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LEGI ȘI DECRETE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 137/2008 pentru prorogarea unor termene
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 137 din
28 octombrie 2008 pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 745 din 4 noiembrie 2008.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ROBERTA ALMA ANASTASE

ALEXANDRU PEREȘ

București, 8 aprilie 2009.
Nr. 100.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 137/2008
pentru prorogarea unor termene
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 137/2008 pentru prorogarea unor termene și se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 7 aprilie 2009.
Nr. 616.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 182/2008 pentru ratificarea Contractului de credit
în cadrul Facilității de cofinanțare CSNR dintre România
și Banca Europeană de Investiții,
semnat la București la 24 noiembrie 2008
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 182 din
25 noiembrie 2008 pentru ratificarea Contractului de credit în cadrul Facilității de
cofinanțare CSNR dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la
București la 24 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 807 din 3 decembrie 2008.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ROBERTA ALMA ANASTASE

ALEXANDRU PEREȘ

București, 8 aprilie 2009.
Nr. 101.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 182/2008 pentru ratificarea
Contractului de credit în cadrul Facilității de cofinanțare CSNR
dintre România și Banca Europeană de Investiții,
semnat la București la 24 noiembrie 2008
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 182/2008 pentru ratificarea Contractului de credit în cadrul
Facilității de cofinanțare CSNR dintre România și Banca Europeană de Investiții,
semnat la București la 24 noiembrie 2008, și se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 7 aprilie 2009.
Nr. 617.
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.221/2004 privind desemnarea
împuternicitului de frontieră principal, responsabil cu asigurarea respectării regimului juridic
al frontierei de stat româno-ucrainene, precum și a locțiitorilor acestuia
În temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 16 alin. (1) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea 243/2002, cu modificările și
completările ulterioare, precum și al art. 22 alin. 1 și 2 din Tratatul dintre România și Ucraina privind regimul frontierei de stat
româno-ucrainene, colaborarea și asistența mutuală în problemele de frontieră, semnat la Cernăuți la 17 iunie 2003, ratificat de
România prin Legea nr. 93/2004,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Articolul 2 din Hotărârea Guvernului
nr. 1.221/2004 privind desemnarea împuternicitului de frontieră
principal, responsabil cu asigurarea respectării regimului juridic
al frontierei de stat româno-ucrainene, precum și a locțiitorilor
acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 731 din 13 august 2004, se modifică și va avea următorul
cuprins:
„Art. 2. — Calitatea de locțiitor al împuternicitului de frontieră
principal se atribuie directorului Direcției Poliției de Frontieră
Sighetu Marmației, directorului Direcției Poliției de Frontieră
Rădăuți și directorului Direcției Poliției de Frontieră Constanța”.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
p. Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Mazuru,
secretar de stat
București, 1 aprilie 2009.
Nr. 401.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 556/2008
privind aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2008—2010,
precum și a normelor de aplicare a acestuia
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului
nr. 556/2008 privind aprobarea Programului național apicol
pentru perioada 2008—2010, precum și a normelor de aplicare
a acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 416 din 3 iunie 2008, se modifică și se completează după
cum urmează:
1. În anexa nr. 1, la punctul 1 subpunctul 1.1 litera a),
liniuța a patra se modifică și va avea următorul cuprins:
„— să dețină și să completeze carnetul de stupină, document
elaborat de forma asociativă și aprobat de Autoritatea Națională
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, conform
legislației în vigoare, din care să rezulte că familiile de albine
sunt supuse controalelor veterinare oficiale;”.

2. În anexa nr. 1, la punctul 1 subpunctul 1.2 litera a),
liniuța a șasea se modifică și va avea următorul cuprins:
„— să dețină și să completeze carnetul de stupină, document
elaborat de forma asociativă și aprobat de Autoritatea Națională
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, conform
legislației în vigoare, din care să rezulte că familiile de albine
sunt supuse controalelor veterinare oficiale;”.
3. În anexa nr. 1, la punctul 2 litera a), liniuța a opta se
modifică și va avea următorul cuprins:
„— mătcile provenite din ferme de elită sau multiplicare sunt
achiziționate de la unități acreditate de către Agenția Națională
pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie «Prof. dr. G. K.
Constantinescu», conform criteriilor de acreditare a stupinei de
elită sau multiplicare, prevăzute în legislația în vigoare.”
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4. În anexa nr. 2, la articolul 3, litera k) se abrogă.
5. În anexa nr. 2, după articolul 4 se introduce un nou
articol, articolul 41, cu următorul cuprins:
„Art. 41. — Pentru acțiunile realizate în anul 2009, prevăzute
în Program, termenul-limită de depunere a cererii și a
documentelor care o însoțesc este 15 august 2009.”
6. În anexa nr. 2, la articolul 10, după alineatul (1) se
introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul
cuprins:

5

„(11) Pentru anul 2009, valoarea sprijinului financiar de la
bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și
Dezvoltării Rurale este în limita sumei de 6.652.471 lei, conform
prevederilor Deciziei Comisiei din data de 17 august 2007 prin
care s-a aprobat Programul național apicol pentru perioada
2008—2010 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al
Consiliului, precum și contribuția financiară a Comisiei Europene
la acesta.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 1 aprilie 2009.
Nr. 402.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea
Listei cu substanțele active autorizate pentru utilizare în produse de protecție a plantelor
pe teritoriul României
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — În anexa la Hotărârea Guvernului
nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substanțele active
autorizate pentru utilizare în produse de protecție a plantelor pe
teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 446 din 26 mai 2005, cu modificările și completările
ulterioare, după numărul curent 192 se introduc douăzeci și opt
de noi numere curente, numerele curente 193—220, prevăzute
în anexa la prezenta hotărâre.


Prezenta hotărâre transpune prevederile următoarelor
directive care modifică anexa I la Directiva 91/414/CEE a
Consiliului privind plasarea pe piață a produselor de protecție a
plantelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene
(JOCE) seria L, nr. 230 din 19 august 1991:
— Directiva Comisiei 2008/91/CE de modificare a Directivei
Consiliului 91/414/CEE în vederea includerii substanței active

diuron, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE)
seria L, nr. 262 din 1 octombrie 2008;
— Directiva Comisiei 2008/107/CE de modificare a Directivei
Consiliului 91/414/CEE în vederea includerii substanțelor
abamectin, epoxiconazol, fenpropimorf, fenpiroximat și
tralkoxidim ca substanțe active, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr. 316 din 26 noiembrie 2008;
— Directiva Comisiei 2008/108/CE de modificare a Directivei
Consiliului 91/414/CEE în vederea includerii substanțelor
flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazol și mepiquat ca
substanțe active, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene (JOUE) seria L, nr. 317 din 27 noiembrie 2008;
— Directiva Comisiei 2008/113/CE de modificare a Directivei
Consiliului 91/414/CEE în vederea includerii mai multor
microorganisme ca substanțe active, publicată în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr. 330 din 9 decembrie
2008.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu
Ministrul sănătății,
Ion Bazac
Ministrul mediului,
Nicolae Nemirschi
Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Vasile Pușcaș
București, 1 aprilie 2009.
Nr. 403.
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ANEXĂ

Substanțe active autorizate pentru utilizare în produse de protecție a plantelor pe teritoriul României
Nr.
crt.

Denumirea comună,
numere de identificare

Denumirea
IUPAC

Puritate1)

Data intrării
în vigoare

Data
expirării
includerii

Prevederi specifice

1

2

3

4

5

6

7

193.

Flutolanil
Nr. CAS 66332-96-5
Nr. CIPAC 524

α, α, α-trifluor-3’izopropoxi-otoluanilidă

≥975 g/kg

1.03.2009

28.02.2019

Partea A
Se pot omologa numai utilizările ca
fungicid.
Partea B
La evaluarea cererilor de omologare a
produselor de protecție a plantelor care
conțin flutolanil pentru alte utilizări
decât tratarea tuberculilor de cartofi,
Comisia Națională de Omologare a
Produselor de Protecție a Plantelor
trebuie să acorde o atenție deosebită
criteriilor prevăzute la art. 9 alin. (1)
lit. a) din Hotărârea Guvernului
nr. 1.559/2004 privind procedura de
omologare a produselor de protecție a
plantelor în vederea plasării pe piață și
a utilizării lor pe teritoriul României, cu
modificările și completările ulterioare, și
să se asigure de faptul că înainte de
acordarea omologării sunt furnizate
toate datele și informațiile necesare.
Pentru aplicarea principiilor uniforme,
vor fi luate în considerare concluziile
din raportul de evaluare cu privire la
flutolanil, în special apendicele I și II din
acesta, așa cum au fost finalizate în
Comitetul Permanent pentru Lanțul
Alimentar și Sănătatea Animală la
20 mai 2008.
În această evaluare globală, Comisia
Națională de Omologare a Produselor
de Protecție a Plantelor trebuie să
acorde o atenție deosebită:
— protejării apei subterane, în cazurile
în care această substanță activă este
aplicată în regiuni vulnerabile din
punctul de vedere al solului și/sau al
condițiilor climatice.
Condițiile de omologare trebuie să
includă măsuri de reducere a riscurilor,
după caz.

194.

Benfluralin
Nr. CAS 1861-40-1
Nr. CIPAC 285

N-butil-N-etilα,α,α-tri-fluor2,6-dinitro-ptoluidină

≥ 960 g/kg
Impurități:
— etil-butil-nitrosamină: max.
0,1mg/kg

1.03.2009

28.02.2019

Partea A
Se pot omologa numai utilizările ca
erbicid.
Partea B
La evaluarea cererilor de omologare
pentru produse de protecție a plantelor
care conțin benfluralin, pentru alte
utilizări decât cele referitoare la salată
și andive, Comisia Națională de
Omologare a Produselor de Protecție a
Plantelor trebuie să acorde o atenție
deosebită criteriilor prevăzute la art. 9
alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului
nr. 1.559/2004, cu modificările și
completările ulterioare, și să se asigure
de faptul că înainte de acordarea
omologării sunt furnizate toate datele și
informațiile necesare.

1)

Mai multe detalii privind identitatea și specificația substanțelor active sunt oferite în raportul de evaluare.
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4

5
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Pentru aplicarea principiilor uniforme,
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare pentru
benfluralin, în special apendicele I și II
din acesta, așa cum au fost finalizate în
Comitetul Permanent pentru Lanțul
Alimentar și Sănătatea Animală la
20 mai 2008.
În această evaluare globală, Comisia
Națională de Omologare a Produselor
de Protecție a Plantelor trebuie să
acorde o atenție deosebită:
— protejării siguranței operatorilor.
Condițiile de omologare trebuie să
includă folosirea echipamentelor de
protecție individuală corespunzătoare
și aplicarea unor măsuri de micșorare
a riscurilor în vederea reducerii gradului
de expunere;
— reziduurilor din produse de origine
vegetală și animală și să evalueze
gradul de expunere alimentară a
consumatorilor;
— protecției păsărilor, mamiferelor,
apelor de suprafață și a organismelor
acvatice. Condițiile de omologare
trebuie să includă, acolo unde este
cazul, măsuri de reducere a riscurilor,
cum ar fi zonele-tampon.
Comisia Națională de Omologare a
Produselor de Protecție a Plantelor
solicită prezentarea unor studii
suplimentare privind metabolismul în
rotația culturilor și confirmarea evaluării
riscurilor pentru metabolitul B12 și
pentru organismele acvatice. Aceasta
se asigură că notificatorii, la cererea
cărora benfluralinul a fost inclus în
anexă, transmit aceste studii Comisiei
Europene în termen de 2 ani de la data
intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului
nr. 403/2009.
195.

Fluazinam
Nr. CAS 79622-59-6
Nr. CIPAC 521

3-clor-N-(3-clor5-trifluormetil-2piridil)-α,α,αtrifluor-2,6-dinitrop-toluidină

≥ 960 g/kg
Impurități: 5-clor-N(3-clor-5trifluormetil-2piridil)-α,α,αtrifluor-4,6-dinitroo-toluidină:
— nu mai mult de
2 g/kg

1.03.2009

28.02.2019

Partea A
Se pot omologa numai utilizările ca
fungicid.
Partea B
La evaluarea cererilor de omologare
pentru produse de protecție a plantelor
care conțin fluazinam, pentru alte
utilizări decât cele referitoare la cartofi,
Comisia Națională de Omologare a
Produselor de Protecție a Plantelor
trebuie să acorde o atenție deosebită
criteriilor prevăzute la art. 9 alin. (1)
lit. a) din Hotărârea Guvernului
nr. 1.559/2004, cu modificările și
completările ulterioare, și să se asigure
de faptul că înainte de acordarea
omologării sunt furnizate toate datele și
informațiile necesare.
Pentru aplicarea principiilor uniforme,
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare cu privire la
fluazinam, în special apendicele I și II
din acesta, așa cum au fost finalizate în
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Comitetul Permanent pentru Lanțul
Alimentar și Sănătatea Animală la
20 mai 2008.
În această evaluare globală, Comisia
Națională de Omologare a Produselor
de Protecție a Plantelor trebuie să
acorde o atenție deosebită:
— protejării siguranței operatorilor și
lucrătorilor. Condițiile de omologare
trebuie să includă în condițiile de
utilizare folosirea echipamentelor de
protecție individuală corespunzătoare
și aplicarea unor măsuri de atenuare a
riscurilor în vederea reducerii gradului
de expunere;
— reziduurilor din alimentele de origine
vegetală și animală și să evalueze
gradul de expunere alimentară a
consumatorilor;
— protejării organismelor acvatice.
Condițiile de omologare trebuie să
cuprindă, acolo unde este cazul,
măsuri de reducere a riscurilor, de
exemplu, zonele-tampon.
Comisia Națională de Omologare a
Produselor de Protecție a Plantelor
solicită prezentarea unor studii
suplimentare pentru confirmarea
evaluării riscurilor pentru organismele
acvatice și macroorganismele din sol.
Aceasta se asigură că notificatorii, la
cererea cărora fluazinamul a fost inclus
în anexă, transmit astfel de studii
Comisiei Europene în termen de 2 ani
de la data intrării în vigoare a Hotărârii
Guvernului nr. 403/2009.
196.

