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AVIZ 

asupra propunerii legislative privind valorificarea rezervei valutare a Băncii Naţionale a 
României pentru dezvoltarea şi modernizarea turismului 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, pentru aviz care va fi transmis 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, cu propunerea legislativă privind valorificarea rezervei 
valutare a Băncii Naţionale a României pentru dezvoltarea şi modernizarea turismului, 
transmis cu adresa nr. P.l.x. 73 din11 februarie 2009, înregistrat sub nr.23/63 din 13 februarie 
2009. 
  Consiliul Legislativ, u avizul nr.897/30.07.2008, avizează negativ propunerea 
legislativă. 
  Guvernul, prin actul nr.2742/30.10.2008, nu susţine adoptarea propunerii 
legislative. 
  Senatul, în  şedinţa din 4 februarie 2009, a respins propunerea legislativă. 
  Propunerea legislativă are ca obiect instituirea unor dispoziţii potrivit cărora, din 
rezerva valutară a Statului Român, administrată de către Banca Naţională a României, se alocă 
echivalentul în lei a 3 miliarde euro pentru constituirea Fondului de Dezvoltare şi Modernizare a 
Turismului, care ar urma să fie administrat de CEC Bank pentru un comision de maximum 2%. 
Beneficiarii creditelor sunt structuri cu funcţiuni de cazare turistică, respectiv hoteluri sau pensiuni 
clasificate, agenţii de turism, alte persoane juridice de drept public sau privat care se implică în 
dezvoltarea ecoturismului. 
  Examinarea propunerii legislative a avut loc în şedinţa comisiei din data de 26 
februarie 2009.  
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea 
negativă a propunerii legislative. 

Soluţiile propuse în prezenta propunere legislativă sunt deja reglementate prin 
Ordonanţa Guvernului nr.8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea şi 
dezvoltarea turismului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.23/2003, cu modificările 
ulterioare. Ordonanţa reglementează sursele şi destinaţia fondului, criteriile pe baza cărora se alocă 
sumele fiind stabilite prin normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.511/1998, 
cu modificările ulterioare. 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, Camera 
decizională pentru această propunere legislativă este Camera Deputaţilor. 
   
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 

Consilieri parlamentari,  
Viorela Gondoş 
Isabela Robe 
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