PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 21.06.2001

SINTEZA
privind deplasarea Comisiei pentru industrii şi servicii
pe litoralul românesc în perioada 19 - 20 iunie 2001

Marţi, 19.06.2001
A avut loc întâlnirea cu prefectul judeţului Constanţa domnul Ion
Chirobocea, subprefectul judeţului Constanţa domnul Nicolae Butoi, primarul
oraşului Constanţa domnul Radu Mazăre şi Dorel Vlad - director general al
Societăţii Mamaia S.A.
S-a vizitat faleza din zona Perla (hotelul Perla era în construcţie),
hotelul Central (3 stele - hotel partiular); hotel Amiral, care aparţine încă
Societăţii Mamaia S.A. unde s-au făcut multe investiţii (în numai 3 luni) şi hotel
Riviera, care aparţine tot societăţii Mamaia S.A. (3 stele).
Toate cele 3 hoteluri sunt contractate integral, la extern (Central)
Primarul Mazăre a prezentat activitatea din Mamaia şi anume
ilumnatul public (realizat 90%), s-au montat şi se montează bordurile, se lucrează
la spaţiile verzi (finalizare 1 iulie 2001)
Miercuri, 20.06.2001
S-a vizitat staţiunea Saturn şi anume hotel Hora cu bază de tratament
modernizată (pentru boli reumatice, respiratorii şi de circuculaţie periferică).
În staţiunea Venus s-a vizitat hotel Dana (3 stele) şi zona plajei unde
au fost demolate cca 60 construcţii ilegale.
S-au vizitat staţiunile Cap Aurora şi Jupiter (hotel Delta care este
integral privat).
În staţiunea Olimp, la hotel Ambasador a avut loc şedinţa Comisei
pentru ndustrii şi servicii la care au participat domnul ministru Dan Matei
Agathon, domnul secretar de stat Alin Burcea, domnul Ciobanu Virgil - consilier
al ministrului, domnul Butoi Nicolae - subprefect al judeţului Constanţa şi
primarul oraşului Mangalia, domnul Iorguş Zamfir.
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Domnul ministru Dan Matei Agathon a prezentat comisiei situaţia
existentă în turism la preluarea mandatului, ceea ce s-a realizat până în prezent pe
litoral şi intenţia de a aduce pe litoral mari tour-operatori germani în domeniul
turismului ca: TUI, CONDOR - Neckermman şi ITS.
În continuare, au fost prezentate cele 3 proiecte naţionale care sunt
prioritatea ministerului şi anume:
- Proiectul EUROPA care prevede înfiinţarea unei staţiuni moderne
pe litoral cu finanţarea proiectului de către UE;
- Proiectul Dracula care va exploata potenţialul turistic al zonei
Bran cu înfiinţarea unui parc tematic;
- Proiectul de reabilitare turistică a zonei Azuga - Predeal care
cuprinde înfiinţarea de noi pârtii, transport pe cablu şi achiziţionare de utilaje
pentru producerea de zăpadă artificială.
Referitor la procesul de privatizare, se intenţionează continuarea
procesului şi pentru restul de societăţi rămase în portofoliul Ministerului
Turismului, cu aplicarea O.G. nr.52/2001 care a fost avizată de comisie în şedinţa
din 6 iunie 2001.
Ministerul va transmite comisiei proiectul Legii coastei pentru
consultare, înainte de discutarea sa în şedinţa de Guvern.
Şedinţa a continuat cu discuţii între membrii comisiei şi
reprezentanţii Ministerului Turismului şi ai administraţiei publice locale
referitoare la:
- transparenţa procesului de privatizare a societăţilor comerciale din
turism;
- situaţia construcţiilor începute pe litoral şi care pot afecta sejurul
turiştilor în acest sezon estival;
- problema administrării plajei şi a erodării acesteia şi măsurile care
se impun;
- colaborarea cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
Locuinţei referitor la transportul aerian şi feroviar şi sprijinul care trebuie acordat
companiilor de transport aerian cu chartere pentru asigurarea transportului pe
litoral;
- parteneriatul care trebuie să existe între stat reprezentat de
Ministerul Turismului - publică locală - patronate;
- diferenţierea TVA -ului pentru activităţile de turism;
- extinderea sezonului turistic pe litoral şi corelarea cu structura
anului de învăţământ;
- revizuirea taxelor de impozit pe terenuri pentru societăţile de pe
litoral referitor la terenul aflat sub construcţii şi la perioada de utilizare pentru care
se plăteşte impozit;
- disponibilitatea Ministerului Turismului de a sprijini şi promova şi
alte zone turistice (cum ar fi Baia de Aramă - la propunerea doamnei deputat Oana
Manolescu);
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- diferenţiere privind obligaţile fiscale şi facilităţile operatorilor din
turism în raport cu perioadele sezon/extrasezon);
- realizarea unor proiecte de turism în Bucureşti (amenajarea unui
parc de distracţii, Programul INFO pentru informarea turiştilor străini);
- mediatizarea care ar trebui făcută pentru activităţile de pe litoral şi
despre preţurile accesibile al serviciilor de cazare-masă la majoritatea unităţilor
hoteliere pentru categoriile defavorizate ale populaţiei;
- necesitatea unui nou sistem de clasificare a unităţilor hoteliere şi de
alimentaţie publică.
Partea a 2-a a şedinţei a continuat în prezenţa primarilor din
localităţile Mangalia, Costineşti, Limanu, Năvodari, Eforie, a directorilor de
societăţi turistice, a reprezentanţilor unor autorităţi publice descentralizate (OJPC
Constanţa, Inspectoratul în Construcţii Constanţa, Inspectoratul de Protecţie a
Mediului Constanţa, Inspecţia Sanitară de Stat ş.a.) cât şi a reprezentanţilor presei
şi televiziunii locale (Telegraf, Prima, Ziua de Constanţa şi TV Neptun).
Principalele probleme ridicate s-au referit la:
- problema administrării plajei care se doreşte a trece în atribuţiile
consiliilor locale prin preluare de la Compania Naţională Apele Române S.A.;
- relaxarea fiscală pentru societăţile din turism;
- desfăşurarea procesului de privatzare pentru societăţile de pe litoral.
Deplasarea pe litoral s-a încheiat în jurul orei 18.00.

PREŞEDINTE,
István Antal
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