Fuberidazol
Nr. CAS 3878-19-1
Nr. CIPAC 525

2-(2’-furil)
benzimidazol

≥ 970g/kg

1.03.2009

28.02.2019

Partea A
Se pot omologa numai utilizările ca
fungicid.
Partea B
La evaluarea cererilor de omologare
pentru produse de protecție a plantelor
care conțin fuberidazol, pentru alte
utilizări decât tratarea semințelor,
Comisia Națională de Omologare a
Produselor de Protecție a Plantelor
trebuie să acorde o atenție deosebită
criteriilor prevăzute la art. 9 alin. (1)
lit. a) din Hotărârea Guvernului
nr. 1.559/2004, cu modificările și
completările ulterioare, și să se asigure
de faptul că înainte de acordarea
omologării sunt furnizate toate datele și
informațiile necesare.
Pentru aplicarea principiilor uniforme,
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare cu privire la
fuberidazol, în special apendicele I și II
din acesta, așa cum au fost finalizate în
Comitetul Permanent pentru Lanțul
Alimentar și Sănătatea Animală la
20 mai 2008.
În această evaluare globală, Comisia
Națională de Omologare a Produselor
de Protecție a Plantelor trebuie să
acorde o atenție deosebită:
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197.

Mepiquat
Nr. CAS 15302-91-7
Nr. CIPAC 440

Clorură de 1,1≥ 990 g/kg
dimetil-piperidiniu
(clorură de
mepiquat)

1.03.2009

28.02.2019

198.

Diuron
Nr. CAS 330-54-1
Nr. CIPAC 100

3-(3,4-diclorfenil)1,1-dimetiluree

1.10.2008

30.09.2018

≥ 930 g/kg

7

— siguranței operatorilor.
Condițiile de omologare vor include în
condițiile de utilizare folosirea echipamentelor
de protecție individuală corespunzătoare;
— riscului pe termen lung pentru
mamifere.
Condițiile de omologare trebuie să
cuprindă măsuri de reducere a
riscurilor, după caz. Condițiile de
omologare trebuie să includă utilizarea
echipamentelor corespunzătoare care
să asigure un grad înalt de încorporare
în sol și o reducere la minim a scurgerii
pe perioada aplicării.
Partea A
Se pot omologa numai utilizările ca
regulator de creștere a plantelor.
Partea B
La evaluarea cererilor de omologare
pentru produse de protecție a plantelor
care conțin mepiquat, pentru alte
utilizări decât cele referitoare la orz,
Comisia Națională de Omologare a
Produselor de Protecție a Plantelor
trebuie să acorde o atenție deosebită
criteriilor prevăzute la art. 9 alin. (1)
lit. a) din Hotărârea Guvernului
nr. 1.559/2004, cu modificările și
completările ulterioare, și să se asigure
de faptul că înainte de acordarea
omologării sunt furnizate toate datele și
informațiile necesare.
Pentru aplicarea principiilor uniforme,
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare cu privire la
mepiquat, în special apendicele I și II
din acesta, așa cum au fost finalizate în
Comitetul Permanent pentru Lanțul
Alimentar și Sănătatea Animală la
20 mai 2008.
În această evaluare globală, Comisia
Națională de Omologare a Produselor
de Protecție a Plantelor trebuie să
acorde o atenție deosebită reziduurilor
din alimentele de origine vegetală și
animală și să evalueze gradul de
expunere alimentară a consumatorilor.
Partea A
Se pot omologa numai utilizările ca
erbicid. Se utilizează doar în cantități
care nu depășesc 0,5 kg/ha (medie pe
suprafață)
Partea B
Pentru aplicarea principiilor uniforme,
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare cu privire la
diuron, în special apendicele I și II din
acesta, așa cum au fost finalizate în
Comitetul Permanent pentru Lanțul
Alimentar și Sănătatea Animală la
11 iulie 2008.
În această evaluare globală, Comisia
Națională de Omologare a Produselor
de Protecție a Plantelor trebuie să
acorde o atenție deosebită:
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— siguranței operatorului.
Condițiile de omologare trebuie să
cuprindă în condițiile de utilizare
folosirea echipamentului individual de
protecție;
— protejării organismelor acvatice și
plantelor nețintă.
Condițiile de omologare trebuie să
cuprindă măsuri de reducere a
riscurilor, după caz.
199.

Bacillus thuringiensis
subsp. Aizawai

Nu se aplică.

Nicio impuritate
relevantă

1.05.2009

30.04.2019

Nu se aplică.

Nicio impuritate
relevantă

1.05.2009

30.04.2019

Nu se aplică.

Nicio impuritate
relevantă

1.05.2009

30.04.2019

TULPINA ABTS-1857
Colecția de culturi
nr. SD-1372
TULPINA GC-91
Colecția de culturi
nr. NCTC 11821

200.

Bacillus thuringiensis
subsp. Israeliensis
(serotipul H-14)
TULPINA
AM 65-52
Colecția de culturi
nr. ATCC-1276

201.

Bacillus thuringiensis
subsp. Kurstaki
TULPINA ABTS 351
Colecția de culturi
nr. ATCC SD-1275
TULPINA PB 54
Colecția de culturi
nr. CECT 7209
TULPINA SA 11
Colecția de culturi
nr. NRRL B-30790
TULPINA SA 12
Colecția de culturi
nr. NRRL B-30791
TULPINA EG 2348
Colecția de culturi
nr. NRRL B-18208

Partea A
Se pot omologa numai utilizările ca
insecticid.
Partea B
Pentru aplicarea principiilor uniforme,
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare cu privire la
Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai
ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) și
GC-91 (SANCO/1538/2008), în special
apendicele I și II din acesta, așa cum
au fost finalizate în Comitetul
Permanent pentru Lanțul Alimentar și
Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să
cuprindă măsuri de diminuare a
riscurilor, după caz.
Partea A
Se pot omologa numai utilizările ca
insecticid.
Partea B
Pentru aplicarea principiilor uniforme,
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare cu privire la
Bacillus
thuringiensis
subsp.
Israeliensis (serotipul H-14)
AM 65—52 (SANCO/1540/2008), în
special apendicele I și II din acesta, așa
cum au fost finalizate în Comitetul
Permanent pentru Lanțul Alimentar și
Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să
includă măsuri de reducere a riscurilor,
după caz.
Partea A
Se pot omologa numai utilizările ca
insecticid.
Partea B
Pentru aplicarea principiilor uniforme,
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare cu privire la
Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki
ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54
(SANCO/1542/2008), SA11, SA 12 și
EG 2348 (SANCO/1543/2008) în
special apendicele I și II din acesta, așa
cum au fost finalizate în Comitetul
Permanent pentru Lanțul Alimentar și
Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să
cuprindă măsuri de diminuare a
riscurilor, după caz.
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Bacillus thuringiensis
subsp. Tenebrionis

3

4
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6

7

Nu se aplică.

Nicio impuritate
relevantă

1.05.2009

30.04.2019

Partea A
Se pot omologa numai utilizările ca
insecticid.
Partea B
Pentru aplicarea principiilor uniforme,
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare cu privire
la Bacillus thuringiensis subsp.
Tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008),
în special apendicele I și II din acesta,
așa cum au fost finalizate în Comitetul
Permanent pentru Lanțul Alimentar și
Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să
cuprindă măsuri de diminuare a
riscurilor, după caz.

Nu se aplică.

Nivelul maxim
de beauvericină:
5 mg/kg

1.05.2009

30.04.2019

Partea A
Se pot omologa numai utilizările ca
insecticid.
Partea B
Pentru aplicarea principiilor uniforme,
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare cu privire la
Beauveria bassiana ATCC 74040
(SANCO/1546/2008) și GHA (SANCO/
1547/2008), în special apendicele I și II
din acesta, așa cum au fost finalizate în
Comitetul Permanent pentru Lanțul
Alimentar și Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să
cuprindă măsuri de diminuare a
riscurilor, după caz.
Partea A
Se pot omologa numai utilizările ca
insecticid.
Partea B
Pentru aplicarea principiilor uniforme,
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare cu privire la
Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)
(SANCO/1548/2008),
în
special
apendicele I și II din acesta, așa cum
au fost finalizate în Comitetul
Permanent pentru Lanțul Alimentar și
Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să
cuprindă măsuri de diminuare a
riscurilor, după caz.
Partea A
Se pot omologa numai utilizările ca
insecticid.
Partea B
Pentru aplicarea principiilor uniforme,
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare cu privire
la Lecanicillium muscarium (anterior
Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/
2008), în special apendicele I și II din
acesta, așa cum au fost finalizate în
Comitetul Permanent pentru Lanțul
Alimentar și Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să
cuprindă măsuri de diminuare a
riscurilor, după caz.

TULPINA NB 176
(TM 141)
Colecția de culturi
nr. SD-5428

203.

Beauveria bassiana
TULPINA ATCC
74040
Colecția de culturi
nr. ATCC 74040
Tulpina GHA
Colecția de culturi
nr. ATCC 74250

204.

Cydia pomonella
Granulovirus (CpGV)

Nu se aplică.

Microorganisme
contaminate
(Bacillus
cereus)<1x106
CFU/g

1.05.2009

30.04.2019

205.

Lecanicillium
muscarium (anterior
Verticilium lecanii)

Nu se aplică.

Nicio impuritate
relevantă

1.05.2009

30.04.2019

TULPINA Ve 6
Colecția de culturi
nr. CABI (=IMI)
268317,
CBS 102071,
ARSEF 5128
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206.

Metarhizium
Nu se aplică.
anisopliae var.
Anisopliae (anterior
Metarhizium
anisopliae)
TULPINA BIPESCO
5/F52
Colecția de culturi
nr. M.a. 43; nr. 275-86
(acronime V 275 sau
KVL 275);
nr. KVL 99—112
(Ma 275 sau V 275);
nr. DSM 3884;
nr. ATCC 90448;
nr. ARSEF 1095

Nicio impuritate
relevantă

1.05.2009

30.04.2019

Partea A
Se pot omologa numai utilizările ca
insecticid și acaricid.
Partea B
Pentru aplicarea principiilor uniforme,
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare cu privire la
Metarhizium anisopliae var. Anisopliae
(anterior Metarhizium anisopliae)
BIPESCO 5 și F52 (SANCO/1862/2008),
în special apendicele I și II din acesta,
așa cum au fost finalizate în Comitetul
Permanent pentru Lanțul Alimentar și
Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să
cuprindă măsuri de reducere a
riscurilor, după caz.

207.

Phlebiopsis gigantea
TULPINA VRA 1835
Colecția de culturi
nr. ATCC 90304
TULPINA VRA 1984
Colecția de culturi
nr. DSM 16201
TULPINA VRA 1985
Colecția de culturi
nr. DSM 16202
TULPINA VRA 1986
Colecția de culturi
nr. DSM 16203
TULPINA FOC
PG B20/5
Colecția de culturi
nr. IMI 390096
TULPINA FOC
PG SP log 6
Colecția de culturi
nr. IMI 390097
TULPINA FOC
PG SP log 5
Colecția de culturi
nr. IMI 390098
TULPINA FOC
PG BU 3
Colecția de culturi
nr. IMI 390099
TULPINA FOC
PG BU 4
Colecția de culturi
nr. IMI 390100
TULPINA FOG
PG 410.3
Colecția de culturi
nr. IMI 390101
TULPINA FOC
PG97/1062/116/1.1
Colecția de culturi
nr. IMI 390102
TULPINA FOC
PG B22/SP1287/3.1
Colecția de culturi
nr. IMI 390103
TULPINA FOC
PG SH1
Colecția de culturi
nr. IMI 390104
TULPINA FOC
PG B22/SP1190/3.2
Colecția de culturi
nr. IMI 390105

Nicio impuritate
relevantă

1.05.2009

30.04.2019

Partea A
Se pot omologa doar utilizările ca
fungicid.
Partea B
Pentru aplicarea principiilor uniforme,
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare cu privire la
Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008),
în special apendicele I și II din acesta,
așa cum au fost finalizate în Comitetul
Permanent pentru Lanțul Alimentar și
Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să
cuprindă măsuri de reducere a
riscurilor, după caz.

Nu se aplică.

13

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 251/15.IV.2009
1

2

3

4

5

6

7

208.

Pythium oligandrum
TULPINILE M1
Colecția de culturi
nr. ATCC 38472

Nu se aplică.

Nicio impuritate
relevantă

1.05.2009

30.04.2019

Partea A
Se pot omologa numai utilizările ca
fungicid.
Partea B
Pentru aplicarea principiilor uniforme,
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare cu privire la
Pythium
oligandrum
M1
(SANCO/1864/2008),
în
special
apendicele I și II din acesta, așa cum
au fost finalizate în Comitetul
Permanent pentru Lanțul Alimentar și
Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să
cuprindă măsuri de reducere a
riscurilor, după caz.

209.

Streptomyces K 61
(anterior S.
griseoviridis)

Nu se aplică.

Nicio impuritate
relevantă

1.05.2009

30.04.2019

Nu se aplică.

Nicio impuritate
relevantă

1.05.2009

30.04.2019

Partea A
Se pot omologa numai utilizările ca
fungicid.
Partea B
Pentru aplicarea principiilor uniforme,
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare cu privire la
Streptomyces (anterior Streptomyces
griseoviridis) K 61 (SANCO/1865/2008),
în special apendicele I și II din acesta,
așa cum au fost finalizate în Comitetul
Permanent pentru Lanțul Alimentar și
Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să
cuprindă măsuri de reducere a
riscurilor, după caz.
Partea A
Se pot omologa numai utilizările ca
fungicid.
Partea B
Pentru aplicarea principiilor uniforme,
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare cu privire la
Trichoderma atroviride (anterior T.
harzianum)
IMI
206040
(SANCO/1866/2008) și, respectiv, T-11
(SANCO/1841/2008),
în
special
apendicele I și II din acesta, așa cum
au fost finalizate în Comitetul
Permanent pentru Lanțul Alimentar și
Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să
cuprindă măsuri de reducere a
riscurilor, după caz.

