
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucure!ti, cod po!tal: 050711 

Telefon: 021 414 11 11; 021 316 03 00; E-mail: vlad.alexandrescu@senat.ro 

 

Interpelare 

 

C"tre: Guvernul României 

           Domnului Prim-ministru Ludovic Orban 

De la: Senatorul Vlad Alexandrescu 

Obiectul interpel"rii: mii de marinari români sunt bloca#i pe nave din cauza restric#iilor de circula#ie 

impuse de Starea de Urgen#" !i Starea de Alert" în contextul pandemiei mondiale de Covid-19. 

 

Stimate Domnule Prim-ministru Ludovic Orban, 

 

În ultimele dou" luni, mii de marinari români sunt bloca#i pe nave din cauza restric#iilor de 

circula#ie impuse de starea de urgen#" !i starea de alert" în contextul pandemiei mondiale de Covid-

19. O parte dintre navigatorii români bloca#i pe mare au probleme de s"n"tate !i au nevoie de 

tratament, dar din cauza legisla#iei na#ionale din unele state nici m"car asisten#a medical" minim" 

nu le este accesibil". Cu probleme se confrunt" $i navigatorii bloca#i în România, care nu mai pot 

ajunge la locurile de îmbarcare în str"in"tate, iar în curând nu vor mai putea s"-!i între#in" familiile. 

În situa#ia de fa#", conform legii din România - Legea 55/2020 privind unele m"suri pentru 

prevenirea !i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 -, toate zborurile c"tre majoritatea 

#"rilor importante din Europa sunt interzise. Singurele excep#ii la interdic#ia de transport aerian 

sunt la efectuarea curselor neregulate (charter), îns" Guvernul a decis ca aceste zboruri s" se 

efectueze exclusiv, adic" ori curse charter doar cu navigatori, ori doar cu sezonieri. Practica ne-a 

demonstrat c" a efectua o curs" charter doar pentru navigatori este foarte dificil, nepractic !i cu 

!anse mici de izbând", agen#iile de crewing preferând s" aleag" op#iunea mai simpl" !i mai ieftin", 

dar mai anevoioasa pentru navigatori, de a folosi ruta de tranzit prin Bulgaria. 

La fel de inexplicabil" este !i decizia ca �persoanelor care au un contract de munc" valabil 

pe teritoriul statului de destina#ie, au drept de !edere valabil în statul de destina#ie sau se întorc în 
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România din statul în care au lucrat sau au locuit� s" le fie permis" doar c"l"toria rutier", nu !i cea 

aerian". 

Solicit Guvernului României s" modifice legea st"rii de alert" astfel încât zborurile charter 

s" poat" fi organizate în a!a fel încât toate cele 3 categorii (sezonierii, lucr"torii esen#iali !i 

persoanele cu contract de munc" valabil în str"in"tate) sa poat" fi incluse în aceea!i curs" charter. 

Consider c" implementarea cererii de a permite realizarea de zboruri charter mixte va debloca 

traficul aerian c"tre !i dinspre România astfel încât schimburile de echipaje vor fi mult mai u!or de 

efectuat.  

Cer Ministerului Transporturilor s" se implice !i s" centralizeze solicit"rile celor 3 categorii 

de persoane enun#ate mai sus, s" organizeze cursele charter în func#ie de cererile înregistrate.  

Salut ini#iativa celor de la Next Move Offshore !i apreciez deschiderea de care a dat dovada 

Tarom, îns" cursele charter mixte sunt singura cale viabil" de a organiza zboruri frecvente !i 

eficiente din punct de vedere financiar.  

Nerecunoscând statutul de lucr"tori esen#iali în transporturi !i neimplementând culoarele 

verzi pentru lucr"torii-cheie (key workers), Statul Român, prin interdic#iile de c"l"torie pe care le 

impune, încalc" dreptul la munc" al navigatorilor români. Nevoia de navigatori pe pia#a mondial" 

este acut", iar navigatorii din statele care implementeaz" culoarele verzi vor avea un câ!tig pe pia#a 

muncii navale, m"rindu-!i cota de pia#" interna#ional" în defavoarea statelor care nu acord" 

facilit"#i, precum România. În momentul de fa#" navigatorii români pierd !i risc", pe viitor, s" 

piard" !i mai multe locuri de munc", fiind înlocui#i la bordul navelor de al#i navigatori din alte 

state. 

Domnule Prim-ministru, v" rog s"-mi r"spunde#i în scris pe adresa oficial": 

vlad.alexandrescu@senat.ro  

Cu considera#ie,                                                                                                     

25.05.2020                                                                                Senator Vlad Alexandrescu 

 


