
PARLAMENTUL ROMANIEI 

C A M E R A  . D E P U T A T I L O R  
'  

H O  T A R A. R E  
privind adoptarea opiniei referitoare la 

Propunerea modificata de Decizie a Consiliului privind incheierea 
Acordului privind spatiul aerian comun intre Uniunea Europeans 

�i statele sale membre, 
pe de o parte, �i Republica Moldova, pe de alta parte 

COM(2019)568 

In temeiul prevederilor art. 67 si ale art. 148 din Constitutia Romaniei, republicata, ale. Legii 
nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament si Guvem in domeniul afacerilor europene si ale 
art. 160 - 185 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotararea Camerei Deputatilor 
nr. 8/1994, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Camera Deputatilor adopta prezenta hotarare. 

Articol unic. - Luand in considerare opinia nr. 4c-22/1 l 4 adoptata de Comisia pentru afaceri 
europene, in sedinta din 10  martie 2020, Camera Deputatilor: 

1 .  ·  Sustine incheierea Acordului privind spatiul aerian comun intre Uniunea Europeans si statele 

sale membre, pe de o parte, si Republica Moldova, pe de alta parte, conform propunerii de decizie a 

Consiliului. 
2. Sustine deschiderea treptata a pietei in ceea ce priveste accesul la rute si reciprocitate, precum 

si asigurarea unor conditii echitabile si nediscriminatorii de concurenta, pe baza principiilor tratatelor 
Uniunii Europene, pentru operatorii economici. 

3. Sprijina alinierea legislatiei Republicii Moldova in domeniul aviatiei la legislatia UE, in 

domeniile sigurantei si gestionarii traficului aerian. 

4. Sustine pe deplin eforturile Republicii Moldova pe calea conectarii la piata Uniunii Europene si 

la valorile comune europene, ca o modalitate de .asigurare de beneficii tangibile si constante pentru 

cetatenii acestui stat. 
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5. IS,i exprima increderea ca in anii urmatori se vor inregistra progrese substantiale in privinta 
indeplinirii angajamentelor si continuarii proceselor de reforma in statele din jurul Marii Negre, ceea 
ce va accelera dezvoltarea economica in zona si va facilita apropierea treptata a acestora de Uniunea 
Europeana. 

6. Sustine continuarea implicarii Rornaniei in eforturile politicii de vecinatate ale Uniunii 
Europene si ale Parteneriatului Estic, astfel incat sa se asigure un cadru stabil de cooperare S,I 

armonizare, in concordanta cu nevoile statelor membre si aspiratiile popoarelor tarilor vecine. 
Aceasta hotardre a Jost adoptata de catre Camera Deputatilor in sedinta 

din 24 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 a/in. (2) din Constitutia Romdniei, republicata. 

PRESEDINTELE 

p.PRE�EDINTELE 
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