
                

 
 

 

   
 
 

 

Sos. Bucuresti-Targoviste 11A 

013512 Bucharest 

CIF 42308325 

  

Telefon: +40 730 665652 

E-Mail: Fpu-romania@flyvebranchen.dk 

Web: www.flyvebranchen.dk 

IBAN RO98INGB0000999910311702 

Side 1 af 2 

  

9. december 2020 

CĂTRE: 

Dl. Lucian Nicolae BODE 

Ministrul Transporturilor     

 

 

 

Scrisoare deschisă 
 

Ref: Declarația comună la nivel european semnată de Franța și alte șapte state europene 

Recuperarea COVID-19: Către o conectivitate responsabilă din punct de vedere social 

 

 

Stimate Domnule Ministru, 

 

Asociația Profesională FPU România susține declarația comună în favoarea unui sector aviatic mai 

responsabil din punct de vedere social, făcută de ministrul transporturilor francez, Jean-Baptiste Djebbari, și 

de șapte dintre omologii săi europeni, în cadrul reuniunii informale a Consiliului UE, care a avut loc la 8 

decembrie. 

Franța, Austria, Belgia, Danemarca, Italia, Luxemburg, Olanda și Portugalia au vorbit împreună în favoarea 

unei recuperări post-COVID-19 mai responsabile din punct de vedere social, solicitând Comisiei Europene, 

precum și tuturor statelor membre, să abordeze problema dezvoltării unor forme atipice de relații de muncă 

și, în general, a dumpingului social în industria aeriană. Dar și să propună măsuri rapide pentru 

restabilirea unei concurențe sănătoase și loiale în sector, precum și asigurarea respectării drepturilor sociale 

ale tuturor lucrătorilor. 

La fel ca aceste opt state, FPU România solicită factorilor de decizie europeni și autorităților naționale să 

abordeze aceste probleme cu prioritate și să facă tot posibilul pentru a garanta în cele din urmă securitatea 

juridică, precum și interzicerea aplicării diferite a normelor personalului navigant și nenavigant din aviația 

comercială din România. 

Revizuirea viitoare a Regulamentului (CE) nr. 1008/2008, de stabilire a unor norme comune pentru 

funcționarea serviciilor aeriene în UE, pare a fi instrumentul ideal pentru creșterea dimensiunii sociale a 

aviației. Declarația rămâne deschisă aderării altor state membre ale UE, și promovării necesității unei 

agende sociale în aviația europeană. 

 

Cu stimă, 

                             Mircea Constantin                         Liana Yilmaz                                Av. Costel Gîlcă 

                      Președinte FPU România      Vicepreședinte FPU România       Președinte Onorific FPU România                                                                        
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