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A V I Z  

asupra 

propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr.142/2008 privind 

aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a -zona cu 

resurse turistice 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre avizare, cu propunerea legislativă 

pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr.142/2008 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a -zona cu resurse turistice, trimis cu 

adresa nr. Plx 418 din 1 septembrie 2022, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi sub nr.4c-13/667 din 5 septembrie 2022. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale 

art.91 alin.(8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este primă 

Cameră sesizată. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de 

urgenţă nr.142/2008. Potrivit expunerii de motive, la redactarea prezentei propuneri 

legislative s-a avut în vedere sprijinirea "dezvoltării turismului în zonele viticole ... astfel 

încât unităţile administrativ-teritoriale care funcţionează în arealul delimitat, conform 

legislaţiei în vigoare pentru producerea vinurilor cu Denumire de Origine Controlată – 

DOC, în care există plantaţii viticole certificate DOC şi în care se produc şi se 

comercializează vinuri cu denumire de origine controlată să fie considerate cu potenţial 

turistic şi să poată genera dezvoltarea uneia sau mai multor forme de turism oenologic". De 

asemenea, intervenţiile legislative vizează "completarea OUG nr.142/2008 cu o nouă anexă 

care cuprinde lista denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile liniştite, admise 

pentru a fi utilizare în România, aşa cum aceasta se regăseşte în Anexa nr.1 la Ordinul 

nr.732 din 2 august 2005 pentru aprobarea Listei denumirilor de origine controlată (DOC) 

pentru vinurile liniştite, admise pentru utilizare în România". 

În şedinţa din data de 20 septembrie 2022, potrivit art. 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat propunerea 

legislativă supus avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul negativ al 

Consiliului Legislativ. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 

majoritate de voturi, să acorde aviz favorabil propunerii legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
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