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GUVERNUL ROMÂNIEI 

HOTĂRÂRE 

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022,  pentru suplimentarea 

bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în vederea suportării 

costurilor pentru repatrierea unor cetățeni români, precum și pentru acordarea 

unui ajutor financiar de urgență 

              

Având în vedere Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 

39/2022 pentru aprobarea demarării procedurilor necesare repatrierii cetățenilor 

români afectați de suspendarea zborurilor operatorului de transport aerian BlueAir, 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din 

Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

și al art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

Guvernul României adoptă prezenta  hotărâre. 

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi 

Infrastructurii pe anul 2022 cu suma de 5.000 mii lei, credite de angajament şi credite 

bugetare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul 

de stat pe anul 2022, la capitolul 68.01 „Asigurări și asistență socială”, titlul 57 

„Asistență socială”.  

(2) Se acordă un ajutor financiar de urgență reprezentând suma prevăzută la alin. 

(1) alocată pentru rambursarea contravalorii serviciilor de transport aerian furnizate de 
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Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – Tarom S.A., în calitate de 

operator de transport aerian abilitat prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații 

de Urgență nr. 39/2022 pentru aprobarea demarării procedurilor necesare repatrierii 

cetățenilor români afectați de suspendarea zborurilor operatorului de transport aerian 

BlueAir, pentru repatrierea cetățenilor români afectați de suspendarea zborurilor 

operate de Compania BlueAir Aviation S.A. 

Art. 2. - (1) Serviciile de transport aerian prevăzute la art.1 alin. (2) se 

organizează de către Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – Tarom 

S.A., în baza rerutării pasagerilor cetățeni români de către Compania BlueAir Aviation 

S.A. pe cursele Companiei Naţionale de Transporturi Aeriene Române – Tarom S.A. 

sau a partenerilor acesteia. 

(2) Ministerul Afacerilor Externe întreprinde demersurile necesare în vederea 

informării cetățenilor români aflați în străinătate și care solicită asistență consulară, cu 

privire la măsurile adoptate pentru facilitarea repatrierii acestora. 

   Art. 3. – (1) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Compania Naţională 

de Transporturi Aeriene Române - Tarom S.A. răspund de modul de utilizare, în 

conformitate cu dispoziţiile legale, a ajutorului financiar de urgență alocat potrivit 

prevederilor prezentei hotărâri.   

(2) Sumele rămase neutilizate se restituie la Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului până la sfârşitul anului 2022.   

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finanţelor să introducă, la propunerea 

ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului 

de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 

pe anul 2022.  

 

Art. 5. - Metodologia privind rambursarea contravalorii serviciilor de transport 

aerian prestate de Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - Tarom S.A. 

pentru repatrierea cetățenilor români afectați de suspendarea zborurilor operatorului de 

transport aerian BlueAir, se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și  
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infrastructurii. 
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