Nu se aplică.

Nicio impuritate
relevantă

1.05.2009

30.04.2019

TULPINA K 61
Colecția de culturi
nr. DSM 7206

210.

Trichoderma
atroviride (anterior
T. harzianum )
TULPINA IMI 206040
Colecția de culturi
nr. IMI 206040,
ATCC 20476
TULPINA T11
Colecția de culturi nr.
Colecția de cultură
CECT 20498
tip spaniol, identică
cu IMI 352941

211.

Trichoderma
polysporum
TULPINA
Trichoderma
polysporum IMI
206039
Colecția de culturi
nr. IMI 206039,
ATCC 20475

Partea A
Se pot omologa numai utilizările ca
fungicid.
Partea B
Pentru aplicarea principiilor uniforme,
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare cu privire la
Trichoderma polysporum IMI 206039
(SANCO/1867/2008),
în
special
apendicele I și II din acesta, așa cum
au fost finalizate în Comitetul
Permanent pentru Lanțul Alimentar și
Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să
cuprindă măsuri de reducere a
riscurilor, după caz.
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Trichoderma
harzianum Rifai
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Nu se aplică.

Nicio impuritate
relevantă

1.05.2009

30.04.2019

Partea A
Se pot omologa numai utilizările ca
fungicid.
Partea B
Pentru aplicarea principiilor uniforme,
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare cu privire la
Trichoderma
harzianum
T-22
(SANCO/1839/2008) și, respectiv,
ITEM 908 (SANCO/1840/2008), în
special apendicele I și II din acesta, așa
cum au fost finalizate în Comitetul
Permanent pentru Lanțul Alimentar și
Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să
cuprindă măsuri de reducere a
riscurilor, după caz.

TULPINA
Trichoderma
harzianum T-22
Colecția de culturi
nr. ATCC 20847
TULPINA
Trichoderma
harzianum ITEM 908
Colecția de culturi
nr. CBS 118749

213.

Trichoderma
asperellum (anterior
T. harzianum)
TULPINA ICC012
Colecția de culturi
nr. CABI CC IMI 392716
TULPINA
Trichoderma
asperellum (anterior
T. viride T25) T11
Colecția de culturi
nr. CECT 20178
TULPINA
Trichoderma
asperellum (anterior
T. viride TV1) TV1
Colecția de culturi
nr. MUCL 43093

Nu se aplică.

Nicio impuritate
relevantă

1.05.2009

30.04.2019

Partea A
Se pot omologa numai utilizările ca
fungicid.
Partea B
Pentru aplicarea principiilor uniforme,
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare cu privire la
Trichoderma asperellum (anterior T.
harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008)
și Trichoderma asperellum (anterior T.
viride T25 și TV1) T11 și TV1
(SANCO/1868/2008),
în
special
apendicele I și II din acesta, așa cum
au fost finalizate în Comitetul
Permanent pentru Lanțul Alimentar și
Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să
cuprindă măsuri de reducere a
riscurilor, după caz.

214.

Trichoderma gamsii
(anterior T. viride)

Nu se aplică.

Nicio impuritate
relevantă

1.05.2009

30.04.2019

Partea A
Se pot omologa numai utilizările ca
fungicid.
Partea B
Pentru aplicarea principiilor uniforme,
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare cu privire la
Trichoderma viride (SANCO/1868/2008),
în special apendicele I și II din acesta,
așa cum au fost finalizate în Comitetul
Permanent pentru Lanțul Alimentar și
Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să
cuprindă măsuri de reducere a
riscurilor, după caz.

Verticillium albo-atrum Nu se aplică.
(anterior
Verticillium dahliae)

Nicio impuritate
relevantă

1.05.2009

30.04.2019

Partea A
Se pot omologa numai utilizările ca
fungicid.
Partea B
Pentru aplicarea principiilor uniforme,
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare cu privire la
Verticillium
albo-atrum
(anterior
Verticillium dahliae) WCS 850
(SANCO/1870/2008),
în special
apendicele I și II din acesta, așa cum
au fost finalizate în Comitetul
Permanent pentru Lanțul Alimentar și
Sănătatea Animală.
Condițiile de omologare trebuie să
cuprindă măsuri de reducere a
riscurilor, după caz.

TULPINILE ICC 080
Colecția de culturi
nr. IMI CC
nr. 392151 CABI

215.

TULPINA
Verticillium albo-atrum
izolat WCS 850
Colecția de culturi
nr. CBS 276.92
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216.

Abamectin
Nr. CAS 71751-41-2
Avermectin B1a
Nr. CAS 65195-55-3
Avermectin B1b
Nr. CAS 65195-56-4
Abamectin
Nr. CIPAC 495

3

4

Avermectin B1a
≥ 850 g/kg
(10E,14E,16E,22Z)(1R,4S,5’S,6S,6’R,
8R,12S,13S,20R,
21R,24S)-6’-[(S)sec-butil]-21,24dihidroxi-5’,11,13,
22-tetrametil-2oxo-3,7,19-trioxattraciclo[15.6.1.14,8
020,24]pentacosa10,14,16,22-tetraen6-spiro-2’-(5’,6’dihidro-2’H-piran)12-il 2,6-dideoxi-4O-(2,6-dideoxi-3-O
-metil-α-L-arabinohexopiranozil)-3-Ometil-α-L-arabinohexopiranozida
Avermectin B1b
(10E,14E,16E,22Z)(1R,4S,5’S,6S,6’R,
8R,12S,13S,20R,
21R,24S)-21,24dihidroxi-6’izopropil-5’,11,13,
22-tetrametil-2oxo-3,7,19-trioxattraciclo[15.6.1.14,8
020,24]pentacosa10,14,16,22-tetraen6- spiro-2’-(5’,6’dihidro-2’H-piran)12-il 2,6-dideoxi-4O-(2,6-dideoxi-3-O
-metil-α-L-arabinohexopiranozil)-3-Ometil-α-L-arabinohexopiranozida

5

6

7

1.05.2009

30.04.2019

Partea A
Se pot omologa numai utilizările ca
insecticid, acaricid.
Partea B
La evaluarea cererilor de omologare
pentru produse de protecție a plantelor
care conțin abamectin, pentru alte
utilizări decât cele referitoare la citrice,
salată și tomate, Comisia Națională de
Omologare a Produselor de Protecție a
Plantelor trebuie să acorde o atenție
deosebită criteriilor prevăzute la art. 9,
alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului
nr. 1.559/2004, cu modificările și
completările ulterioare, și să se asigure
de faptul că înainte de acordarea
omologării sunt furnizate toate datele și
informațiile necesare.
Pentru aplicarea principiilor uniforme,
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare cu privire la
abamectin, în special apendicele I și II
din acesta, așa cum au fost finalizate în
Comitetul Permanent pentru Lanțul
Alimentar și Sănătatea Animală din
11 iulie 2008. În această evaluare
globală, Comisia Națională de
Omologare a Produselor de Protecție a
Plantelor trebuie să acordă o atenție
deosebită:
— siguranței operatorului. Condițiile de
omologare trebuie să includă folosirea
echipamentelor de protecție individuală
corespunzătoare;
— reziduurilor din produse de origine
vegetală și să evalueze gradul de
expunere a consumatorilor prin
intermediul alimentelor;
— protejării albinelor, artropodelor
nețintă, păsărilor, mamiferelor și
organismelor acvatice.
Acolo unde este cazul, condițiile de
omologare trebuie să cuprindă măsuri
de diminuare a riscului, cum ar fi
zonele-tampon și perioadele de așteptare.
Comisia Națională de Omologare a
Produselor de Protecție a Plantelor
solicită prezentarea următoarelor
informații:
— studii suplimentare privind
specificațiile;
— informații pentru a aprofunda evaluarea
riscului pentru păsări și mamifere;
— informații pentru a evalua riscul
pentru organismele acvatice în cazul
prezenței principalilor metaboliți în sol;
— informații pentru a evalua riscul
pentru apele subterane al prezenței
metabolitului U8.
Comisia Națională de Omologare a
Produselor de Protecție a Plantelor se
asigură că notificatorii furnizează
aceste studii Comisiei Europene în
termen de 2 ani de la data intrării în
vigoare a Hotărârii Guvernului
nr. 403/2009.
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217.

Epoxiconazol
Nr. CAS 135319-73-2
(anterior
106325-08-0)
Nr. CIPAC 609

(2RS,3SR)-1-[3(2-clorofenil)-2,3
-epoxi-2-(4fluorofenil)propil]
-1H-1,2,4-triazol

4

≥ 920 g/kg

5

6

7

1.05.2009

30.04.2019

Partea A
Se pot omologa numai utilizările ca
fungicid.
Partea B
Pentru aplicarea principiilor uniforme,
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare cu privire la
epoxiconazol, în special apendicele I și
II din acesta, așa cum au fost finalizate
în Comitetul Permanent pentru Lanțul
Alimentar și Sănătatea Animală din
11 iulie 2008.
În această evaluare globală, Comisia
Națională de Omologare a Produselor
de Protecție a Plantelor trebuie să
acorde o atenție deosebită:
— siguranței operatorului.
Condițiile de omologare trebuie să
includă folosirea echipamentelor de
protecție individuală corespunzătoare,
după caz;
— expunerii consumatorilor la
metaboliții epoxiconazolului (triazol)
prin intermediul alimentelor;
— potențialului de răspândire la mare
distanță pe calea aerului;
— riscului pentru organismele acvatice,
păsări și mamifere.
Condițiile de omologare trebuie să
includă măsuri de reducere a riscului,
dacă este cazul.
Comisia Națională de Omologare a
Produselor de Protecție a Plantelor se
asigură că notificatorul transmite
Comisiei Europene studii suplimentare
privind
proprietățile
substanței
epoxiconazol care pot provoca tulburări
ale sistemului endocrin, într-un interval
de 2 ani de la adoptarea orientărilor
OCDE pentru testele privind tulburările
sistemului endocrin sau a orientărilor
convenite la nivel comunitar în materie
de teste.
Comisia Națională de Omologare a
Produselor de Protecție a Plantelor se
asigură că notificatorul transmite
Comisiei Europene, nu mai târziu de
30 iunie 2009, un program de
monitorizare
pentru
evaluarea
răspândirii substanței epoxiconazol la
mare distanță, pe calea aerului, și a
riscurilor conexe pentru mediul
înconjurător.
Rezultatele acestei monitorizări vor fi
transmise Comisiei Europene, sub
forma unui raport de monitorizare, până
la 31 decembrie 2011, cel târziu.
Comisia Națională de Omologare a
Produselor de Protecție a Plantelor se
asigură că notificatorul transmite, cel
târziu în termen de 2 ani de la intrarea
în vigoare a prezentei hotărâri,
informații privind reziduurile de
metaboliți ai substanței epoxiconazol în
culturile principale, culturile în sistem
de rotație și în produsele de origine
animală, precum și informații pentru a
evalua în detaliu riscurile pe termen
lung pentru păsările și mamiferele
erbivore.
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218.

Fenpropimorf
Nr. CAS 67564-91-4
Nr. CIPAC 427

(RS)-cis-4-[3-(4terț-butilfenil)-2metilpropil]-2,6dimetilmorfolin

219.

Fenpiroximat
Nr. CAS 134098-61-6
Nr. CIPAC 695

terț-butil-(E)-alfa(1,3-dimetil-5fenoxipirazol-4ilmetilenaminooxi)-p-toluat

4

5

6

7

≥ 930 g/kg

1.05.2009

30.04.2019

Partea A
Se pot omologa numai utilizările ca
fungicid.
Partea B
Pentru aplicarea principiilor uniforme,
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare cu privire la
fenpropimorf, în special apendicele I și
II din acesta, așa cum au fost finalizate
în Comitetul Permanent pentru Lanțul
Alimentar și Sănătatea Animală din
11 iulie 2008.
În această evaluare globală, Comisia
Națională de Omologare a Produselor
de Protecție a Plantelor trebuie să
acorde o atenție deosebită:
— siguranței operatorilor și lucrătorilor.
Condițiile de omologare trebuie să
includă folosirea echipamentelor de
protecție individuală corespunzătoare
și aplicarea unor măsuri de diminuare
a riscurilor în vederea reducerii gradului
de expunere, cum ar fi restricțiile privind
programul de lucru zilnic;
— protejării apelor subterane, atunci
când substanța activă este utilizată în
regiuni vulnerabile din punct de vedere
al solului și/sau al condițiilor climatice;
— protejării organismelor acvatice.
Condițiile de omologare trebuie să
includă măsuri de reducere a riscurilor,
după caz, cum ar fi zonele-tampon,
reducerea scurgerilor și duze pentru
reducerea dispersiilor.
Comisia Națională de Omologare a
Produselor de Protecție a Plantelor
solicită studii suplimentare pentru
confirmarea mobilității metabolitului
BF-421-7 în sol și se asigură că
notificatorii, la cererea cărora
fenpropimorful a fost inclus în prezenta
anexă, furnizează aceste studii
Comisiei Europene în termen de 2 ani
de la data intrării în vigoare a Hotărârii
Guvernului nr. 403/2009.

> 960 g/kg

1.05.2009

30.04.2019

Partea A
Se pot omologa numai utilizările ca
acaricid.
Nu se vor omologa următoarele
utilizări:
— aplicații în culturi înalte care prezintă
un risc ridicat de deviere a pulverizării,
de exemplu, aplicații cu pulverizator
montat pe tractor și cu pulverizatoare
manuale.
Partea B
Pentru aplicarea principiilor uniforme,
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare cu privire la
fenpiroximat, în special apendicele I și
II din acesta, așa cum au fost finalizate
în Comitetul Permanent pentru Lanțul
Alimentar și Sănătatea Animală din
11 iulie 2008.
În această evaluare globală, Comisia
Națională de Omologare a Produselor
de Protecție a Plantelor trebuie să
acorde o atenție deosebită:
— siguranței operatorului și a lucrătorului.
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Tralkoxidim
Nr. CAS 87820-88-0
Nr. CIPAC 544

3

(RS)-2-[(EZ)-1(etoxiimino)propil]-3-hidroxi5-mesitil
-ciclohex-2en-1onă

4

≥ 960 g/kg

5

1.05.2009

6

30.04.2019

7

Condițiile de omologare trebuie să
includă în condițiile de utilizare
folosirea echipamentelor de protecție
individuală corespunzătoare;
— impactului asupra organismelor
acvatice și a artropodelor nețintă.
Condițiile de omologare trebuie să includă
măsuri de reducere a riscurilor, după caz.
Comisia Națională de Omologare a
Produselor de Protecție a Plantelor
solicită prezentarea de informații pentru
evaluarea următoarelor aspecte:
— riscul pentru organismele acvatice al
prezenței metaboliților care conțin
fracțiuni benzil;
— riscul bioamplificării în lanțul
alimentar acvatic.
Comisia Națională de Omologare a
Produselor de Protecție a Plantelor se
asigură că notificatorii, la cererea
cărora substanța fenpiroximat a fost
inclusă în prezenta anexă, transmit
aceste informații Comisiei Europene, în
termen de 2 ani de la intrarea în
vigoare a Hotărârii Guvernului
nr. 403/2009.
Partea A
Se pot omologa numai utilizările ca
erbicid.
Partea B
Pentru aplicarea principiilor uniforme,
vor fi luate în considerare concluziile
raportului de evaluare cu privire la
tralkoxidim, în special apendicele I și II
din acesta, așa cum au fost finalizate în
Comitetul Permanent pentru Lanțul
Alimentar și Sănătatea Animală din
11 iulie 2008.
În această evaluare globală, Comisia
Națională de Omologare a Produselor
de Protecție a Plantelor trebuie să
acorde o atenție deosebită:
— protejării apelor subterane, în
special de prezența metabolitului
R 173642 în sol, atunci când substanța
activă este utilizată în regiuni
vulnerabile din punct de vedere al
solului și/sau al condițiilor climatice;
— protejării mamiferelor erbivore.
Condițiile de omologare trebuie să
includă măsuri de reducere a riscului,
după caz.
Comisia Națională de Omologare a
Produselor de Protecție a Plantelor
solicită prezentarea următoarelor informații:
— informații pentru evaluarea în detaliu
a riscului pe termen lung pentru
mamiferele erbivore care decurge din
utilizarea substanței tralkoxidim.
Comisia Națională de Omologare a
Produselor de Protecție a Plantelor se
asigură că notificatorii, la cererea
cărora substanța tralkoxidim a fost
inclusă în prezenta anexă, furnizează
aceste studii Comisiei Europene în
termen de 2 ani de la data intrării în
vigoare a Hotărârii Guvernului
nr. 403/2009.
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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind încetarea, la cerere, a raportului de serviciu
al domnului Ion Popa, inspector guvernamental
Având în vedere Cererea înregistrată la Cabinetul primului-ministru sub
nr. 5/2.765 din 9 aprilie 2009,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,
precum și al art. 19 alin. (1) lit. b) și al art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează, la
cerere, raportul de serviciu al domnului Ion Popa, inspector guvernamental.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
București, 13 aprilie 2009.
Nr. 477.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR

ORDIN
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Control
al Exporturilor nr. 324/2006 privind aprobarea formularelor-tip utilizate pentru eliberarea
licenței globale de import de produse militare, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni
cu produse militare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 595/2004
Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) lit. b), ale art. 21 alin. (2) lit. h) și ale art. 41 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 595/2004,
văzând Memorandumul interior nr. B1/1.850 din 30 martie 2009 întocmit de Direcția arme convenționale din cadrul Agenției
Naționale de Control al Exporturilor,
în temeiul art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 920/2005 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de
Control al Exporturilor, cu modificările ulterioare,
președintele Agenției Naționale de Control al Exporturilor emite următorul ordin:
Art. I. — Formularul-tip prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul
președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor
nr. 324/2006 privind aprobarea formularelor-tip utilizate pentru
eliberarea licenței globale de import de produse militare,
prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999
privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor
operațiuni cu produse militare, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr. 595/2004, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 743 din 31 august 2006, se modifică
și se înlocuiește cu formularul-tip prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Control al Exporturilor,
Cristian Irinel Munteanu
București, 30 martie 2009.
Nr. 125.

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 251/15.IV.2009
ANEXĂ*)
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 324/2006)

L I C E N Ț Ă G L O B A L Ă D E I M P O R T P E N T R U P R O D U S E M I L I TA R E

*) Anexa este reprodusă în facsimil.
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MINISTERUL JUSTIȚIEI ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI

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 art. 10 alin. 1 din 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 și libertăților cetățenești emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă cererile de redobândire a cetățeniei
române persoanelor prevăzute în anexa nr. 1, care au avut
această cetățenie și au solicitat redobândirea ei, cu menținerea
domiciliului în străinătate.
Art. 2. — Se aprobă cererile de redobândire a cetățeniei
române persoanelor prevăzute în anexa nr. 2, care au avut

această cetățenie și au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea
domiciliului în România.
Art. 3. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Ministrul justiției și libertăților cetățenești,
Alina Mihaela Bica,
secretar de stat
București, 3 aprilie 2009.
Nr. 1116/C.
ANEXA Nr. 1

L I S TA

persoanelor pentru care Comisia pentru cetățenie a avizat favorabil cererile 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
1. Ablamit Melhat, fiica lui Fiti Isleam Zecheria și Miusfera,
născută la data de 17 noiembrie 1935 în localitatea Bazargic,
județul Caliacra, Bulgaria, cetățean suedez, cu domiciliul actual
în Suedia, S-141 33 Huddinge, Merkuriusvagen 11B. (784/2006)
2. Alaluf Michaela, fiica lui Blum Izu și Isidora, născută la data
de 1 noiembrie 1953 în București, România, cetățean israelian,
cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. Hofain nr. 70.
(4.150/2008)
3. Albert Filip, fiul lui Gyorgy și Terez, născut la data de
4 februarie 1915 în localitatea Ghilad, județul Timiș, România,
cetățean german, cu domiciliul actual în Germania, 76437
Rastatt, Ernst Elsenhans 1. (3.379/2008)
4. Alterovici Yossef, fiul lui Izu și Sara, născut la data de
26 aprilie 1956 în localitatea Botoșani, județul Botoșani,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Hod
Hasharon, Lotem 21. (790/2005) Copii minori: Alterovici Gal,
născut la data de 22.07.1992.
5. Arbel Lee, fiica lui Bresler Alexander și Hava (născută la
11.06.1946 în localitatea Suceava), născută la data de 10 iulie
1971 în localitatea Ramat Gan, Israel, cetățean israelian, cu
domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Kobna nr. 9. (3.325/2005)
Copii minori: Arbel Tom, născută la data de 29.05.1997, și Arbel
Clil, născută la data de 15.11.2000.

6. Auerbach Karen, fiica lui Adrian Andre (născut la
29.09.1947 în București) și Sophia, născută la data de 23 iulie
1981 în localitatea Petach Tikva, Israel, cetățean israelian, cu
domiciliul actual în Israel, Ramat-Hasharon 47210, str. Ussishkin
nr. 1, ap. 2. (3.050/2006).
7. Auerbach Ram, fiul lui Adrian Andrei și Sophia (fiica lui
Maierstein Avram, născut la 16.06.1903 în localitatea Oradea),
născut la data de 12 septembrie 1983 în localitatea Tel Aviv
Yafo, Israel, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel,
Ramat-Hasharon 47210, str. Ussishkin nr. 1, ap. 2. (1.622/2006)
8. Babad Melani, fiica lui Schvartz Fisel și Blima, născută la
data de 27 martie 1944 în localitatea Bacău, județul Bacău,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel,
Givatayim, Hahistadrut 3. (2.752/2005)
9. Babad Shmuel, fiul lui Osias-Hesil și Melani, născut la data
de 13 ianuarie 1971 în localitatea Iași, județul Iași, România,
cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Givatayim,
Hahistadrut 3. (2.951/2005) Copii minori: Babad Yanai, născut la
data de 2.10.2002.
10. Balabasczuk Sofia, fiica lui Schuller Mateiu și Sofia,
născută la data de 4 decembrie 1932 în localitatea Sibiu, județul
Sibiu, România, cetățean german, cu domiciliul actual în
Germania, 71116 Gartringen, Birkenweg 8. (4.140/2008)
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11. Bar Niv Tuvia, fiul lui Nusem Marcu și Sara, născut la data
de 16 martie 1949 în localitatea Piatra-Neamț, județul Neamț,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel,
Ramat Isai, str. Hairvisim nr. 2. (972/2006)
12. Bartl Herwig, fiul lui Hary și Wilhelmine, născut la data
de 5 septembrie 1959 în localitatea Grabaț, județul Timiș,
România, cetățean german, cu domiciliul actual în Germania,
84034 Landshut, Herzog Albrecht 23. (4.141/2008)
13. Bauer Felix Eneea, fiul lui Ladislau Felix și Aurelia
Rusanda, născut la data de 2 iulie 1966 în localitatea Timișoara,
județul Timiș, România, cetățean german, cu domiciliul actual
în Germania, 67161 Mannheim, Collinistrasse 28. (3.370/2008)
14. Belgrader Andrei, fiul lui Tiberiu și Magdalena, născut la
data de 31 martie 1946 în localitatea Oravița, județul CarașSeverin, România, cetățean american, cu domiciliul actual în
S.U.A., Los Angeles 8307, W 4-th Street, 90048 California.
(3.467/2008) Copii minori: Belgrader Grace Magdalena, născută
la data de 23.12.2004.
15. Ben-Ami Ingrid Anitta, fiica lui Leichter Alexandru și
Renee, născută la data de 7 august 1946 în București,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel,
Petach-Tikva, str. Zahal nr. 37. (120/2008)
16. Berladski Baruch Silvia, fiica lui Moise și Martha, născută
la data de 13 martie 1966 în București, România, cetățean
israelian, cu domiciliul actual în Israel, Bat-Yam, str. Hatavor
nr. 5. (892/2008) Copii minori: Baruch Uri Jack, născut la data de
25.02.2003, și Baruch Matan, născut la data de 26.09.2005.
17. Berman Guy, fiul lui Ozias și Shura, născut la data de
9 decembrie 1988 în localitatea Petach Tikva, Israel, cetățean
israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, Brodetzchi nr. 36.
(131/2006).
18. Berman Ozias, fiul lui Nisel și Sprinta, născut la data de
13 aprilie 1947 în localitatea Piatra-Neamț, județul Neamț,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel
Aviv, Brodetzchi nr. 36. (131/2006)
19. Blanița Neculai Daniel, fiul lui Niculai și Tinca, născut la
data de 17 martie 1968 în localitatea Lupeni, județul Hunedoara,
România, cetățean german, cu domiciliul actual în Germania,
12105 Berlin Tempelhof Schoneberg, Kaiserstr. 139.
(3.360/2008)
20. Blond Arieh, fiul lui Ifrim și Eva, născut la data de
18 noiembrie 1946 în București, România, cetățean israelian,
cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. Mifrat Slomo nr. 25.
(4.113/2008)
21. Bogen Carmelia, fiica lui Klein Siegfried și Sofia Suzette,
născută la data de 18 mai 1954 în București, România, cetățean
israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon LeZion,
str. Hameghila nr. 2. (220/2006).
22. Bresler Nohar, fiica lui Alexander și Hava (născută la
11.06.1946 în localitatea Suceava), născută la data de
6 septembrie 1981 în localitatea Tel Aviv Yafo, Israel, cetățean
israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Karmi Dov
nr. 1. (3.323/2005)
23. Bresler Yaniv, fiul lui Alexander și Hava (născută la
11.06.1946 în localitatea Suceava), născut la data de 6 iulie
1974 în localitatea Tel Aviv Yafo, Israel, cetățean israelian, cu
domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Karmi Dov nr. 1.
(3.324/2005).
24. Brettschneider Yakov, fiul lui Markus (născut la
26.03.1925 în localitatea Măneuți, județul Suceava) și Hilda,
născut la data de 11 februarie 1964 în localitatea Haifa, Israel,
cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Motzkin,
str. Vered nr. 13. (4.312/2008)

