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Nr. 046 / 19.11.2008 
 
 
Către: Guvernul României 
 
In atenţia: Domnului Prim-Ministru 
 
Ref: Simplificarea regimului de zbor VFR pentru zborurile de aviaţie generală 
 

 
 
 
Domnule Prim-Ministru, 
 
Asociaţia AOPA România, reprezentând Asociaţia Piloţilor şi Proprietarilor de 
Aeronave din România, (afiliată la International AOPA, cea mai mare asociaţie 
de profil din lume, cu peste 400.000 de membri), cu sediul în Bucureşti, Intr. 
Grigore Alexandrescu nr. 10, sector 1, înregistrată cu numărul 99/12.07.2006 în 
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor Sector 1 Bucureşti, certificat de înregistrare 
fiscală 19006438/11.09.2006, reprezentată prin Ionescu Liviu-Grigore, cu domiciliul 
în Bucureşti, strada Pictor Hîrlescu 3, legitimat prin C.I. seria RR nr. 352582, 
eliberată de SPCEP S2 b4 la data de 08.09.2005, CNP 1620624400092, în calitate 
de reprezentant legal, 
 
în baza Art. 5 din Statutul Asociaţiei AOPA România prin care "asociaţia îşi propune 
să contribuie la promovarea, protejarea şi susţinerea intereselor membrilor în 
domeniul aviaţiei generale din România",  
 
în baza Art. 1 şi 2 din OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor, aprobată prin Legea 233/2002, 
 
în legătură cu petiţia AOPA nr. 038/04.10.2008, înregistrată la Registratura 
Generală a Secretariatului Guvernului României cu nr. 17/10001/08.10.2008, 
 
dat fiind faptul că până la data prezentei nu am primit niciun răspuns, considerăm 
că solicitarea noastră a fost acceptată, şi pentru soluţionarea ei vă propunem 
următoarele modificări şi completări la HG 1172/2003, cuprinse în documentul 
AOPA nr. 045/19.11.2008, ataşat. 
 
Modificările au ca scop principal armonizarea legislaţiei naţionale cu cea din 
ţările Uniunii Europene, prin simplificarea regimului de zbor VFR pentru zborurile 
de aviaţie generală, renunţându-se la autorizările speciale şi planificările 
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confirmate, după opinia noastră neconstituţionale, discriminatorii şi contrare 
valorilor pe care s-a construit Uniunea Europeană. 
 
Ne exprimăm totala disponibilitate pentru întâlniri cu specialiştii instituţiilor cu 
atribuţii în domeniul aviaţiei civile în vederea participării noastre în procesul de 
elaborare a actelor normative cu implicaţii în aviaţia generală, în conformitate cu 
Art. 2, alin. (2) lit. b) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională. In acest 
sens vă stăm la dispoziţie, pentru orice propuneri, prin email sau telefonic. 
 
 
Cu deosebită stimă, 
 
Liviu Ionescu 
Reprezentant Legal  
AOPA Romania 
 
email: ilg@livius.net 
tel: 072-224.0001 
fax: 021-628.2721 
 
 
 
Notă: Prezentele documente sunt de asemenea disponibile public în format 
electronic la adresa: 
  
 http://www.livius.net/AOPADocs 
 


