
 

 

 

 

           București, 25.08.2020 

 

 

Către:   Ministerul Economiei, Energiei și Mediul de Afaceri 

In atenția:        Domnului Răzvan Pîrjol- Secretar de Stat 

  

   POZIȚIA TASK FORCE TOURISM-CDR 

 privind adoptarea Legii Turismului 

 

Stimate domnule Ministru Secretar de Stat Razvan Pirjol, 

Coaliţia pentru Dezvoltarea României (CDR) este o iniţiativă privată, apolitică, alcătuită din 

cele mai reprezentative organizații ale mediului de afaceri din România. CDR este construită 

ca un acord de colaborare prin participarea colectivă a membrilor săi, fiecare dintre aceștia 

remarcându-se printr- o poziționare solidă ca organizații.  

Având în vedere necesitatea consultării reale și valorificării poziției părții patronale și 

asociative din turism, pentru o reformă majoră a legislației speciale privind organizarea, 

coordonarea, finanțarea, autorizarea și controlul activităților din domeniul turismului, 

promovării și dezvoltării turismului, precum și a managementului resurselor turistice și umane 

în conformitate cu principiile echității, competitivității, accesibilității, sustenabilității și 

dezvoltării durabile, în contextul în care Propunerea legislativă privind legea turismului 

înregistrată la Camera Deputaților sub nr. Plx 411/2019 are numeroase amendamente, 

neexistând un consens între autorități și cei direcți vizați cu privire la forma acesteia, 

Task Force Tourism-CDR, o voce unitară a profesioniștilor din turism, nu consideră oportună 

adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat și solicită să se aibă în vedere 

următoarele aspecte: 

● Actualul context epidemiologic, care a impactat și va impacta și în următoarea 

perioadă sectorul turistic și modul de desfășurare al acestuia. Condițiile de lucru suferă 

schimbări de la o zi la alta, iar în actualul context eventuale schimbări legislative ce nu 

sunt în concordanță cu necesitățile mediului de afaceri ar însemna o presiune în plus 

asupra unui domeniu și așa mult prea încercat; 

● proiectul de Lege are multe lacune și nu tratează Legea Organizației de 

Management a destinației ca fiind o lege specială. OMD-ul este reglementat prin 

intermediul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, ceea 

ce ar da naștere la multe diferende și ar îngreuna procesul de înființare al OMD-urilor.  
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● Având în vedere că motivarea inițiatorului este ca prin acest Proiectul se urmărește 

uniformizarea și unificarea reglementărilor în materie, observăm faptul că nu au fost 

luate în vedere prevederi din acte normative care transpun legislația europeana în 

domeniu, OG 2/2018 fiind una dintre ele, deoarece reglementează regimul răspunderii 

în ceea ce privește pachetele de servicii călătorie și serviciile de călătorie asociate. Prin 

faptul că  s-au tratat superficial prevederile din OG 2/2018 în acest proiect de lege, cei 

mai afectați vor fi călătorii, căci neconcordanțele apărute în modul de lucru al 

operatorilor din turism se vor răsfrânge în primul rând asupra consumatorului final; 

● Așa cum reiese și din Avizul Biroului permanent al Senatului-nr. 211/14.05.2019, 

proiectul de lege este pe alocuri ambiguu și s-au făcut referi la prevederi legale, fără 

a le indica punctual, astfel lasă loc de interpretări și o astfel de exprimare este totală 

discrepanță cu voința inițiatorului, aceea de a avea o uniformizare legislativă în turism. 

 

Pentru toate aceste motive considerăm că proiectul de lege trebuie să fie supus din nou 

consultării publice și să fie scos de pe ordinea de zi din 25-26 august 2020 a Comisiei pentru 

industrie și servicii-Camera Deputaților. 

Adoptarea Legii în forma actuală ar aduce un total deserviciu industriei turismului și României, 

deoarece prin Legea Turismului se legiferează și modalitățile de promovare a brandului de țară. 

Legea Turismului reprezintă o șansă unică pentru industria turismului de a își dezvolta 

potențialul maxim și de a deveni unul dintre pionii economiei. 

Niciuna dintre organizațiile patronale reprezentative la nivel național nu susține actuala formă 

a Legii Turismului, aceasta nerăspunzând nevoilor partenerilor sociali. 

În consecință, Task Force Tourism-CDR vă solicită retragerea de pe ordinea de zi a ședinței 

din 25-26 august 2020 a Comisiei pentru industrie și servicii proiectului de lege, repunerea 

acestuia în dezbatere publică și revizuirea sa. 

Cu această ocazie, reluăm și invitația pe care v-am adresat-o în luna iulie, de a ne face onoarea 

și a participa la o reuniune cu reprezentații mediului de afaceri din turism, la o data convenită 

de dvs.  

Vă asigurăm de întreaga noastră considerație și disponibilitate pentru dialog. 

 

Călin ILE 

Lider Grup de Lucru Turism-CDR 

 