25. Bulik Maria, fiica lui Neacșu Ion și Vasilica, născută la
data de 26 noiembrie 1958 în localitatea Ploiești, județul
Prahova, România, cetățean sârb, cu domiciliul actual în Serbia,
Pancevo, str. Drinska nr. 17. (3.357/2008)
26. Calaf Tova, fiica lui Faig Adolf și Jenta Rața, născută la
data de 18 noiembrie 1957 în localitatea Borșa, județul
Maramureș, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în
Israel, Nazareth Illit, str. Savinon nr. 21/2. (3.390/2008). Copii
minori: Calaf Noga, născută la data de 19.01.1992, și Calaf May,
născută la data de 25.05.1995.
27. Ceausu Sami, fiul lui Avram și Meina, născut la data de
23 august 1953 în localitatea Iași, județul Iași, România,
cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon LeZion,
str. Anilevici nr. 39/19. (4.100/2008)
28. Chaimovics Shmuel, fiul lui Lipot și Rozalia, născut la
data de 9 martie 1953 în localitatea Satu Mare, județul Satu
Mare, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel,
Elkana, str. Snir nr. 12. (542/2008)
29. Czako Judit-Irma, fiica lui Jozsef și Katalin, născută la
data de 2 aprilie 1944 în localitatea Târgu Mureș, județul Mureș,
România, cetățean maghiar, cu domiciliul actual în Ungaria,
Budapesta, str. Budafoki nr. 57/b. (2.301/2004)
30. David Gil Bary, fiul lui Marian (născut la 8.02.1956 în
București) și Sarit Sara, născut la data de 20 septembrie 1987
în localitatea Tel Aviv Yafo, Israel, cetățean israelian, cu
domiciliul actual în Israel, Holon, str. Kiriat Shmona nr. 8.
(1.088/2007)
31. De Mayo Adriana, fiica lui Aron și Bina, născută la data
de 14 septembrie 1951 în București, România, cetățean
israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon LeZion, str. Ofira
nr. 5. (222/2006).
32. De Mayo Gideon, fiul lui Casapu Moise Iancu și Matilda,
născut la data de 9 noiembrie 1952 în localitatea Dorohoi,
județul Botoșani, România, cetățean israelian, cu domiciliul
actual în Israel, Rishon LeZion, str. Ofira nr. 5.(221/2006)
33. Dincer Ercin, fiul lui Gafar Fuad și Kiymet, născut la data
de 9 februarie 1947 în localitatea Cumpăna, județul Constanța,
România, cetățean turc, cu domiciliul actual în Turcia, Istanbul,
Avcilar, Merkez Mah N. Kemal Cad nr. 21/15. (1.136/2006).
34. Dobolyi Gabor Etele, fiul lui Laszlo și Olga Anna, născut
la data de 6 mai 1955 în localitatea Sfântu Gheorghe, județul
Covasna, România, cetățean german, cu domiciliul actual în
Germania, 83059 Kolbermoor, Mitterharterstr. 3. (4.142/2008)
35. Doja Dorica, fiica lui Pop Isaiu și Florica, născută la data
de 17 iulie 1960 în localitatea Hida, județul Sălaj, România,
cetățean australian, cu domiciliul actual în Australia, Daisy Hill
4127 QLD, 37 BrentWood Drive. (592/2006)
36. Dragla Stoianca, fiica lui Luchin Gheorghe și Zorca,
născută la data de 30 septembrie 1947 în localitatea Variaș,
județul Timiș, România, cetățean canadian, cu domiciliul actual
în Canada, Ontario N7L 2W5, 189 Delaware Av, Chatham.
(3.362/2008)
37. Dragut Louie Liviu, fiul lui Ion și Aurelia, născut la data de
27 septembrie 1969 în localitatea Corbu, județul Constanța,
România, cetățean australian cu domiciliul actual în Australia,
31 Greenlaw Place, Eight Mile Plains Qld 4113. (1.925/2007).
Copii minori: Dragut Jimin născut la data de 23.09.1997, și
Dragut Eugene, născut la data de 19.05.1999.
38. Dumitrescu Constantin, fiul lui Alexandru și Elena, născut
la data de 14 martie 1976 în București, România, cetățean
american, cu domiciliul actual în S.U.A., San Francisco,
California 94103-4603, 850 Bryant Street. (3.375/2008)
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39. Eden Amnon, fiul lui Calmanovici Sami și Reghina,
născut la data de 8 decembrie 1951 în București, România,
cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim,
str. Revadim nr. 20. (4.137/2008)
40. Eden Fabiana, fiica lui Knoll Mayer și Sofia, născută la
data de 20 septembrie 1955 în localitatea Iași, județul Iași,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel,
Ierusalim, str. Revadim nr. 20. (4.136/2008)
41. Eden Omer, fiul lui Amnon și Fabiana, născut la data de
4 decembrie 1990 în localitatea Ierusalim, Israel, cetățean
israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim, str. Revadim
nr. 20. (4.136/2008)
42. Eibschitz Izu, fiul lui Maier și Clara, născut la data de
17 februarie 1936 în localitatea Bacău, județul Bacău, România,
cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Moria
nr. 74. (214/2006)
43. Ellenberg Alina, fiica lui Medina Menahem și Sofia,
născută la data de 16 decembrie 1942 în localitatea Craiova,
județul Dolj, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în
Israel, Naharia, str. Hameiasdim nr. 21/6. (4.114/2008)
44. Etlis Sandy, fiica lui Bandel Samoil și Bianca, născută la
data de 30 ianuarie 1967 în București, România, cetățean
israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Ha-Sahlv
nr. 20. (4.108/2008) Copii minori: Etlis Linor, născută la data de
9.01.1995, Etlis Danielle, născută la data de 24.05.1996, și Etlis
Eden Tal, născută la data de 23.08.2005.
45. Faibish Mirel, fiul lui Samie și Stela, născut la data de
4 iunie 1955 în localitatea Iași, județul Iași, România, cetățean
israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon LeZion, str. Vinic
nr. 16/9. (4.104/2008)
46. Fetscher Ludwig, fiul lui Victoria, născut la data de
13 octombrie 1948 în localitatea Lenauheim, județul Timiș,
România, cetățean german, cu domiciliul actual în Germania,
86156 Augsburg, Hirsch 118. (4.143/2008)
47. Fishel Beno, fiul lui Avram și Ruhla, născut la data de
22 decembrie 1938 în localitatea Lespezi, județul Iași, România,
cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Beit
Zuri nr. 8. (4.133/2008)
48. Fishel Rita, fiica lui Reicher Isidor și Ida, născută la data
de 11 aprilie 1947 în localitatea Fălticeni, județul Suceava,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel
Aviv, str. Vetzuri nr. 8. (4.134/2008)
49. Flis Zohar Eveline, fiica lui Flis Solomon și Maria, născută
la data de 6 iunie 1970 în localitatea Iași, județul Iași, România,
cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon LeZion,
str. Hapardes Narson nr. 13. (4.098/2008) Copii minori: Zohar
Or, născut la data de 14.09.1998, și Zohar Noy, născut la data
de 19.07.2001.
50. Fogel Alexander, fiul lui Maier și Renee, născut la data de
16 iunie 1957 în localitatea Sighetu Marmației, județul
Maramureș, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în
Israel, Nofit, str. Hagalil nr. 56. (4.149/2008) Copii minori: Fogel
Amir, născut la data de 30.06.1991, și Fogel Sapir, născut la
data de 30.06.1991.
51. Frahler Elisabeth, fiica lui Britz Mihai și Elisabeta, născută
la data de 5 ianuarie 1942 în localitatea Lenauheim, județul
Timiș, România, cetățean german, cu domiciliul actual în
Germania, 86316 Friedberg, Ludwig Thoma 10. (3.373/2008)
52. Frankel Jehudit, fiica lui Goldstein Eugen și Irina, născută
la data de 23 martie 1944 în localitatea Mediaș, județul Sibiu,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon
58417, str. Alufei Tahal nr. 58/3. (3.492/2005)
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53. Frankel Yosef, fiul lui Eugen și Aurelia, născut la data de
7 iunie 1933 în localitatea Târgu Mureș, județul Mureș,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon
58417, str. Alufei Tahal nr. 58/3. (3.083/2005)
54. Frechtel Biatris, fiica lui Scherzer Isidor și Sara, născută
la data de 24 noiembrie 1956 în localitatea Câmpulung
Moldovenesc, județul Suceava, România, cetățean israelian, cu
domiciliul actual în Israel, Haifa, Blitental Mosae nr. 32.
(2.955/2005)
55. Fuhrmann Vica Fani, fiica lui Elias și Scheindel Rifca,
născută la data de 2 ianuarie 1951 în localitatea Rădăuți, județul
Suceava, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în
Israel, Haifa, str. Ishaian nr. 10/2. (3.385/2008)
56. Furman Paula, fiica lui Blum Izu și Isidora, născută la
data de 4 iunie 1960 în București, România, cetățean israelian,
cu domiciliul actual în Israel, Netanya, str. Abrieada nr. 50.
(4.151/2008)
57. George Michelle Madelaine, fiica lui Ionescu Ioan și
Alexandrina, născută la data de 22 iunie 1960 în București,
România, cetățean american, cu domiciliul actual în S.U.A.,
2810 E, Anaheim Ca 92806, Frontera Street #C. (1.122/2006)
58. Gilady Malka, fiica lui Dectiar Strul și Clara, născută la
data de 18 decembrie 1956 în localitatea Petroșani, județul
Hunedoara, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în
Israel, Kochay Yair, str. Gilboa nr. 68. (4.109/2008) Copii minori:
Gilady Lee-Marta, născută la data de 20.12.1993.
59. Godinger Miriam, fiica lui Mandl Ernest și Susana,
născută la data de 19 ianuarie 1957 în București, România,
cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Afula,
str. Ahirotem nr. 8B, cod 18317. (3.388/2008)
60. Graber David, fiul lui Ernest și Ida, născut la data de
3 iunie 1955 în localitatea Timișoara, județul Timiș, România,
cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon,
str. Levietan nr. 2. (3.383/2008)
61. Graber Ziva Veronica, fiica lui Ernest și Ida, născută la
data de 7 februarie 1951 în localitatea Timișoara, județul Timiș,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon,
str. Eilat nr. 38/A. (3.384/2008)
62. Granovsky Gavriel Andi, fiul lui Ricardo Sergio și Sorina
(născută la 9.12.1960 în localitatea Iași), născut la data de
17 august 1983 în localitatea Ierusalim, Israel, cetățean
israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim, str. Hachalutz
nr. 7/5. (2.074/2008)
63. Greisman Erica, fiica lui Hirsch Samoilă și Elisabeta,
născută la data de 12 iunie 1953 în localitatea Dej, județul Cluj,
România, cetățean izraelian, cu domiciliul actual în Israel,
Petach Tikva, str. Iahalom nr. 24. (2.155/2007)
64. Grinberg David, fiul lui Elias și Eva, născut la data de
4 septembrie 1934 în localitatea Albești, județul Botoșani,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa,
str. Karen Haisod nr. 29/22. (5.672/2004)
65. Grinberg Vicki, fiica lui Abramovici Isac și Ita, născută la
data de 30 martie 1937 în localitatea Brăila, județul Brăila,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Beer
Sheba, Sai Agnon nr. 2/1. (3.387/2008)
66. Grisaru Maayan, fiica lui Avram și Pesia, născută la data
de 3 octombrie 1988 în localitatea Hadera, Israel, cetățean
israelian, cu domiciliul actual în Israel, Hadera, str. Hashomen
nr. 10. (2.755/2005).
67. Grisaru Avram, fiul lui Natan și Haia, născut la data de
21 noiembrie 1952 în localitatea Dorohoi, județul Botoșani,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel,
Hadera, str. Hashomen nr. 10. (2.755/2005)
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68. Gutman Reuven, fiul lui Strul-Ghidali și Tina, născut la
data de 6 martie 1957 în localitatea Iași, județul Iași, România,
cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, Sderot
Trumpedor 42. (2.764/2005)
69. Habel Eva, fiica lui Weber Mihai și Margareta, născută la
data de 30 decembrie 1931 în localitatea Lenauheim, județul
Timiș, România, cetățean german, cu domiciliul actual în
Germania, 91781 Weibenburg i Bay, Am Maierfeld 10.
(4.144/2008)
70. Habel Franz Jacob, fiul lui Francisc și Ecaterina, născut
la data de 29 iulie 1933 în localitatea Tomnatic, județul
Timișoara, România, cetățean german, cu domiciliul actual în
Germania, 91781 Weibenburg i Bay, Am Maierfeld 10.
(4.145/2008)
71. Haimovici Iulian, fiul lui Wilică și Adela, născut la data de
24 aprilie 1950 în București, România, cetățean israelian, cu
domiciliul actual în Israel, Kiriat Ono, str. Hanaacal nr. 18.
(2.920/2005)
72. Halpern Miriam, fiica lui Schonhause Bela și Hanni,
născută la data de 24 aprilie 1919 în localitatea Ileanda, județul
Sălaj, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel,
Ramat Gan, str. Ben Josef nr. 6/3. (978/2006)
73. Hekmati Sigalit, fiica lui Oded Iosef și Zilika (născută la
6.05.1952 în localitatea Dorohoi), născută la data de 25 iulie
1974 în localitatea Afula, Israel, cetățean israelian, cu domiciliul
actual în Israel, Modiin-Malabim Reut, str. Emek Beit Sean
nr. 20/2. (1.153/2006). Copii minori: Hekmati Daniel, născut la
data de 25.12.1998, Hekmati Liel, născut la data de 21.11.1997,
și Hekmati Gaya, născută la data de 26.11.2003.
74. Hercz Gavril, fiul lui Tiberiu și Magdalena, născut la data
de 6 februarie 1953 în localitatea Oradea, județul Bihor,
România, cetățean canadian, cu domiciliul actual în Canada,
Toronto, Ontario M5P 1W7, 36 Elderwood Drive. (3.361/2008)
75. Herskovits Dov, fiul lui Zoltan și Maria, născut la data de
7 martie 1953 în localitatea Satu Mare, județul Satu Mare,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel,
Petach Tikva, str. Ben-Jehvoa nr. 1. (601/2005)
76. Holz Helmine, fiica lui Muhlbach Peter și Katharina,
născută la data de 3 decembrie 1942 în localitatea Lenauheim,
județul Timiș, România, cetățean german, cu domiciliul actual
în Germania, 88400 Biberach, Heusteige 15. (3.372/2008)
77. Homm Teodora, fiica lui Irimiasa Vasile și Floarea,
născută la data de 11 martie 1966 în localitatea Bogdănești,
județul Suceava, România, cetățean german, cu domiciliul
actual în Germania, 73249 Wernau, Konigsberger 8.
(3.366/2008)
78. Iakob Margareta, fiica lui Martin și Margareta, născută la
data de 5 martie 1949 în localitatea Luna de Sus, județul Cluj,
România, cetățean american, cu domiciliul actual în S.U.A., New
York 10075, 245 East 80-th Soth Street, ap. 2K. (3.377/2008)
79. Iakob Martin, fiul lui Martin și Ana, născut la data de
13 septembrie 1947 în localitatea Luna de Sus, județul Cluj,
România, cetățean american, cu domiciliul actual în S.U.A., New
York 10075, 245 East 80-th Soth Street, ap. 2K. (3.378/2008)
80. Ianovici Shmuel Marius, fiul lui Ozias și Brana, născut la
data de 23 ianuarie 1962 în localitatea Tecuci, județul Galați,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel,
Yokneam, Hazbany 27B. (3.695/2005) Copii minori: Ianovici
Tomer, născut la data de 28.03.1995, și Ianovici Shaked,
născută la data de 10.07.2000.
81. Ioan Corina, fiica lui Lăbuș Gheorghe și Săftica, născută
la data de 19 septembrie 1950 în localitatea Ciorăști, județul

