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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

        
 București, 26.06.2018 

                                                        Nr.4c-3/585/2017 
 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul suplimentar asupra proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea 

și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și 

funcționarea activității de turism în România, transmis cu adresa nr.P.L.x. 509 

din 4 decembrie 2017. 

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

din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

      

 
 

PREȘEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 

 

simona.tarzioru
comisii
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAȚILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

 București, 26.06.2018 
                                                        Nr.4c-3/585/2017 

 
 

R A P O R T  S U P L I M E N T A R 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea și completarea 

Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și funcționarea activității de turism în România 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind 
organizarea și funcționarea activității de turism în România, transmis cu adresa nr.P.L.x. 509 din 4 decembrie 2017, înregistrat la 
comisie sub nr.4c-3/585 din 05 decembrie 2017. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.670/21.08.2017, avizează favorabil proiectul de ordonanță cu observații și 
propuneri preluate de inițiator. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege ședința din 27 noiembrie 2017. 
  Comisia pentru politică externă, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru 
muncă și protecție socială, cu avizele nr.4c-13/67 din 12 decembrie 2017, nr.4c-6/451 din 12 decembrie 2017, respectiv nr.4c-
7/1234 din 29 ianuarie 2018, au avizat favorabil proiectul de lege în forma adoptată de Senat, iar Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci, cu avizul nr.4c-2/1198 din 13 februarie 2018, a adoptat proiectul de lege cu amendamente admise. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind 
organizarea și funcționarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.755/2001, cu 
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modificările și completările ulterioare, în vederea creşterii calității serviciilor turistice, prin introducerea conceptelor de destinație 
turistică, Organizație de Management al Destinației şi Centru de Informare şi Promovare Turistică. 

Destinațiile turistice trebuie să treacă de la etapa în care promovarea este unica activitate de marketing utilizată, la o 
planificare strategică care să permită dezvoltarea durabilă a turismului. 

Planificarea strategică se va face în cadrul unei colaborări public-privat, ca urmare a rolului semnificativ pe care 
sectorul privat îl are în atragerea turiștilor și în asigurarea unor servicii turistice de calitate. 

În acest sens, implementarea conceptului de Organizație de Management al Destinație va permite atât creșterea 
circulației turistice cât și a volumului de încasări realizate în turism, atât la nivel local cât și la nivel național. În același timp, prin 
înființarea Organizației de Management al Destinației se urmărește coalizarea organizațiilor și a factorilor interesați pentru 
dezvoltarea, valorificarea potențialului turistic și coordonarea destinației turistice. 
  Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 15 mai 2018 și au hotărât, 
cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței 
Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și funcționarea 
activității de turism în România, cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 
  La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Turismului domnii Bogdan 
Tomoiagă – secretar de stat, Tudor Bodea – consilier și Liviu Juncu – consilier. 
  La lucrările comisiei au fost prezenți 19 deputați din totalul de 20 deputați membri ai comisiei. 
  

* 
* * 

  În şedinţa din data de 13 iunie 2018, în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisia sesizată în 
fond, transmis cu adresa nr.P.l.x. 509/2017 din 13 iunie 2018, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/585/2017 din 15 iunie 25018. 

Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 19 iunie 2018 şi au hotărât, 
cu majoritate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței 
Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și funcționarea 
activității de turism în România, cu amendamente admise prevăzute în anexa nr.1 și un amendament respins prevăzut în anexa 
nr.2, anexe care fac parte integrantă din prezentul raport. 
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  La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Turismului domnii Bogdan 
Tomoiagă – secretar de stat, George Boruna – secretar general. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 20 deputaţi membri ai comisiei. 
  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera decizională pentru acest proiect 
de lege este Camera Deputaților. 

Prezentul raport înlocuieşte integral Raportul nr.4c-3/585/2017 din 16 mai 2018. 
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Anexa nr.1 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 

 
Nr. 
crt. 

