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Încheierea Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și 

statele sale membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte 

 

DATE DESPRE PROPUNERE                                                                                      TRAN 1 

1. Data adoptării de către Comisie: 05.11.2019. Responsabil: dl Kallas Siim, membru al 

Comisiei Europene responsabil pentru transporturi (DG Mobilitate și transport)1. 

2. Denumire document: Propunere modificată de Decizie a Consiliului privind încheierea 

Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o 

parte, și Republica Moldova, pe de altă parte. 

3. Date de identificare: COM(2019)568; 2012/0006(NLE). 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Tipul examinării: fond 

6. Stadiul actual:   

Propunerea a fost transmisă Parlamentului European și Consiliului la 5 noiembrie 2019. 

La Parlamentul European, comisia sesizată pentru elaborarea raportului este TRAN. A fost 

desemnat raportor, dl Roberts ZĪLE. A se vedea fișa „OEIL”.  

Consiliul UE a adoptat, la 3 decembrie 2019, Decizia privind încheierea, în numele Uniunii, a 

Acordului privind spațiul aerian comun dintre Uniunea Europeană și statele sale membre și 

Republica Moldova. 

 

1. CONTEXT 

Relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană au fost formal consacrate prin 

semnarea, la 28 noiembrie 1994, a Acordului de Parteneriat şi Cooperare (APC), care a intrat în 

vigoare la 1 iulie 1998 pentru o perioadă iniţială de 10 ani cu posibilitatea prelungirii tacite. 

Documentul stabilea cadrul juridic al relaţiilor bilaterale între Republica Moldova şi UE în 

domeniul politic, comercial, economic, juridic, cultural-ştiinţific şi avea ca obiective susţinerea 

Republicii Moldova pentru: consolidarea democraţiei şi statului de drept cu respectarea drepturilor 

omului şi a minorităţilor prin asigurarea cadrului corespunzător al dialogului politic; dezvoltarea 

durabilă a economiei şi finalizarea procesului de tranziţie spre economia de piaţă prin promovarea 

schimburilor comerciale, investiţiilor şi relaţiilor economice armonioase. 

Dezvoltarea relațiilor2 dintre Uniunea Europeană (UE) și Republica Moldova (RM) 

reprezintă consecința directă a politicii europene de vecinătate, dimensiunea estică, care are drept 

obiectiv consolidarea asocierii politice și a integrării economice.  

                                                 

1 În noua componență a Comisiei Europene (2019- 2024), dna Adina Vlădean este responsabilă de domeniul 

transporturilor. 
2 De asemenea, în 2005 a fost înființată Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova pentru a facilita relațiile 

dintre cele două părți. Din 2007, Republica Moldova face parte și din inițiativa regională a Sinergiei Mării Negre. La 

https://ec.europa.eu/info/departments/mobility-and-transport_en
http://cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=609
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/0006(NLE)
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0006(NLE)&l=en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14205-2019-INIT/ro/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:21998A0624(01)&from=EN
https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/european-neighbourhood-policy-enp_en
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eastern-partnership/
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/valean_ro
https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/black-sea-synergy_en
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Apropierea RM-UE s-a realizat prin Planul de Acţiuni Moldova – UE, elaborat în cadrul 

Politicii Europene de Vecinătate şi adoptat la Consiliul de Cooperare RM-UE din februarie 2005. 

Planul de Acţiuni stabilea obiectivele strategice de cooperare pentru o perioadă de trei ani care 

ulterior a fost extinsă repetat. Planul de Acţiuni RM-UE a fost înlocuit în 2014 de Agenda de 

Asociere, agreată în baza Acordului de Asociere RM – UE. În august 2017 a fost aprobată o nouă 

Agendă de Asociere pentru perioada 2017-2019, conţinând priorităţi pe termen scurt şi mediul de 

cooperare RM-UE. 

Acordul de asociere3 a întărit legăturile politice și economice ale Moldovei cu UE, făcând 

posibilă stabilirea unui plan de reformă în domenii vitale pentru buna guvernare, dezvoltarea 

economică și consolidarea cooperării în mai multe sectoare. Prin semnarea acordului, Republica 

Moldova s-a angajat să își reformeze politicile interne pe baza legislației și a practicilor UE. Foaia 

de parcurs pentru punerea în aplicare a Acordului de asociere a fost stabilită  în varianta revizuită 

a Agendei de asociere pentru 2017-2019.  

