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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
Comisia pentru antreprenoriat și turism  

 

                                                                                                   

    Bucureşti, 10.11.2022 

             Nr. 4c-33/100/2022 

         

   

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 

DOAMNEI PREȘEDINTE SIMONA BUCURA-OPRESCU  

              

 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2022 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 privind organizarea 

şi desfăşurarea activităţii de turism în România, transmis Comisiei pentru 

antreprenoriat și turism și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului, spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu adresa Biroului 

Permanent PLx 499/2022 din 26 septembrie 2022. 

   În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui 

 

 

 

 

com.antreprenoriat
Conform cu originalul
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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
Comisia pentru antreprenoriat și turism 

 

    Bucureşti, 10.11.2022 

             Nr. 4c-33/100/2022 

 

 

 

R A P O R T    P R E L I M I N A R  

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.86/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 

privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

antreprenoriat și turism și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2022 pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţii de turism în România, transmis cu adresa nr. PLx 399/2022 din 26 septembrie 

2022. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale   art. 

92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din 19 septembrie 2022.        

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 86 din 23 iunie 2022, a avizat favorabil 

proiectul de act normativ, cu observaţii şi propuneri. 

 Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normativ, 

conform avizului nr. 3680 din 22 iunie 2022. 

Comisia pentru muncă și protecție socială a avizat favorabil proiectul de lege în 

forma prezentată, conform avizului nr. 4c-9/740 din 11 octombrie 2022.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de act 

normativ, conform avizului nr. Plx 499/2022 din 2 noiembrie 2022.  
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 Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea cadrului legislativ actual pentru operaţionalizarea Organizaţiilor de 

Management al Destinaţiei (OMD), necesare pentru dezvoltarea turismului în România, 

cadru care să corespundă nivelului de standardizare în raport cu exigenţele generate de 

procesul de aderare al României la OCDE. De asemenea, proiectul vizează îndeplinirea 

celui de-al treilea jalon al reformelor pe care România şi le-a asumat prin PNRR la 

capitolul Turism şi cultură. OMD-urile reprezintă o nouă formă de gestionare a 

destinaţiilor turistice, care vor permite dezvoltarea turismului, cu implicaţii directe în 

creşterea circulaţiei turistice, a volumului de încasări din turism atât la nivel local, cât şi 

la nivel naţional. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 

antreprenoriat și turism au examinat proiectul de lege și documentele conexe în ședința 

din 9 noiembrie 2022.   

La ședința comisiei deputații și-au înregistrat prezența conform listei de prezență. 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu 

prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare,  domnul Ioan Rus – secretar de stat în cadrul Ministerului 

Antreprenoriatului și Turismului. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 

au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită Comisiei pentru administrație publică 

și amenajarea teritoriului un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2022 pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţii de turism în România, în forma adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

                         PREȘEDINTE,                             SECRETAR,    

                Claudiu-Iulius-Gavril Năsui                        Florin Mircea 

 

 

 

 

 

                                      

 

  Consilier parlamenar, Monica Gabriela Tudor                                                                                                                                                      


