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                 Vă înaintăm alăturat raportul comun asupra propunerii legislative 

pentru amenajarea, omologarea şi întreţinerea traseelor turistice din România, 

trimisă spre dezbatere în fond Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului și Comisiei pentru antreprenoriat și turism, cu adresa  

nr. Plx 147/2022 din 23 martie 2022. 

 

              

 

PREŞEDINTE  

Simona BUCURA - OPRESCU  

 

    PREŞEDINTE  

  Claudiu-Iulius-Gavril NĂSUI 
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Parlamentul României 

Camera Deputaților 

 
Comisia pentru administraţie publică 

şi amenajarea teritoriului  

Comisia pentru antreprenoriat 

 și turism 

Nr.4c-7/165 

 

               Nr.4c-33/77 

 

București, 16 noiembrie 2022 

 

Pl-x 147/2022 

 

RAPORT COMUN 

asupra propunerii legislative pentru amenajarea, omologarea şi întreţinerea 

traseelor turistice din România 

 

            În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru antreprenoriat și turism au fost 

sesizate spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru amenajarea, 

omologarea şi întreţinerea traseelor turistice din România, trimisă cu adresa nr. 

Plx 147/2022 din 23 martie 2022. 

           Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea legislativă 

în ședința din data de 21 martie 2022. 

           Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 

din Constituția României, republicată și ale art.92 alin.(9) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare.  

 La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere:  

- avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr. 40/13.01.2022); 

- avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social (nr.73/04.01.2022); 

-avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități (nr. 4c-

13/232/5.04.2022); 

-avizul nefavorabil al Comisiei pentru transporturi și infrastructură (4c-

4/57/11.04.2022); 

-  avizul negativ al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic (nr. 4c-

8/148/14.09.2022); 



3 

 

- avizul favorabil al Comisiei pentru industrii și servicii (nr. 4c-3/215/01.11.2022). 

 Guvernul, prin punctul de vedere transmis, specifică că ”susține adoptarea 

inițiativei legislative, cu propuneri și sugestii”, arătând faptul că ”nu este de acord 

cu stabilirea traseelor turistice/ cicloturistice pe drumurile deschise circulației 

publice, având în vedere gradul de pericol la care este expusă această categorie de 

utilizatori ai drumului public.” 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal 

pentru amenajarea, omologarea şi întreţinerea traseelor turistice din România 

precum şi stabilirea competenţelor autorităţilor publice centrale şi locale în materie.

 Potrivit prevederilor art. 62 şi 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii celor două comisii 

sesizate în fond au examinat propunerea legislativă în şedinţe separate. 

 Membrii Comisiei pentru antreprenoriat și turism au examinat propunerea 

legislativă în ședința din data de 19 octombrie 2022. La lucrări şi-au înregistrat 

prezenţa deputații conform listei de prezență. La lucrările comisiei a participat, în 

calitate de invitat, în conformitate cu prevederile art. 56 și 57 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,  domnul 

Cristian Andrieș – ofițer specialist în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.  

Membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

au examinat propunerea legislativă în şedinţa din data de 16 noiembrie 2022. La 

lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența deputații conform listei de prezență. 

 În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate, membrii 

celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaților respingerea propunerii legislative pentru amenajarea, omologarea şi 

întreţinerea traseelor turistice din România  întrucât soluțiile legislative propuse au 

fost preluate în actele normative din domeniu, propunerea legislativă  rămânând 

astfel fără obiect. 

       În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

PREŞEDINTE  

Simona BUCURA - OPRESCU  

 

 

    PREŞEDINTE  

  Claudiu-Iulius-Gavril NĂSUI 

SECRETAR,  

Christine THELLMANN 

 

    SECRETAR,  

    Florin MIRCEA 

Şef serviciu Cristian BITEA  

Consilier parlamentar Beatrice DRĂGAN  
            

            Consilier parlamentar Monica Gabriela TUDOR 

 