Ca urmare a demersurilor de integrare în UE, Republica Moldova a încheiat Acordul dintre 

Comunitatea Europeană și Republica Moldova privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene care 

a intrat în vigoare la 25 februarie 2008, iar la 26 iunie 2012, părțile au semnat4 Acordul privind 

spațiul aerian comun și Consiliul UE a adoptat Orientările comune privind dispozițiile acestuia. 

Spațiul aerian comun este destinat atât statelor membre UE, cât și statelor terțe aflate în 

vecinătatea UE și permite implementarea treptată a normelor europene de aviație pentru a oferi 

noi oportunități pentru operatori și o mai largă opțiune pentru consumatori.  

Republica Moldova a adoptat acquis-ul care conține regulile aviației europene, începând 

cu cerințele de siguranță. Negocierile privind un astfel de acord cuprinzător au avut loc numai 

după ce Republica Moldova și-a demonstrat angajamentul clar de a-și asuma obligațiile legate de 

aderarea la spațiul aerian comun. Acest acord global a permis tuturor companiilor aeriene din UE 

și Moldova să opereze zboruri directe între orice aeroport din UE și Moldova. Dincolo de 

deschiderea pieței, acordul a oferit, de asemenea, un cadru modern și standarde ridicate pentru o 

gamă largă de probleme de aviație, cum ar fi drepturile pasagerilor, gestionarea traficului aerian, 

reglementarea economică, problemele concurenței sau aspectele sociale. Ca urmare a acordului, 

legislația Moldovei s-a aliniat progresiv la standardele europene în domenii precum siguranța 

aviației, securitatea, mediul, protecția consumatorilor, gestionarea traficului aerian, probleme de 

concurență și aspecte sociale.  

În 2015 s-a propus modificarea acordului, pentru a se ține seama de aderarea Croației la 

Uniunea Europeană (cf. Deciziei (UE) 2015/1389). 

 

                                                 
1 ianuarie 2010, Republica Moldova a devenit membru cu drepturi depline al Comunității Energetice Europene, iar 

la 15 iunie 2010 a fost lansat Dialogul Republica Moldova-UE în domeniul liberalizării vizelor, iar în 2011, a fost 

prezentat Planul de acțiuni privind liberalizarea vizelor și din 28 aprilie 2014 s-a aprobat regimul de călătorii fără viză 

pentru cetățenii din Republica Moldova. 
3 Despre politica UE privind acordurile de asociere a se vedea Sinteza DUE „Politici și orientări UE” nr. 34/2019, p. 

7.  
4 A se vedea Decizia 2012/639/UE a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre ale Uniunii 

Europene, adoptată în reuniunea Consiliului din 7 iunie 2012. Acordul a fost semnat la 26 iunie 2012, sub rezerva 

încheierii sale la o dată ulterioară.  

 

http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_-_moldova_association_ageement_en_3.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/international_aviation/country_index/doc/common_aviation_area_agreement_between_moldova_and_eu_ms.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/international_aviation/country_index/doc/common_aviation_area_agreement_between_moldova_and_eu_ms.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8185-2012-INIT/ro/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1389&from=RO
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2019/szs_2808.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:292:0001:0002:RO:PDF
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2. PREZENTAREA PROPUNERII 

 

Obiectivul general al propunerii constă în modificarea Deciziei Consiliului privind 

încheierea Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale 

membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte pentru a se ține seama de intrarea 

în vigoare a Tratatului de la Lisabona.  

De asemenea, propunerea modificată trebuie să fie conformă și cu hotărârea Curții de 

Justiție a Uniunii Europene din 28 martie 2015, în cauza C-28/12. În acest sens, se propune ca 

aplicarea articolelor 4 și 5 din Decizia 2012/639/UE care conțin dispoziții privind luarea deciziilor 

și reprezentarea cu privire la diverse aspecte prevăzute în acord să fie întreruptă, deoarece acestea  

au rămas fără obiect. În același sens, se propune și eliminarea dispozițiilor care vizează obligațiile 

de informare ale statelor membre, cuprinse la articolul 6 din decizie.  

