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Nr. DCP 174 / Data: 20.03.2023 

 

Către: Libertatea 

În atenția domnului Ciprian Ranghel  

 

 

Răspuns solicitare informații 

 

Ca urmare a solicitării dumneavoastră, vă comunicăm următoarele: 

Agenda publică și privată a Președintelui României la Palatul Cotroceni din datele de 19 

mai și 20 decembrie 2022, în contextul vizitelor Prim-ministrului Republicii Portugheze, António 

Costa, și a Preşedintelui Republicii Portugheze, Marcelo Rebelo de Sousa, în țara noastră, a 

determinat utilizarea aeronavei speciale pentru activitățile desfășurate la Batalionul 1 Instrucție 

Caracal, intervalul de timp avut la dispoziție în cadrul programului de activități nepermițând 

deplasarea cu mașina pe distanța București-Caracal. 

Deplasările delegațiilor oficiale conduse de Președintele României se realizează în baza 

unor contracte de prestări servicii pentru executarea zborurilor speciale, încheiate în conformitate 

cu prevederile Regulamentului privind organizarea, pregătirea și executarea zborurilor speciale, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 755/1998, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul Regulamentului anterior menționat, contractele pentru prestarea serviciilor de 

executare a zborurilor speciale sunt documente clasificate, în integralitate, motiv pentru care nicio 

informație din cuprinsul său asociată acestora nu poate fi comunicată, fiind exceptate de la accesul 

liber al cetățenilor, în conformitate cu prevederile art. 12, lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, coroborate 

cu dispozițiile cuprinse în Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Interdicția din Franța la care faceți referire se aplică serviciilor regulate de transport aerian 

public de călători pentru care o legătură feroviară asigură o călătorie mai scurtă de 2 ore și 30 

minute pe ambele sensuri, cu îndeplinirea unor condiții suplimentare (https://www.service-

public.fr/particuliers/actualites/A16193). Interdicțiile din Franța nu se aplică unor situații 

speciale, de urgență sau medicale. 

Șefii de stat și de guvern se deplasează în regim special, iar situațiile care fac obiectul 

solicitării dumneavoastră reprezintă mai degrabă excepții, determinate de circumstanțe speciale, 

precum participarea la eveniment a unor lideri străini. 

Administrația Prezidențială susține măsurile legate de încurajarea alternativelor la 

călătoriile cu avionul. La nivel internațional, Președintele Klaus Iohannis susține inițiative de tipul 

Rail2Sea (parte a Inițiativei Celor Trei Mări) pentru interconectarea sustenabilă în domeniul 

transportului la nivel european. De asemenea, în dialogul dintre Administrația Prezidențială și alte 
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instituții, inclusiv prin Departamentul Climă și Sustenabilitate, susținem constant dezvoltarea de 

infrastructură de transport mai puțin poluant. 

 

Departamentul Comunicare Publică 


