lui Naftali și Carolina,
născut la data de 1 ianuarie 1946 în localitatea București,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiryat
Bialik, str. Ben Gurion 44. (5332/2004)
117. Schlossberg Mariella, fiica lui Frohlich Albert și Adela,
născută la data de 26 mai 1946 în localitatea București,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel,
44 Ben Gurion Kiryat Bialik. (4659/2004)
118. Schlossberg Noemi, fiica lui Naftali și Carolina, născută
la data de 14 noiembrie 1947 în localitatea București, România,
cu domiciliul în Israel, Tel Aviv, str. Hazohar nr. 28. (1778/2007)
119. Schubert Emanuel, fiul lui Moriț și Rudolfine, născut la
data de 22 august 1930 în localitatea Suceava, județul Suceava,
România, cu domiciliul în Israel, Haifa, str. Hagalil nr. 88.
(2202/2007)
120. Schuster Ingrid Britta, fiica lui Decker Richard și
Irmgard, născută la data de 25 august 1937 în localitatea Sibiu,
județul Sibiu, România, cu domiciliul în Germania, 85057
Ingolstadt, str. Alban Berg nr. 13. (2374/2007)
121. Segal Antoinette, fiica lui Kinsbrauner Isac și Beca,
născută la data de 20 iunie 1944 în localitatea București,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel
Aviv, str. Moritz Daniel 38. (4910/2004)
122. Segal Shabtay, fiul lui Aurel și Miriam, născut la data de
8 septembrie 1962 în localitatea Botoșani, județul Botoșani,
România, cu domiciliul în Israel, Petah Tikva, str. Ghilboa Amir
nr. 1. (2152/2007)
123. Seidner Vili, fiul lui Iacob și Erna, născut la data de
9 ianuarie 1948 în localitatea Râmnicu Sărat, județul Buzău,
România, cu domiciliul în Israel, Migdal Haemek 10500,
str. Kison nr. 12. (1436/2007)
124. Shain Rossana, fiica lui Peisah Pierre și Carola, născută
la data de 21 octombrie 1967 în localitatea București, România,
cu domiciliul în Israel, Haifa, str. Alteq, nr. 14. (2599/2007)
125. Shlagman Lili, fiica lui Kohn Acatiu și Irina, născută la
data de 26 august 1953 în localitatea Cluj, județul Cluj,
România, cu domiciliul în Israel, Tel Aviv, Yaffo, Avigdor
Hameiri 7/7. (2367/2007)
126. Silberstein Adi, fiul lui Alexandru și Clara, născut la data
de 23 iulie 1958 în localitatea Oradea, județul Bihor, România,
cu domiciliul în Israel, Petah Tikva, str. Bilu nr. 7. Copii minori:
Silberstein Shahar Zeev, născut la data de 27 aprilie 1999.
(2059/2007)
127. Simha Iacov, fiul lui Simca David și Goldina, născut la
data de 25 martie 1953 în localitatea București, România, cu
domiciliul în Israel, Iavne, st. Tiltar nr. 18. (2147/2007)
128. Sivan Alexander, fiul lui Sohn Rudolf și Isabelle, născut
la data de 19 august 1956 în localitatea București, România, cu
domiciliul în Israel, Metar, str. Mamsit 12, cod 85025.
(1539/2007)
129. Sivan Reuven, fiul lui Sohn Wilhelm și Lea, născut la
data de 28 iunie 1927 în localitatea București, România, cu
domiciliul în Israel, Tel Aviv, str. Zlocisti nr. 9, cod 62994.
(1538/2007)
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151. Wiesel Nicolae, fiul lui — și Wiesel Semina, născut la
data de 5 august 1941 în localitatea Timișoara, județul Timiș,
România, cu domiciliul în Israel, K. Motzkin, str. Dakar nr. 18.
(2187/2007)
152. Zgură Ion, fiul lui Niculae și Elena, născut la data de
21 martie 1937 în localitatea Arabagilar, R.P. Bulgaria, cu
domiciliul în Germania, Frankfurt/Main, An den Drei Hohen 25.
(2491/2007)
153. Zilberstein Florin, fiul lui Maclee-Zalman și Edith, născut
la data de 22 august 1952 în localitatea Focșani, județul
Vrancea, România, cu domiciliul în Israel, Petah-Tikva,
str. Borohov nr. 2, ap. 22. (2558/2007)
154. Zosmer Emanuel, fiul lui Iancu și Iosephina, născut la
data de 15 august 1930 în localitatea Brăila, județul Brăila,
România, cu domiciliul în Israel, Tel Aviv, str. Leisin nr. 16.
(1443/2007)
155. Zuszman Iulia, fiica lui Rozenfeld Nicolae și Ana,
născută la data de 9 iulie 1954 în localitatea Cluj, județul Cluj,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, 43371
Raanana, str. Ostrovski 23, ap. 7. (4914/2004)
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146. Vaida Alexander, fiul lui Sergiu și Ecaterina, născut la
data de 28 noiembrie 1968 în localitatea București, România,
cu domiciliul în Elveția, 5034 Suhr, Sudalle 14, Aaragau.
(834/2007)
147. Vegh Joseph, fiul lui Adolf și Elena, născut la data de
23 iulie 1946 în localitatea Reghin, județul Mureș, România, cu
domiciliul în Israel, Ramat Hasharon, str. Beit Shamai nr. 10,
apt. 21, cod 47111. (1345/2007)
148. Volf Israel, fiul lui Silviu și Masie, născut la data de
8 martie 1952 în localitatea Piatra Neamț, județul Neamț,
România, cu domiciliul în Israel, Rishon LeZion, str. Einstein
nr. 6. (2387/2007)
149. Vrcelj Vladimir, fiul lui Petar și Elena, născut la data de
5 noiembrie 1954 în localitatea București, România, cu domiciliul
în București, str. Av. St. Protopopescu nr. 8, ap. 22, sectorul 1.
Copii minori: Vrcelj Aleksandra, născută la data de 5 februarie
1991, și Vrcelj Katarina, născută la data de 5 februarie 1991.
(1611/2007)
150. Wallisch Laura, fiica lui Sterian Ionel și Monica Emilia,
născută la data de 4 noiembrie 1969 în localitatea Brăila, județul
Brăila, România, cu domiciliul în Germania, Bortlingen, Poststr.
16. (2595/2007)
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România, cu domiciliul în București, str. Alexandru Vlahuță nr. 1,
bl. M-49, sc. 1, ap. 31, sectorul 3. (1354/2007)
3. Lukas Erich Ioan, fiul lui Ioan și Ecaterina, născut la data
de 12 decembrie 1935 în localitatea Seliștat, județul Brașov,
România, cu domiciliul în Germania, 73614 Schorndorf
Sommerrainstr. nr. 14. (2245/2007)
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1. Fundschler Valeria Doina, fiica lui Andrei Stan și Maria,
născută la data de 20 iunie 1969 în localitatea București,
România, cu domiciliul în Chitila, str. Tudor Vladimirescu nr. 24,
Județul Ilfov. (2401/2007)
2. Hrib Melania Magdalena, fiica lui Hrib Mircea și Iorga
Elena, născută la data de 11 aprilie 1967 în localitatea București,
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