Galați, România, cetățean elvețian, cu domiciliul actual în
Elveția, Lausanne, st. Av Des Boveresses nr. 14. (230/2006)
82. Ioan Șerban Niculae, fiul lui Vintilă și Viorica, născut la
data de 29 octombrie 1946 în București, România, cetățean
elvețian, cu domiciliul actual în Elveția, Lausanne, st. Av des
Boveresses nr. 14. (229/2006)
83. Isak Moshe Leb, fiul lui Samuil (născut la 29.05.1923 în
localitatea Remeți) și Freida, născut la data de 9 octombrie 1948
în localitatea Haifa, Israel, cetățean israelian, cu domiciliul actual
în Israel, Haifa, str. Hana Seneș nr. 51. (2.044/2005)
84. Iuster Dan Florin, fiul lui Juster Eduard și Victoria, născut
la data de 2 decembrie 1955 în București, România, cetățean
american, cu domiciliul actual în S.U.A., 111 Tribunalul Las
Ondas Santa Cruz, California 95060. (3.376/2008)
85. Jacobsen Neil, fiul lui Orza Vasile și Maria, născut la data
de 13 ianuarie 1951 în localitatea Moravița, județul Timiș,
România, cetățean american, cu domiciliul actual în S.U.A., CT
Phoenn AZ 85048, 2921 E. Brookwood. (3.374/2008)
86. Keizer Gizella, fiica lui Dicsi Ștefan și Etel, născută la
data de 6 decembrie 1952 în localitatea Ardud, județul Satu
Mare, România, cetățean canadian, cu domiciliul actual în
Canada, Ontario, Kitchener, 3-152 Doon-Rd. (1.551/2008)
87. Kerpel Herman, fiul lui Leon și Pepi, născut la data de
19 octombrie 1950 în localitatea Bacău, județul Bacău,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel,
Ierusalim, str. Sachal nr. 66/11. (217/2006)
88. Kishon Rina, fiica lui Matyas Marton și Paula, născută la
data de 2 ianuarie 1958 în localitatea Reteag, județul BistrițaNăsăud, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în
Israel, Herzeliya, str. Levin nr. 24. (4.110/2008)
89. Kopolovits Gavriel, fiul lui Isar și Helena, născut la data
de 11 septembrie 1950 în localitatea Mociu, județul Cluj,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel,
Ierusalim, str. Mosav Omer nr. 10. (4.135/2008)
90. Kornibe Matthias Johann, fiul lui Matei și Terezia, născut
la data de 7 aprilie 1945 în localitatea Vizejdia, județul Timiș,
România, cetățean german, cu domiciliul actual în Germania,
72411 Bodelshausen, Brunnenstr. 3. (3.365/2008)
91. Laplaza Ana Maria Alina, fiica lui Francisco Pedro și Iorga
Alina (născută la 22 august 1916 în Vălenii de Munte), născută
la data de 18 octombrie 1952 în localitatea Buenos Aires,
Argentina, cetățean argentinian, cu domiciliul actual în
Argentina, Buenos Aires, Maure 3309. (845/2007)
92. Lavian Ilana, fiica lui Fogel Maier și Renee, născută la
data de 20 februarie 1951 în localitatea Sighet, județul
Maramureș, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în
Israel, Nofit, Hapisga 175. (2.941/2005)
93. Lazăr Iris, fiica lui Isac și Ernestina, născută la data de
20 aprilie 1958 în localitatea Piatra-Neamț, județul Neamț,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa
34486, str. Zafririm nr. 24. (975/2006)
94. Lazăr Iulian, fiul lui Pincu și Lora, născut la data de
24 mai 1958 în localitatea Iași, județul Iași, România, cetățean
israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa 34486, str. Zafririm
nr. 24. (138/2006)
95. Lazăr Rene Dana, fiica lui Iulian și Iris, născută la data de
17 iulie 1990 în localitatea Haifa, Israel, cetățean israelian, cu
domiciliul actual în Israel, Haifa 34486, str. Zafririm nr. 24.
(138/2006).
96. Leibovici Edith, fiica lui Moriț și Beti, născută la data de
24 decembrie 1954 în localitatea Iași, județul Iași, România,
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cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim, P.O.
Box 10408. (4.138/2008)
97. Levartovsky Efrat, fiica lui Leib Ozias și Doreta (născută
la 22.03.1940 în București), născută la data de 24 februarie
1966 în localitatea Tel Aviv, Israel, cetățean israelian, cu
domiciliul actual în Israel, Kiriat Ono, str. Hapares nr. 8.
(3.295/2008)
98. Liba Yaakov, fiul lui Avram și Freida Minta, născut la data
de 9 aprilie 1953 în București, România, cetățean israelian, cu
domiciliul actual în Israel, Kfar Tavor, str. Hameiasdim nr. 227.
(152/2006)
99. Lipsicas Dina, fiica lui Leibovici Lazăr și Eti, născută la
data de 25 decembrie 1945 în localitatea Vaslui, județul Vaslui,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel,
Ashkelon, str. Eli Cohen nr. 16/36. (4.132/2008)
100. Manzat Andrei Sorin, fiul lui Milenco-Sava și Mirela,
născut la data de 25 mai 1982 în localitatea Arad, județul Arad,
România, cetățean german, cu domiciliul actual în Germania,
71065 Sindelfingen, Arthur-Gruber-Strasse 35/15. (3.364/2008)
101. Marco Israel, fiul lui Gutman și Simina, născut la data de
17 noiembrie 1956 în București, România, cetățean israelian,
cu domiciliul actual în Israel, K. Motzkin, str. Menachem Begin
nr. 17. (4.102/2008)
102. Marcovici Sergiu, fiul lui Bernard și Pogolina, născut la
data de 25 decembrie 1953 în București, România, cetățean
israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, Brazaville nr. 2.
(1.314R/2006)
103. Marian Daniel, fiul lui Nicu și Helene, născut la data de
14 iunie 1949 în București, România, cetățean israelian, cu
domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Levi Eshkol nr. 98.
(1.370/2006)
104. Meier Efraim, fiul lui Zalman și Sara, născut la data de
29 ianuarie 1946 în localitatea Iași, județul Iași, România,
cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Omer,
str. Rilpelon nr. 11. (507/2008) Copii minori: Meier Or, născut la
data de 18.06.1992, și Meier Yael, născută la data de
13.05.1995.
105. Merkler Adalbert, fiul lui Alexandru și Margareta, născut
la data de 1 martie 1932 în localitatea Arad, județul Arad,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel,
Netanya, str. Sheshet Hayamin nr. 11. (4.107/2008)
106. Mihail Stefana, fiica lui Lepădat Vasile și Elena, născută
la data de 13 octombrie 1942 în localitatea Copăceni, județul
Ilfov, România, cetățean german, cu domiciliul actual în
Germania, 81737 Munchen, Adenauerring 32. (4.146/2008)
107. Milberg Sorana, fiica lui Goldstein Simion și Rita,
născută la data de 27 martie 1963 în localitatea Iași, județul Iași,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah
Tikva, str. Ben Yehuda nr. 28. (4.099/2008)
108. Moshe Michael, fiul lui Moise Adrian și Mariana, născut
la data de 26 mai 1969 în localitatea Iași, județul Iași, România,
cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Tivon,
str. Male Avshalom nr. 84. (3.382/2008) Copii minori: Moshe
Nathan, născut la data de 19.10.1998, Moshe Yoav, născut la
data de 13.05.2001, și Moshe Talia, născută la data de
22.03.2005.
109. Musat Ingeburg Rosa, fiica lui Zeides Eduard și Roza,
născută la data de 13 august 1933 în localitatea Codlea, județul
Brașov, România, cetățean german, cu domiciliul actual în
Germania, 40668 Meerbusch Breslauer Strasse 5. (3.371/2008)
110. Nafz Hella Hermine, fiica lui Schutz Ioan și LeontinaMargareta, născută la data de 13 aprilie 1958 în localitatea
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Teremia Mare, județul Timiș, România, cetățean german, cu
domiciliul actual în Germania, 74706 Osterburrken, Kreuzstr. 15.
(3.358/2008)
111. Naor Eli, fiul lui Nasch Eugen și Paulina, născut la data
de 6 aprilie 1951 în localitatea Oradea, județul Bihor, România,
cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv,
str. Amsterdam nr. 6. (3.386/2008)
112. Niselovitch Simon, fiul lui Nathan și Fany, născut la data
de 31 martie 1952 în București, România, cetățean israelian, cu
domiciliul actual în Israel, Shoam, str. Habesar nr. 109.
(4.106/2008)
113. Noeh Avraham, fiul lui Velvel și Inda, născut la data de
18 mai 1948 în localitatea Iași, județul Iași, România, cetățean
israelian, cu domiciliul actual în Israel, Bat Yam, str. Haran
Maimon nr. 29. (4.130/2008)
114. Noghi Decebal Jon, fiul lui Mircea și Anastasia Maria,
născut la data de 12 martie 1969 în localitatea Constanța,
județul Constanța, România, cetățean suedez cu domiciliul
actual în Suedia, 21526 Malmo, Hyacintg nr. 41. (1.628/2006)
115. Oancea Marius, fiul lui Ioan și Maria, născut la data de
12 mai 1964 în localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj, România,
cetățean german, cu domiciliul actual în Germania, 69118
Heidelberg, Steinbachweg 32. (4.119/2008)
116. Oded Doron, fiul lui Iosef și Zilika (născută la 6.05.1952
în localitatea Dorohoi), născut la data de 13 iunie 1984 în
localitatea Afula, Israel, cetățean israelian, cu domiciliu actual
în Israel, Nazareth-Illit, str. Tabor nr. 57/2. (1.151/2006).
117. Oded Sharon, fiul lui Iosef și Zilika (născută la 6.05.1952
în localitatea Dorohoi), născut la data de 22 iunie 1978 în
localitatea Afula, Israel, cu domiciliul în Israel, Tel Aviv,
str. Dizingov nr. 22/2. (1.150/2006).
118. Oster Johann, fiul lui Nicolae și Magdalena, născut la
data de 10 septembrie 1942 în localitatea Lenauheim, județul
Timiș, România, cetățean german, cu domiciliul actual în
Germania, 86159 Augsburg, Pr. Messerschm 19. (4.147/2008)
119. Ozturk Inci, fiica lui Ilie Ionel și Semia, născută la data
de 31 iulie 1961 în București, România, cetățean turc, cu
domiciliul actual în Turcia, Istanbul, cartier Gungoren,
str. Gundogdu, bl. C, et. 6, ap. 28. (2.065/2006)
120. Pacht Benno, fiul lui Salomon și Frende, născut la data
de 5 ianuarie 1927 în localitatea Vatra Dornei, județul Suceava,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat
Haim, str. Chomat Umigsal nr. 51/4. (3.389/2008)
121. Pronold Reghina, fiica lui Moldovan Ioan și Constanța,
născută la data de 5 decembrie 1954 în localitatea Maieru,
județul Bistrița-Năsăud, România, cetățean german, cu
domiciliul
actual
în
Germania,
81379
Munchen,
Steinmetzstr. 19. (3.369/2008)
122. Radel Martin, fiul lui Martin și Victoria, născut la data de
27 iunie 1936 în localitatea Ploiești, județul Prahova, România,
cetățean german, cu domiciliul actual în Germania, 30449
Hannover, Am Spielfelde 3. (4.121/2008)
123. Radel Paulina Elena Melania, fiica lui Man Ioan și Ana,
născută la data de 7 octombrie 1939 în localitatea Ploiești,
județul Prahova, România, cetățean german, cu domiciliul actual
în Germania, 30449 Hannover, Am Spielfelde 3. (4.120/2008)
124. Regev Jehoshua, fiul lui Weiszberger Iuliu și Ana,
născut la data de 31 ianuarie 1947 în localitatea Arad, județul
Arad, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel,
Zuv Ygal, str. Shokck nr. 37. (954/2008)
125. Reifen Ella, fiica lui Zanvelman David și Golda, născută
la data de 22 octombrie 1956 în localitatea Iași, județul Iași,
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România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel,
Rehovot, str. Hadar 3. (2.772/2005)
126. Roizman Avidor, fiul lui Roizman Biniamin (născut la
15.05.1929 în localitatea Buzău) și Pepi, născut la data de
23 august 1970 în localitatea Tel Aviv Yafo, Israel, cetățean
israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Herzog nr. 10.
(1.582/2006). Copii minori: Roizman Ely, născut la data de
27.07.2003, Roizman Mor Noya, născută la data de 25.12.2006.
127. Rosche Elisabeth Betty, fiica lui Orgonas Mihai și
Terezia, născută la data de 29 mai 1946 în localitatea Timișoara,
județul Timiș, România, cetățean german, cu domiciliul actual
în Germania, 81671 Munchen, Wemdinger Str. 8. (3.368/2008)
128. Rosenthal Michael, fiul lui Jean (născut la 4.12.1932 în
localitatea Galați) și Ema, născut la data de 29 ianuarie 1964 în
localitatea Beer Sheva, Israel, cetățean israelian, cu domiciliul
actual în Israel, Beer Sheva, str. Lea Fmenu 63/1. (1.084/2007).
129. Rotman Ester Eti, fiica lui Tokok Nicolae și Elisabeta,
născută la data de 2 aprilie 1949 în localitatea Bistrița, județul
Bistrița-Năsăud, România, cetățean israelian, cu domiciliul
actual în Israel, Holon, str. Alufey Zahal nr. 42. (3.725/2005)
130. Salamon Ernest, fiul lui Herman și Adriana, născut la
data de 25 iunie 1947 în localitatea Târgu Mureș, județul Mureș,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel,
Moshav, Adanim Mesek 47. (779/2006)
131. Saltik Cristina Lucia, fiica lui Ivan Mihai și Paraschiva,
născută la data de 1 ianuarie 1957 în localitatea Bușteni, județul
Prahova, România, cetățean german, cu domiciliul actual în
Germania, 90763 Furth, Gluckstrasse 11 II. (3.367/2008)
132. Savion Izrael Iacob (Israel), fiul lui Szabo Eizic și Kats
Rozalia, născut la data de 14 martie 1948 în localitatea Sighet,
județul Maramureș, România, cetățean israelian, cu domiciliul
actual în Israel, Haifa, str. Yafe Nof nr. 111/a, cod 34454.
(122/2006)
133. Scharf Cornel, fiul lui Moise și Clara, născut la data de
3 mai 1925 în București, România, cetățean israelian, cu
domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Daniel Frisch nr. 8.
(4.117/2008)
134. Scharf Saly, fiica lui Goldenblum David și Ghitla,
născută la data de 26 ianuarie 1930 în localitatea Bârlad, județul
Vaslui, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în
Israel, Tel Aviv, str. Daniel Frisch nr. 8. (4.116/2008)
135. Schatzle Anisoara, fiica lui Vili Gheorghe și Ana, născută
la data de 14 martie 1962 în localitatea Brașov, județul Brașov,
România, cetățean german, cu domiciliul actual în Germania,
79106 Freiburg, Hegar 13. (4.124/2008)
136. Scherzer Schaul, fiul lui Sighi și Gisella, născut la data
de 13 mai 1958 în București, România, cetățean israelian, cu
domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Eiastein nr. 36.
(4.105/2008)
137. Schutz Edwin, fiul lui Ioan și Leontina Margareta, născut
la data de 22 martie 1956 în localitatea Timișoara, județul Timiș,
România, cetățean german, cu domiciliul actual în Germania,
72379 Hechingen, Schalksburgstrasse 25. (3.381/2008)
138. Seiler Katharina, fiica lui Sehi Ioan și Susana, născută
la data de 3 mai 1947 în localitatea Lenauheim, județul Timiș,
România, cetățean german, cu domiciliul actual în Germania,
86154 Augsburg, Zirbelstr. 49 d. (4.125/2008)
139. Sela Jacob, fiul lui David și Frida (născută la 27.02.1927
în București), născut la data de 30 iunie 1952 în localitatea Tel
Aviv Yafo, Israel, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel,
Holon 58806, str. Iabet nr. 3. (806/2008 )

