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Decizia nr. 55 din 05.04.2019

In conformitate cu analiza Consiliului Director al AZLR din data de 04.04.2019, si a
documentelor existente in arhiva autoritatii de certificare, cu privire la activitatea de zbor in
tandem cu parapanta desfasurata de domnul Mirza Mihael Daniel din Deva in Romania, in
anul 2018 s-au constatat urmatoarele:

-

Domnul Mirza Mihael Daniel din Deva a incalcat in numeroase randuri legislatia
aeronautica romana in vigoare, desfasurand activtiate de zbor in tandem, fara detinerea
calificarilor aferente necesare;

-

a prezentat spre validare in vederea participarii la cursul de calificare pentru pilot
tandem, organizat de AZLR un carnet de zbor personal in copie conform cu originalul
unde este evidentiata activitatea de zbor in tandem desfasurata pe teritoriul Romaniei;

-

in timpul audierilor pe aceasta speta a avut o atitudine defaimatoare la adresa membrilor
Consiliului Director al AZLR care au solicitat informatii despre activitea desfasurata de
acesta.

Ca urmare a celor constatate, in baza OM630/2007 RACR LPAN AUN 2035 se suspenda
licenta de pilot planoare ultrausoare clasa parapanta cu nr.1558/ 15.02.2017 emisa de
AZLR pe numele Mirza Mihael Daniel din Deva, pe termen de 1 an de zile cu posibilitatea
reducerii sanctiunii la 3 (trei) luni pentru cazul in care acesta urmeaza cu un instructor

desemnat de autoritatea de certificare un un modul de pregatire si upgrade de minim 10 ore,
cu testarea aferenta, conform legii pentru disciplina legislatie
Suspendarea intra in vigoare incepand cu data comunicarii, odata cu publicarea acesteia pe
siteul www.azlr.ro si notificarea prin posta sau e-mail a domnului Mirza Mihael Daniel .
Domnul Mirza Mihael Daniel din Deva are obligatia ca in termen de 5 zile de la data
comunicarii deciziei sa trimita licenta aferenta in original, Biroului Licente al AZLR pentru a
opera in Registrul Unic sanctiunea.
Orice contestatie cu privire la prezenta decizie se adreseaza in termen de 15 zile de la
data comunicarii deciziei organelor abilitate conform legislatiei aeronautice in vigoare.
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