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R O M Â N I A 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 
 

 
HOTĂRÂRE  

nr. 39 din 06.09.2022 
pentru aprobarea demarării procedurilor necesare repatrierii 

cetățenilor români afectați de suspendarea zborurilor operatorului de 
transport aerian BlueAir 

 

Având în vedere situația generată de decizia operatorului de transport 

aerian BlueAir prin care au fost suspendate toate zborurile externe planificate, 

luând în considerare faptul că aproximativ 3.000 de cetățeni români aflați 

în afara teritoriului național sunt afectați de această decizie, 

în conformitate cu prevederile art. 41, 50 și 51 din Legea nr. 62/2019 

privind activitatea consulară, cu modificările și completările ulterioare,  

în temeiul prevederilor art. 20 lit. l) și n) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor 

de Urgență, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 și art. 4 din 

Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și 

componența Comitetului Național pentru Situații de Urgență, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 
 

Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta  
 

HOTĂRÂRE: 

 

Art.1 - Se aprobă repatrierea cetățenilor români afectați de suspendarea 

zborurilor către România operate de compania aeriană BlueAir și care solicită în 

mod expres sprijinul autorităților române. 

Art.2 - (1) Costurile aferente desfășurării activității menționate la art. 1 

sunt asigurate din bugetul de stat, de la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

Guvernului. 

(2) Se abilitează Ministerul Transporturilor și Infrastructurii să inițieze 

proiectul hotărârii de guvern pentru acordarea de ajutoare financiare de 

urgență. 

(3) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va întreprinde demersurile 

necesare în vederea recuperării cheltuielilor ocazionate de repatrierea 

cetățenilor români prevăzuți la art. 1 de la operatorul de transport aerian 

BlueAir. 
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Art.3 - Pentru punerea în executare a prevederilor art. 1, se abilitează 

Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM să organizeze și 

să efectueze curse speciale în vederea repatrierii cetățenilor blocați în diverse 

aeroporturi. 

Art.4 - Ministerul Afacerilor Externe va întreprinde demersurile necesare 

în vederea informării cetățenilor români aflați în străinătate, vizați de prezenta 

hotărâre și care au solicitat asistență consulară, cu privire la măsurile adoptate 

de autoritățile române pentru facilitarea repatrierii. 

Art.5 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului 

Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin 

ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora. 

 

 
PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE 

URGENŢĂ 
PRIM-MINISTRU  

 

 
NICOLAE-IONEL CIUCĂ 


