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     AVIZ  
asupra Proiectului Legii turismului 

 
În conformitate cu prevederile art.94 şi 114 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu 
Proiectul Legii turismului, trimis cu adresa nr. P.L.x. 411 din 1 octombrie 2019 şi înregistrată cu nr. 4c-
13/765 din 2 octombrie 2019. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 23 
septembrie 2019. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a dezbătut iniţiativa 
legislativă menţionată mai sus în şedinţa din 17 decembrie 2019. 

Proiectul de lege  are ca obiect reglementarea organizării, coordonării, finanţării, autorizării şi 
controlului activităţilor din domeniul turismului, a promovării şi dezvoltării turismului, precum şi a 
managementului resurselor turistice şi umane, în conformitate cu principiile echităţii, competitivităţii, 
accesibilităţii, sustenabilităţii şi dezvoltării durabile. Intervenţiile legislative vizează: stabilirea 
atribuţiilor şi mecanismelor de cooperare ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale 
responsabile în domeniul turismului, asigurarea organizării şi desfăşurării serviciilor şi activităţilor 
turistice pe baza unor standarde cantitative şi calitative, garantarea drepturilor şi obligaţiilor furnizorilor 
de servicii turistice şi ale turiştilor astfel încât sănătatea, siguranţa şi securitatea turiştilor să fie asigurate, 
crearea cadrului normativ favorabil dezvoltării, inovării şi diversificării produselor şi serviciilor turistice, 
asigurarea valorificării durabile şi responsabile a resurselor turistice. 

 Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.355/06.05.2019.  

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 
lege, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de către Biroul Permanent. 

Iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice.  

 
                           PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 
                          Nicuşor HALICI                                    Aida – Cristina CĂRUCERU 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Alexandra Muşat 
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