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Către 
COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 
 
 
 

                                 PROIECT DE OPINIE 

asupra COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 
CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 
COMITETUL REGIUNILOR Turism și transport în 2020 și ulterior 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 171 alin (1) din Regulamentul Camerei 

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

transporturi şi infrastructură a fost sesizată, cu examinarea documentului nelegislativ - 

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 

REGIUNILOR Turism și transport în 2020 și ulterior. 

 Documentul supus examinării are caracter nelegislativ şi constă într-o 

strategie pe termen scurt şi mediu, în domeniul turismului şi transportului în contextul 

crizei create de pandemia de coronavirus. Comunicarea este însoţită de un pachet ce 

oferă cetăţenilor o serie de asigurări în vederea redresării turismului şi transportului 

referitoare la restabilirea liberei circulaţii fără restricţii, orientări privind eliminarea 

treptată a controalelor la frontierele interne, orientări privind transportul, turismul, în 

special sectorul hotelier şi recomandări privind voucherele.  

                   Se urmăreşte menţinerea poziţiei Europei în fruntea destinaţiilor turistice ale 

lumii în ceea ce priveşte valoarea, calitatea, durabilitatea şi inovarea şi se susţine 

totodată găsirea unui răspuns coordonat la nivel european pentru ieşirea pe termen scurt 
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din criză, dar şi pentru modelarea redresării şi soluţionarea provocărilor comune pe 

termen mai lung.   

                      Membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură au examinat 

și dezbătut documentul mai sus menționat în ședința online din data de 23 iunie 

2020 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru afaceri 

europene un proiect de opinie favorabil asupra COMUNICĂRII A COMISIEI 

CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL 

ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Turism 

și transport în 2020 și ulterior- COM (2020) -550. 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
Găvrilă GHILEA 