 

3. POZIȚIA ALTOR INSTITUȚII EUROPENE 

 Consiliul UE 

 

În 2005, Consiliul a adoptat concluzii privind elaborarea agendei pentru politica de aviație 

externă a Comunității.  

În 2016, Consiliul a adoptat concluzii privind reformele pe care Republica Moldova trebuia 

să le realizeze în conformitate cu acordul său de asociere pentru a îndeplini așteptările cetățenilor.  

La 26 februarie 2018, miniștrii de externe ai UE au desfășurat un schimb de opinii cu 

privire la Republica Moldova. În concluziile sale, Consiliul și-a reafirmat angajamentul de a 

consolida asocierea politică și integrarea economică dintre UE și Republica Moldova, pe baza 

acordului de asociere.  

 Parlamentul European 

 Parlamentul European a adoptat, la 16 februarie 2017, Rezoluția referitoare la o strategie 

în domeniul aviației pentru Europa (2016/2062(INI)). 

 Parlamentul European a adoptat, la 12 martie 2014, Rezoluția legislativă referitoare la 

propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în aplicare 

a cerului unic european (reformare) (COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – (2013/0186(COD)).  

 Parlamentul European a adoptat, la 23 octombrie 2012, Rezoluția referitoare la punerea în 

aplicare a legislației privind cerul unic european (2012/2005(INI)). 

 Parlamentul European a adoptat, la 11 noiembrie 2015, Rezoluția referitoare la aviație 

(2015/2933(RSP)). 

 Parlamentul European a adoptat, la 7 iunie 2011, Rezoluția referitoare la acordurile privind 

zborurile internaționale privind transportul aerian, încheiate în conformitate cu Tratatul de la 

Lisabona (2010/2207(INI)). 

4. LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ 

România a fost primul stat membru al Uniunii Europene care a finalizat procedura 

ratificării Acordului de Asociere UE - Republica Moldova, în iulie 2014, în cadrul unei sesiuni 

parlamentare extraordinare.  

Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei 

Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova pe de altă parte, a 

intrat în vigoare la 1 iulie 2016, ca urmare a încheierii tuturor procedurilor interne la nivelul UE, 

în baza finalizării procesului de ratificare a acordurilor de către toate cele 28 de state membre şi 

de către Parlamentul European.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CA0028&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:292:0001:0002:RO:PDF
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/international_aviation/country_index/doc/2005_06_council_conclusions_roadmap_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/02/15/fac-moldova-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/02/26/moldova-council-adopts-conclusions/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0054_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0054_RO.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2062(INI)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AP0220&from=EN
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2013/COM_2013_410_RO_ACTE_f.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0186(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0370&from=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/2005(INI)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2015-1146_RO.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2933(RSP)
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2011-0251+0+DOC+PDF+V0//RO
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2010/2207(INI)&l=en
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=7400&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=7400&idl=1
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România sprijină, în mod constant şi susţinut, atât prin eforturi diplomatice, cât şi prin 

asistenţă concretă, parcursul european al Republicii Moldova şi se pronunţă pentru recunoaşterea 

perspectivei europene a Republicii Moldova. (Sursa MAE). 
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 Atlas of the Sky 
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 Delegația UE în Republica Moldova  

 

 

 

Rădulescu Cristina 

28 ianuarie 2020 

 

https://www.mae.ro/node/1531?page=2
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/133/air-transport-single-european-sky
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608689/EPRS_BRI(2017)608689_EN.pdf
https://europewb.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/PRINT__engl___zvit_The-Eastern-Partnership-Air-Transport-Vector_EWB.pdf
https://europewb.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/PRINT__engl___zvit_The-Eastern-Partnership-Air-Transport-Vector_EWB.pdf
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/aos/
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/swd_2019_325_f1_joint_staff_working_paper_en_v10_p1_1045191.pdf
https://eeas.europa.eu/delegations/moldova_ro
https://eeas.europa.eu/delegations/moldova_ro

