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Ministerul Transporturilor - MT - Ordin nr. 88/2017 din 06 februarie 2017 
 

Ordinul nr. 88/2017 pentru aprobarea Reglementării 
aeronautice civile române RACR-LPAN P "Licenţierea 

personalului aeronautic navigant paraşutist"   
 

În vigoare de la 23 februarie 2017 
 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 138 din 23 februarie 2017. Nu există 

modificări până la 24 februarie 2017. 
 
    În temeiul prevederilor art. 4 lit. b), e) şi f) şi art. 66 alin (1) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (1) pct. 12 şi ale art. 5 alin. (4) 
din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,   
 
    ministrul transporturilor emite următorul ordin:   
 
   Art. 1. -   Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română RACR- LPAN 
P "Licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist", prevăzută în 
anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.   
   *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis.   
 
   Art. 2. -   Până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Autoritatea 
Aeronautică Civilă Română va emite procedurile şi instrucţiunile de aeronautică 
civilă privind aplicarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN P 
"Licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist" şi le va publica pe 
pagina de web: www.caa.ro Prin procedurile şi instrucţiunile de aeronautică 
civilă se stabileşte şi modelul documentelor emise de autoritatea de certificare 
în temeiul RACR-LPAN P.   
   Art. 3. -   La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului 
transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.997/2006 pentru aprobarea 
Reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN P "Licenţierea 
personalului aeronautic navigant paraşutist", publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 997 din 14 decembrie 2006, se abrogă.   
   Art. 4. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
şi intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării.   
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