140. Shahar Pinchas, fiul lui Șaim Oscar și Anna, născut la
data de 8 august 1952 în localitatea Galați, județul Galați,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel,
Meitar, str. Iris nr. 15. (219/2006)
141. Shamay Ronit, fiica lui Avram (născut la 30.08.1940 în
localitatea Moinești) și Cora, născută la data de 20 august 1968
în localitatea Ramat Gan, Israel, cetățean israelian, cu domiciliul
actual în Israel, Givatayim, str. Poaley Arakevet nr. 14.
(2.111/2008 ). Copii minori: Shamay Maor, născut la data de
21.07.1997, Shamay Ealeal, născută la data de 17.07.2000, și
Shamay Amiram, născut la data de 10.07.2003.
142. Siedlitzki Maria Diana, fiica lui Miron Iftimie și Tereza,
născută la data de 3 martie 1979 în localitatea Piatra-Neamț,
județul Neamț, România, cetățean german, cu domiciliul actual
în Germania, 81737 Munchen, Adenauerring 14. (3.363/2008)
143. Silberman Elsa, fiica lui Waitzman Moritz și Dora,
născută la data de 19 martie 1953 în București, România,
cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Hod Hasharon.
(1.118/2006).
144. Silberman Roni, fiul lui Bernard și Ritta, născut la data
de 14 martie 1952 în localitatea Galați, județul Galați, România,
cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Hod Hasharon.
(1.117/2006)
145. Sivroni Maayan, fiica lui Ilan și Orly, născută la data de
20 ianuarie 1991 în localitatea Holon, Israel, cetățean israelian,
cu domiciliul actual în Israel, Rishon LeZion, str. Halormim
nr. 7/7. (6.000/2004)
146. Sivroni Ilan, fiul lui Speranța Emilian și Clara, născut la
data de 31 iulie 1958 în București, România, cetățean israelian,
cu domiciliul actual în Israel, Rishon LeZion, str. Halormim
nr. 7/7. (6.000/2004) Copii minori: Sivroni Hen, născută la data
de 16.11.1994.
147. Solomon Simona Osnat, fiica lui Solomon Marcel și
Raveca, născută la data de 2 iulie 1953 în București, România,
cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Karmiel,
str. Tzaal nr. 35. (893/2008)
148. Solomon Sorin Israel, fiul lui Iancu și Perla, născut la
data de 25 aprilie 1947 în localitatea Bacău, județul Bacău,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel,
str. Harzit nr. 6, Rosh Haayin 48580. (1.570/2006).
149. Spier Katharina, fiica lui Britz Mihai și Elisabeta, născută
la data de 15 mai 1939 în localitatea Lenauheim, județul Timiș,
România, cetățean german, cu domiciliul actual în Germania,
90763 Furth, Jakob Wassermann 48. (4.126/2008)
150. Stern Marcu Iacob, fiul lui Herman și Sprincie, născut la
data de 13 mai 1953 în localitatea Vatra Dornei, județul
Suceava, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în
Israel, Ashkelon, str. Malhevsarari nr. 21/2. (4.139/2008)
151. Stratila Dan, fiul lui Ștefan Dan și Katalin Iolan, născut
la data de 29 aprilie 1986 în localitatea Miercurea-Ciuc, județul
Harghita, România, cetățean suedez, cu domiciliul actual în
Germania, 38102 Braunschweig, Schillstr 4. (1.383/2005)
152. Strul Tina, fiica lui Croci Hascal și Ana, născută la data
de 14 octombrie 1946 în localitatea Botoșani, județul Botoșani,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Akko,
Ailan 15/14. (2.952/2005)
153. Tavor David, fiul lui Ițic și Surica, născut la data de
11 decembrie 1950 în București, România, cetățean israelian,
cu domiciliul actual în Israel, Hod Hasharon.(2.911/2005)
154. Ticusan Ionel, fiul lui Liviu și Maria, născut la data de
28 octombrie 1950 în localitatea Brașov, județul Brașov,
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România, cetățean german, cu domiciliul actual în Germania,
63477 Maintal, Breitscheid 2.(4.127/2008)
155. Tonea Ioan, fiul lui Vasile și Maria, născut la data de
15 aprilie 1937 în localitatea Săcel, județul Cluj, România,
cetățean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 726 Sunset
Blvd., Hayward, CA 94541.(2.946/2005)
156. Ujica Matei, fiul lui Andrei Gelu și Marietta Aurora,
născut la data de 16 decembrie 1980 în localitatea Timișoara,
județul Timiș, România, cetățean german, cu domiciliul actual
în Germania, 10317 Berlin Lichtenberg, Pfarrstr. 96.
(3.359/2008)
157. Vadadi Lorand Gyula, fiul lui Gyula și Catalina, născut
la data de 12 iulie 1972 în localitatea Târgu Mureș, județul
Mureș, România, cetățean suedez, cu domiciliul actual în
Suedia, Stromsnasbruk, Hinnerydsvagen nr. 29, cod 28734.
(711/2006).
158. Viel Annemarie, fiica lui Farber Peter și Ana, născută la
data de 27 octombrie 1944 în Viena, Austria, cetățean german,
cu domiciliul actual în Germania, 78054 Villingen
Schwrenningen, Bachen 5. (4.128/2008)
159. Wagner Constantin Alfred, fiul lui Constantin Drăghici și
Tudora, născut la data de 11 februarie 1937 în localitatea
Ciofliceni, județul Ilfov, România, cetățean german, cu domiciliul
actual în Germania, 46325 Borken, An der Aa 31. (4.129/2008)
160. Waizer Sharon, fiul lui Henry și Elena, născut la data de
28 noiembrie 1962 în București, România, cetățean israelian,
cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Golda Meir nr. 9.
(124/2006)
161. Weinberg Direnfeld Matilda Marta, fiica lui Feibis și
Amalia, născută la data de 22 aprilie 1953 în localitatea ClujNapoca, județul Cluj, România, cetățean israelian, cu domiciliul
actual în Israel, Haifa, str. Hayarkon nr. 6. (4.111/2008) Copii
minori: Weinberg Tal, născută la data de 9.05.1995, și Weinberg
May, născută la data de 6.05.1992.
162. Yanko Menahem Avi, fiul lui Alfonso (născut la
1.05.1924 în localitatea Iași) și Suzi Ziva, născut la data de
3 august 1951 în localitatea Tel Aviv, Jaffa, Israel, cetățean
israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Ashekenzi 8.
(1.092/2007).
163. Yutzis Filia, fiica lui Harabagiu Iulius și Ester, născută la
data de 14 martie 1947 în localitatea Iași, județul Iași, România,
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cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Givatayim, str.
Jabotinski nr. 43/3.(138/2005)
164. Zaharia Ady, fiul lui Leibu Bercu și Maly, născut la data
de 14 aprilie 1960 în localitatea Iași, județul Iași, România,
cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv,
Ierusalaim 79. (146/2006)
165. Zaharia Emanuel, fiul lui Solomon și Clara, născut la
data de 13 martie 1955 în localitatea București, România,
cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa,
str. Harisonim nr. 26A. (212/2006)
166. Zarna Paul Emil, fiul lui Constantin și Eva, născut la data
de 28 mai 1944 în localitatea Beliu, județul Arad, România,
cetățean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 2145 Aroma
Dr # A W. Covina, CA 91791. (3.481/2008)
167. Zeides Ottmar Hans, fiul lui Zeides Eduard și Roth
Rosa, născut la data de 27 februarie 1930 în localitatea Codlea,
județul Brașov, România, cetățean german, cu domiciliul actual
în Germania, Weserstrase 11 41366 Schalmtal. (3.380/2008)
168. Zilberman Avram, fiul lui Zummer și Ita, născut la data
de 6 decembrie 1943 în localitatea Iași, județul Iași, România,
cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiryat Ata,
str. Salvador Dali nr. 8. (4.131/2008)
169. Ziv Mates Emilia, fiica lui Rubin și Bianca, născută la
data de 22 ianuarie 1955 în București, România, cetățean
israelian, cu domiciliul actual în Israel, Hod Hasharon, str. Metal
nr. 21. (4.103/2008) Copii minori: Ziv Imri, născut la data
12.09.1991.
170. Zodik Lucian Gabriel, fiul lui Tiberiu Octavian și Hedviga,
născut la data de 14 august 1965 în localitatea Deva, județul
Hunedoara, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în
Israel, Nesher, str. Eshel nr. 11/3. (4.115/2008) Copii minori:
Zodik Omri, născut la data de 21.05.2002, Zodik Ophir, născut
la data de 10.12.1997, și Zodik Ori, născută la data de
13.04.1994.
171. Zuckerman Reli, fiica lui Adler Karl și Rachella, născută
la data de 19 octombrie 1958 în localitatea Rădăuți, județul
Suceava, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în
Israel, Gilon. (149/2006). Copii minori: Zuckerman Eden Tsuky,
născut la data de 23.01.1997.

ANEXA Nr.2

L I S TA

persoanelor pentru care Comisia pentru cetățenie a avizat favorabil cererile de redobândire a cetățeniei române,
cu stabilirea domiciliului în România, conform art. 10 alin. 1 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991,
republicată, cu modificările și completările ulterioare
1. Aleonte Liviu-Mircea, fiul lui Mircea și Valentina, născut la
data de 24 septembrie 1961 în localitatea Constanța, județul
Constanța, România, cetățean german, cu domiciliul actual în
localitatea Constanța, str. A.S. Pușkin nr. 2, județul Constanța.
(4.107/2006)
2. Ilina-Georgescu Daniel Virgil, fiul lui Virgil și Ana, născut la
data de 12 iunie 1986 în localitatea Jimbolia, județul Timiș,
România, cetățean german, cu domiciliul actual în localitatea
Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu nr. 74—76, județul Timiș, cod
305400. (3.469/2008)

3. Ilaș Andrea Gyongyi, fiica lui Baczo Dionisie și Eva,
născută la data de 14 mai 1979 în localitatea Brașov, județul
Brașov, România, apatrid, cu domiciliul actual în localitatea
Sibiu, Str. Semaforului nr. 29, ap. 55, județul Sibiu. (3.416/2006).
4. Mergea Daniela, fiica lui Mergea Pavel și Ciubotaru Maria,
născută la data de 19 ianuarie 1961 în localitatea Caransebeș,
județul Caraș-Severin, România, cetățean iordanian, cu
domiciliul actual în localitatea Reșița, Bd. Revoluției din
Decembrie nr. 8, sc. 1, ap. 23, județul Caraș-Severin.
(3.504/2008)
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MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

ORDIN
privind modificarea unor ordine ale ministrului educației, cercetării și tineretului
Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,
ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.543/2008 privind acreditarea
unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Agape” din Pașcani,
ținând cont de dispozițiile Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.417/2008 privind acreditarea unității
de învățământ preuniversitar particular Școala Sanitară Postliceală „Carol Davila” din Petroșani,
având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 3.218/2008 privind acreditarea unității
de învățământ preuniversitar particular Școala Profesională de Cooperație din Botoșani,
luând în considerare solicitarea Fundației Creștine pentru Copii „Agape” din Pașcani, înregistrată la ARACIP cu nr. 2.877
din 3 noiembrie 2008, solicitarea Școlii Sanitare Postliceale „Carol Davila” din Petroșani, respectiv solicitarea Școlii Profesionale
de Cooperație Botoșani nr. 732 din 2 octombrie 2008, înregistrată la ARACIP cu nr. 2.176 din 6 octombrie 2008,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării,
ministrul educației, cercetării și inovării emite prezentul ordin.
Art. I. — Articolul 1 din Ordinul ministrului educației, cercetării
și tineretului nr. 5.543/2008 privind acreditarea unității de
învățământ preuniversitar particular Grădinița „Agape” din
Pașcani, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 696 din 13 octombrie 2008 se modifică și va avea următorul
cuprins:
„Art. 1. — Se acreditează unitatea de învățământ
preuniversitar particular Grădinița «Agape» din Pașcani, pentru
nivelul de învățământ «preșcolar», cu sediul în str. Dragoș-Vodă
nr. 23, localitatea Pașcani, județul Iași.”
Art. II. — Articolul 1 din Ordinul ministrului educației,
cercetării și tineretului nr. 5.417/2008 privind acreditarea unității
de învățământ preuniversitar particular Școala Sanitară
Postliceală „Carol Davila” din Petroșani, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 13 octombrie 2008 se
modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 1. — Se acreditează unitatea de învățământ
preuniversitar particular Școala Sanitară Postliceală «Carol
Davila» din Petroșani, pentru nivelul de învățământ «postliceal»,
domeniul «sănătate și asistență pedagogică», calificările
profesionale «asistent medical generalist», respectiv «asistent
medical de farmacie», cu sediul în str. Avram Iancu nr. 4/35,
localitatea Petroșani, județul Hunedoara.”

