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ÎNTREBARE 

 

Către: Ministrul Transporturilor 

 

De la: deputat Stelian Ion 

 

Obiectul întrebării: situația schimburilor de echipaj efectuate de navigatori 

în contextul actual al pandemiei de coronavirus 

 

 

 

Domnule Ministru, 

 

 Subsemnatul Stelian Ion, în calitate de deputat ales în Parlamentul României, 

circumscripția nr. 14 – jud. Constanța, vă solicit să îmi precizați: 
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1. Ce demersuri ați efectuat pentru declararea navigatorilor drept ”lucrători cheie” 

(key workers) conform recomandării IMO din ”circular letter no. 4204/add. 6 

27 March 2020”1 în contextul pandemiei covid 19? 

2. Ce demersuri ați efectuat pentru facilitarea trecerii garnițelor de către navigatori, 

conform orientărilor practice propuse de Comisia Europeană pentru asigurarea 

fluxului continuu al mărfurilor în întreaga Uniune Europeană prin culoare 

verzi2? 

3. Care este opinia dumneavoastră referitoare la posibilitatea implicării 

Guvernului României în organizarea unor zboruri charter 

săptămânale, inclusiv de pe alte aeroporturi decât Henry Coandă (ex. Aeroportul 

Internațional Mihail Kogălniceanu), pentru a ușura demersurile agențiilor de 

crewing și companiilor de efectuare a schimburilor de echipaje de navigatori? 

4. Care sunt măsurile concrete pe care intenționați să le luați în vederea 

facilitării schimburilor de echipaje de navigatori, care presupun revenirea în țară 

și plecarea din țară a navigatorilor români?  

 

 

Deputat Stelian Ion  

 

                                                           
1 

http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/Circular%20Letter%20No.4204Add.6%20
%20Coronavirus%20Covid-19%20Preliminary%20List%20Of%20Recommendations.pdf 
2 https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-
lanes_en.pdf 

http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/Circular%20Letter%20No.4204Add.6%20%20Coronavirus%20Covid-19%20Preliminary%20List%20Of%20Recommendations.pdf
http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/Circular%20Letter%20No.4204Add.6%20%20Coronavirus%20Covid-19%20Preliminary%20List%20Of%20Recommendations.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
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ÎNTREBARE 

 

Către: Ministrul Economiei 

 

De la: deputat Stelian Ion 

 

Obiectul întrebării: situația schimburilor de echipaj efectuate de navigatori 

în contextul actual al pandemiei de coronavirus 

 

 

 

Domnule Ministru, 

 

 Subsemnatul Stelian Ion, în calitate de deputat ales în Parlamentul României, 

circumscripția nr. 14 – jud. Constanța, vă solicit să îmi precizați: 

1. Ce demersuri ați efectuat pentru declararea navigatorilor drept ”lucrători cheie” 

(key workers) conform recomandării IMO din ”circular letter no. 4204/add. 6 

27 March 2020”1 în contextul pandemiei covid 19? 

2. Ce demersuri ați efectuat pentru facilitarea trecerii garnițelor de către navigatori, 

conform orientărilor practice propuse de Comisia Europeană pentru asigurarea 

                                                           
1 

http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/Circular%20Letter%20No.4204Add.6%20
%20Coronavirus%20Covid-19%20Preliminary%20List%20Of%20Recommendations.pdf 

http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/Circular%20Letter%20No.4204Add.6%20%20Coronavirus%20Covid-19%20Preliminary%20List%20Of%20Recommendations.pdf
http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/Circular%20Letter%20No.4204Add.6%20%20Coronavirus%20Covid-19%20Preliminary%20List%20Of%20Recommendations.pdf
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fluxului continuu al mărfurilor în întreaga Uniune Europeană prin culoare 

verzi2? 

3. Care este opinia dumneavoastră referitoare la posibilitatea implicării 

Guvernului României în organizarea unor zboruri charter 

săptămânale, inclusiv de pe alte aeroporturi decât Henry Coandă (ex. Aeroportul 

Internațional Mihail Kogălniceanu), pentru a ușura demersurile agențiilor de 

crewing și companiilor de efectuare a schimburilor de echipaje de navigatori? 

4. Care sunt măsurile concrete pe care intenționați să le luați în vederea 

facilitării schimburilor de echipaje de navigatori, care presupun revenirea în țară 

și plecarea din țară a navigatorilor români?  

 

 

Deputat Stelian Ion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-
lanes_en.pdf 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
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ÎNTREBARE 

 

Către: Ministrul Afacerilor Interne 

 

De la: deputat Stelian Ion 

 

Obiectul întrebării: situația schimburilor de echipaj efectuate de navigatori 

în contextul actual al pandemiei de coronavirus 

 

 

 

Domnule Ministru, 

 

 Subsemnatul Stelian Ion, în calitate de deputat ales în Parlamentul României, 

circumscripția nr. 14 – jud. Constanța, vă solicit să îmi precizați: 

1. Ce demersuri ați efectuat pentru declararea navigatorilor drept ”lucrători cheie” 

(key workers) conform recomandării IMO din ”circular letter no. 4204/add. 6 

27 March 2020”1 în contextul pandemiei covid 19? 

2. Ce demersuri ați efectuat pentru facilitarea trecerii garnițelor de către navigatori, 

conform orientărilor practice propuse de Comisia Europeană pentru asigurarea 

                                                           
1 

http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/Circular%20Letter%20No.4204Add.6%20
%20Coronavirus%20Covid-19%20Preliminary%20List%20Of%20Recommendations.pdf 

http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/Circular%20Letter%20No.4204Add.6%20%20Coronavirus%20Covid-19%20Preliminary%20List%20Of%20Recommendations.pdf
http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/Circular%20Letter%20No.4204Add.6%20%20Coronavirus%20Covid-19%20Preliminary%20List%20Of%20Recommendations.pdf
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fluxului continuu al mărfurilor în întreaga Uniune Europeană prin culoare 

verzi2? 

3. Care este opinia dumneavoastră referitoare la posibilitatea implicării 

Guvernului României în organizarea unor zboruri charter 

săptămânale, inclusiv de pe alte aeroporturi decât Henry Coandă (ex. Aeroportul 

Internațional Mihail Kogălniceanu), pentru a ușura demersurile agențiilor de 

crewing și companiilor de efectuare a schimburilor de echipaje de navigatori? 

4. Care sunt măsurile concrete pe care intenționați să le luați în vederea 

facilitării schimburilor de echipaje de navigatori, care presupun revenirea în țară 

și plecarea din țară a navigatorilor români?  

 

 

Deputat Stelian Ion 

 

                                                           
2 https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-
lanes_en.pdf 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf



