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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
Comisia pentru antreprenoriat și turism 

 

 

Bucureşti, 10 octombrie 2022 

                                                                                          Nr. 4c- 33/78/2022 

 

 

 

BIROUL PERMANENT  

AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2021 pentru modificarea Ordonanţei 

nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România şi a 

altor acte normative, transmis cu adresa nr. P.L.x 387/2021 din 27 septembrie 2021. 

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui 

 

 

 

 

com.antreprenoriat
Conform cu originalul



2 
 

 

Parlamentul României 

Camera Deputaților 
Comisia pentru antreprenoriat și turism  

  

Bucureşti, 10 octombrie 2022 

                                                                                          Nr. 4c- 33/78/2022 

 

          PLx 387/2021                                                               

R A P O R T 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.10/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 

privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 si ale at. 117 alin. (3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru antreprenoriat și turism a fost sesizată, spre dezbatere pe fond, în procedură de 

urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.65/2021 pentru modificarea Ordonanţei nr.58/1998 privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţii de turism în România şi a altor acte normative, transmis cu 

adresa nr. P.L.x. 387/2021 din 27 septembrie 2021.  

Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată 

în ședința din 20 septembrie 2021. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art.91 

din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

La întocmirea prezentului raport s-au avut în vedere avizele favorabile ale 

Consiliului Legislativ, Comisiei pentru politică externă, reformă și privatizare, Comisiei 

juridică, de disciplină și imunități, Comisiei penru administrație publică și amenajarea 

teritoriului și Comisiei pentru muncă și protecție socială. 

Ordoanța de urgență a Guvernului care face obiectul proiectul de lege supus 

dezbaterii reglementează modificarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998, în sensul 

abrogării prevederilor privind ataşaţii de turism, întrucât reţeaua de ataşaţi de turism nu 

a fost operaţionalizată până în prezent, iar înfiinţarea posturilor aferente acesteia nu 
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constituie o prioritate în contextul crizei actuale, politica de promovare a turismului pe 

pieţele ţintă şi emergente externe putând fi realizată imediat prin reprezentanţii 

Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului din cadrul reţelei externe de 

comerţ. 

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

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentu 

antreprenoriat și turism au examinat proiectul de lege, menționat mai sus, în şedinţa din 

data de 4 otombrie 2022.  

La lucrările comisiei, deputații și-au înregistrat prezenţa conform listelor de 

prezenţă.  

La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitați, reprezentați 

ai Ministerului Antreprenoriatului și Turismului. 

În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți 

au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită plenului Camerei Deputaților un 

Raport de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.65/2021 pentru modificarea Ordonanţei nr.58/1998 privind organizarea 

şi desfăşurarea activităţii de turism în România şi a altor acte normative, în forma 

adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare.  

 

 

 

 

        PREȘEDINTE,                             SECRETAR,    

 

                Claudiu-Iulius-Gavril Năsui                        Florin Mircea 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

   

 

 

             Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor 