Art. III. — Articolul 1 din Ordinul ministrului educației,
cercetării și tineretului nr. 3.218/2008 privind acreditarea unității
de învățământ preuniversitar particular Școala Profesională de
Cooperație din Botoșani, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 130 din 19 februarie 2008 se modifică și
va avea următorul cuprins:
„Art. 1. — Se acreditează unitatea de învățământ
preuniversitar particular Grupul Școlar de Cooperație Botoșani
pentru nivelul de învățământ «școală de arte și meserii»,
domeniul «turism și alimentație», calificarea profesională
«lucrător în alimentație», domeniul «estetica și igiena corpului
omenesc», calificarea profesională «lucrător pentru estetica și
igiena corpului omenesc», domeniul «industrie alimentară»,
calificarea profesională «lucrător în morărit și panificație»,
respectiv nivelul de învățământ «an de completare», domeniul
«turism și alimentație», calificările profesionale «ospătar
(chelner) vânzător în unități de alimentație» și «bucătar»,
respectiv pentru domeniul «estetica și igiena corpului
omenesc»,
calificarea
profesională
«frizer—coafor—
manichiurist—pedichiurist», cu sediul în str. Calea Națională
nr. 123, localitatea Botoșani, județul Botoșani.”
Art. IV. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării și inovării,
Ecaterina Andronescu

București, 30 martie 2009.
Nr. 3.548.
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ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE
A ASIGURĂRILOR
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

DECIZIE
privind autorizarea funcționării ca societate de asigurare a Societății Comerciale
BRD ASIGURĂRI DE VIAȚĂ — S.A.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările
și completările ulterioare, și ale normelor emise în aplicarea acesteia,
în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 24 martie 2009, prin care s-a aprobat
cererea Societății Comerciale BRD ASIGURĂRI DE VIAȚĂ — S.A. de obținere a autorizației de funcționare ca societate de asigurare,
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:
Art. 1. — Societatea Comercială BRD ASIGURĂRI DE
VIAȚĂ — S.A., cu sediul social în București, Bd. Unirii nr. 64,
bl. K4, sc. 4, parter, sectorul 3, număr de ordine în registrul
comerțului J40/20877/15.12.2008, cod unic de înregistrare
24870553/16.12.2008, este autorizată să funcționeze ca
societate de asigurare de viață, cu respectarea legislației în
vigoare, având dreptul să practice categoria A „Asigurări de
viață”, pentru următoarele clase de asigurare, prevăzute în
anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare
și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările
ulterioare:

I. Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare
prevăzute la lit. A a), b), c), cu excepția celor prevăzute la pct. II și III;
III. Asigurări de viață și anuități care sunt legate de fonduri de
investiții, prevăzute la lit. A a) și b),
și, conform prevederilor art. 12 alin. (11) din Legea nr. 32/2000, cu
modificările și completările ulterioare, clasele de asigurare din
categoria B „Asigurări generale”:
1. Asigurări de accidente (inclusiv accidentele de muncă și
bolile profesionale).
Art. 2. — Societatea comercială prevăzută la art. 1 are
dreptul de a desfășura activitate de asigurare începând cu data
înregistrării în Registrul asigurătorilor.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
București, 2 aprilie 2009.
Nr. 244.
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

DECIZIE
privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale
CONFISIO BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările
și completările ulterioare, și ale normelor emise în aplicarea acesteia,
în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 24 martie 2009, prin care s-a aprobat cererea
Societății Comerciale CONFISIO BROKER DE ASIGURARE — S.R.L. de obținere a autorizației de funcționare ca broker de asigurare,
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:
Art. 1. — Societatea Comercială CONFISIO BROKER DE
ASIGURARE — S.R.L., cu sediul social în municipiul Timișoara,
str. Cornelia Salceanu nr. 12, județul Timiș, nr. de ordine în
registrul comerțului J35/72/16.01.2009, cod unic de înregistrare
24960818/16.01.2009, este autorizată să funcționeze ca broker
de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de
broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000
privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu
modificările și completările ulterioare.
Art. 2. — Societatea comercială prevăzută la art. 1 are
dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând
cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. — Societatea comercială prevăzută la art. 1 are
obligația să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare
aferente contractului de asigurare de răspundere civilă
profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul
asistenților în brokeraj și să înscrie în Registrul intermediarilor în
asigurări și/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului
președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007
pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul
intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, cu modificările
și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
București, 2 aprilie 2009.
Nr. 252.
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COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

DECIZIE
privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale
ASIFORT BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările
și completările ulterioare, și ale normelor emise în aplicarea acesteia,
în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 24 martie 2009 prin care s-a aprobat
cererea Societății Comerciale ASIFORT BROKER DE ASIGURARE — S.R.L. de obținere a autorizației de funcționare ca broker
de asigurare,
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:
Art. 1. — Societatea Comercială ASIFORT BROKER DE
ASIGURARE — S.R.L., cu sediul social în municipiul Ploiești,
str. Traian Vuia nr. 3 (clădirea C3), județul Prahova, nr. de ordine
în registrul comerțului J29/288/17.02.2009, cod unic de
înregistrare 25140646/17.02.2009, este autorizată să
funcționeze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate
numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor
Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și
supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 2. — Societatea comercială prevăzută la art. 1 are
dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând
cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. — Societatea comercială prevăzută la art. 1 are
obligația să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare
aferente contractului de asigurare de răspundere civilă
profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul
asistenților în brokeraj și să înscrie în Registrul intermediarilor în
asigurări și/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului
președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007
pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul
intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, cu modificările
și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
București, 2 aprilie 2009.
Nr. 253.


RECTIFICĂRI
La Ordonanța Guvernului nr. 4/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea
unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul Administrației și Internelor,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 30 ianuarie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu
aparțin Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):
— în anexă, la nr. crt. 30 și 31, la coloana „Denumirea prestației”, în loc de: „ organizate în apele de frontieră, ...”
se va citi „ în apele de frontieră, ...”.

La Ordinul ministrului justiției nr. 3.038/C/2008 privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2008, se fac următoarele rectificări (care
nu aparțin Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):
— în anexa nr. 2, la poziția 14, în loc de: „14. Chiper Alexandru, fiul lui Terenti și Elena (fiica lui Alcaz Vasile,
născut la 30.01.1917 în localitatea Ungheni), născut la data de 1 ianuarie 1985 în localitatea Delacău, raionul Anenii
Noi, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Delacău, raionul
Anenii Noi. (350/2006)” se va citi: „14. Chiper Alexandru, fiul lui Terenti și Elena (fiica lui Alcaz Vasile, născut la
30.01.1917 în localitatea Ungheni), născut la data de 31 ianuarie 1985 în localitatea Delacău, raionul Anenii Noi,
Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Delacău, raionul
Anenii Noi. (350/2006)”;
— în anexa nr. 2, la poziția 40, în loc de: „40. Șchiopu Victoria, fiica lui Victoria (fiul lui Gheorghe și Elena,
născută la 6.05.1931 în localitatea Căușeni) și Vera, născută la data de 29 martie 1982 în localitatea Căușeni, județul
Căușeni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Căușeni,
str. Ciocana nr. 34. (16.634/2003)” se va citi: „40. Șchiopu Victoria, fiica lui Sergiu (fiul lui Gheorghe și Elena, născută
la 6.05.1931 în localitatea Căușeni) și Vera, născută la data de 29 martie 1982 în localitatea Căușeni, județul Căușeni,
Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Căușeni, str. Ciocana
nr. 34. (16.634/2003)”.
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La Ordinul ministrului justiției nr. 3.168/C/2008 privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 23 decembrie 2008, se face următoarea rectificare (care
nu aparține Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):
— în anexa nr. 1, la poziția 111, în loc de: „111. Robu Ion, fiul lui Valeriu și Elena (fiica lui Jeru Ion, născut la
11.09.1933 în localitatea Soroca, și Liubovi), născut la data de 15 iulie 1984 în localitatea Florești, județul Soroca,
Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, Str. Donului
nr. 4, bl. A. (3.990/2004)” se va citi: „111. Robu Ion, fiul lui Valeriu și Elena (fiica lui Jeru Ion, născut la 11.09.1933 în
localitatea Soroca, și Liubovi), născut la data de 15 iulie 1984 în localitatea Cotiujenii Mari, raionul Florești, județul
Soroca, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău,
Str. Donului nr. 4, bl. A. (3.990/2004)”.

La Ordinul ministrului justiției și libertăților cetățenești nr. 45/C/2009 privind acordarea cetățeniei române unor
persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 21 ianuarie 2009, se fac următoarele rectificări
(care nu aparțin Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):
— în anexă, la poziția 1, în loc de: „1. Abbas Mohammed, fiul lui Hadi și Fadila Hussein, născut la data de
5 aprilie 1962 în localitatea Kut-Waset, Irak, cetățean irakian, cu domiciliul actual în București, str. Drumul Valea
Danului nr. 38, bl. C. 1/2, ap. 2, sectorul 6. (923/2008) Copii minori: Abbas Fatema, născută la data de 28.04.1999,
Abbas Amir, născut la data de 10.02.2003, Abbas Mnar, născut la data de 14.10.2004, Abbas Yasmin, născută la
data de 12.10.2006.” se va citi: „1. Abbas Mohammed, fiul lui Hadi și Fadilla H. Abdul Amed, născut la data de 5 aprilie
1962 în localitatea Kut-Waset, Irak, cetățean irakian, cu domiciliul actual în București, str. Drumul Valea Danului
nr. 38, bl. C. 1/2, ap. 2, sectorul 6. (923/2008) Copii minori: Abbas Fatema, născută la data de 28.04.1999, Abbas Amir,
născut la data de 10.02.2003, Abbas Mnar, născut la data de 14.10.2004, Abbas Yasmin, născută la data de
12.10.2006.”;
— în anexă, la poziția 23, în loc de: „23. Jafaar Hanan, fiica lui Ridha și Zaala, născută la data de 30 ianuarie
1970 în localitatea Bagdad, Irak, cetățean irakian, cu domiciliul actual în București, str. Clăbucet nr. 43, sectorul 1.
(347/2008)” se va citi: „23. Jaafar Hanan, fiica lui Ridha și Zaala, născută la data de 30 ianuarie 1970 în localitatea
Bagdad, Irak, cetățean irakian, cu domiciliul actual în București, str. Clăbucet nr. 43, sectorul 1. (347/2008)”.

La Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 469/2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale,
a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul
instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 249/2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor
nr. 911/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 24 martie 2009, se face următoarea
rectificare (care aparține Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):
— la art. I pct. 5 [cu referire la art. 18 alin. (13)], în loc de: „Celelalte categorii de beneficiari pot opta pentru
deschiderea acestor conturi în sistemul Trezoreriei Statului la bănci comerciale.” se va citi: „Celelalte categorii de
beneficiari pot opta pentru deschiderea acestor conturi în sistemul Trezoreriei Statului sau în bănci comerciale.”

La Ordinul ministrului justiției și libertăților cetățenești nr. 648/C/2009 privind redobândirea cetățeniei române
de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 5 martie 2009, se face
următoarea rectificare (care nu aparține Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):
— în anexa nr. 1, la poziția 161, în loc de: „161. Gotovțeva Ecaterina, fiica lui Focșa Mihail și Evghenia (născută
la 5.04.1929 în localitatea Ciolacu Nou), născută la data de 14 iulie 1952 în localitatea Ciolacu Nou, județul Bălți,
Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Gh.
Madan nr. 87, bl. 4, ap. 61. (11.423/2003)” se va citi: „161. Gotovțeva Ecaterina, fiica lui Focșa Pavel și Evghenia
(născută la 5.04.1929 în localitatea Ciolacu Nou), născută la data de 14 iulie 1952 în localitatea Ciolacu Nou, județul
Bălți, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău,
str. Gh. Madan nr. 87, bl. 4, ap. 61. (11.423/2003)”.
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La Ordinul ministrului justiției și libertăților cetățenești nr. 649/C/2009 privind redobândirea cetățeniei române
de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 martie 2009, se face
următoarea rectificare (care nu aparține Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):
— în anexa nr. 1, la poziția 218, în loc de: „218. Pascari Petru, fiul lui Iacov și Elena (născută la 5.05.1927 în
localitatea Zăluceni), născut la data de 19 iunie 1957 în localitatea Veriujani, județul Vertiujeni, Republica Moldova,
cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Tîrgul Vertiujeni, raionul Camenca.
(3.012/2003)” se va citi: „218. Pascari Petru, fiul lui Iacob și Elena (născută la 5.05.1927 în localitatea Zăluceni),
născut la data de 19 iunie 1957 în localitatea Vertiujeni, raionul Florești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu
domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Tîrgul-Vertiujeni, raionul Camenca. (3.012/2003)”.
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