Text OG nr.15/2017 Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivația 

0 1 2 3 4 
1.  Titlul Legii 

LEGE  
privind aprobarea Ordonanței 
Guvernului nr.15/2017 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr.58/1998 privind 

organizarea și desfășurarea activității 
de turism în România 

 

Nemodificat  

2.  Articol unic. – Se aprobă Ordonanța 
Guvernului nr.15 din 23 august 2017 
pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind 
organizarea și desfășurarea activității de 
turism în România, adoptată în temeiul 
art.1 pct.VII poz.1 din Legea nr.161/2017 
privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanțe, și publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.689 din 
24 august 2017, cu următoarele modificări 
și completări: 

Art.I. – Se aprobă Ordonanța 
Guvernului nr.15 din 23 august 
2017 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței 
Guvernului nr.58/1998 privind 
organizarea și desfășurarea 
activității de turism în România, 
adoptată în temeiul art.1 pct.VII.1 
din Legea nr.161/2017 privind 
abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanțe, și publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.689 din 24 august 
2017, cu următoarele modificări 

Conform normelor de 
tehnică legislativă. 
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0 1 2 3 4 
   și completări: 

 
Comisia pentru industrii și 
servicii 
 

 

3. Titlul Ordonanței 
ORDONANȚĂ 

pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr.58/1998 
privind organizarea și desfășurarea 

activității de turism în România 
 

 Nemodificat   

4. Articol unic. – Ordonanța Guvernului 
nr.58/1998 privind organizarea și 
desfășurarea activității de turism în 
România, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.309 din 26 
august 1998, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.755/2001, cu 
modificările și completările ulterioare, se 
modifică și se completează după cum 
urmează: 
 

 Nemodificat  

5. 1. La articolul 2, după litera o) se 
introduc patru noi litere, literele p), q), 
r) și s), cu următorul cuprins: 
„p) centru național/local de informare și 
promovare turistică - structură 
specializată de informare și promovare 
turistică, care funcționează în cadrul 
structurii organizatorice a autorităților 
administrației publice locale și 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
p) Nemodificat 
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0 1 2 3 4 
colaborează cu organizațiile de 
management al destinației, cu ministerul 
de resort din domeniul turismului și 
ministerul de resort în domeniul 
amenajării teritoriului și urbanismului; 
q) destinație turistică - areal cu o 
varietate de produse turistice, având o 
imagine de marketing unitară și coerentă, 
ce dispune de o rețea de servicii generale 
și specifice, care contribuie la realizarea 
produselor turistice; 
 
 
 
 
r) organizație de management al 
destinației - entitate cu personalitate 
juridică, ce funcționează prin asocierea, 
în temeiul Ordonanței Guvernului 
nr.26/2000 cu privire la asociații și 
fundații, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.246/2005, cu 
modificările și completările ulterioare, 
autorităților publice locale din 
componența destinației cu 
organizațiile/federațiile patronale din 
turism sau, după caz, cu reprezentanți ai 
mediului privat din turism, care asigură 
realizarea politicii de marketing, în 
conformitate cu dispozițiile legale în 
domeniu în vigoare, și gestionarea 
coordonată a componentelor destinației 
în scopul dezvoltării și valorificării 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. La articolul unic punctul 1, articolul 
2, litera r) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
„r) organizație de management al 
destinației - entitate cu personalitate 
juridică, care se înființează prin 
asocierea autorităților publice locale din 
componența destinației cu 
organizațiile/federațiile patronale din 
turism sau, după caz, cu reprezentanți ai 
mediului privat din turism, camerele de 
comerț din componența destinației, care 
asigură realizarea politicii de marketing, 
în conformitate cu dispozițiile legale în 
domeniu, în vigoare, cercetarea și 
dezvoltarea sistemelor și instrumentelor 
de management al destinației și 
gestionarea coordonată a componentelor 
destinației în scopul dezvoltării și 
valorificării potențialului turistic al 
destinației. Pot adera în calitate de 

 
 
 

 
 
q) Nemodificat 
 
 
 
 
 
1. La articolul unic punctul 1, 
litera r) a articolului 2 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„r) organizație de management al 
destinației - persoană juridică, 
care realizează politica de 
dezvoltare turistică a 
destinației, inclusiv politica de 
marketing a destinației, în 
conformitate cu dispozițiile 
legale în vigoare;” 
 
Comisia pentru industrii și 
servicii 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clarificări necesare. 
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0 1 2 3 4 
potențialului turistic al destinației. Pot 
adera în calitate de membru asociat și 
alte entități relevante, cum ar fi asociații 
de promovare, asociații profesionale, 
administratori ai ariilor protejate, mediu 
academic și de formare profesională în 
turism și alții asemenea; 
 
 
 
 
 
s) atașatul de turism - persoana angajată 
în cadrul autorității publice centrale 
responsabilă în domeniul turismului care 
asigură reprezentarea României atât în 
țările membre ale Uniunii Europene, cât 
și în țările terțe, în domeniul politicii 
turismului și promovării produselor și 
serviciilor turistice, precum și a formelor 
de turism autohtone.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................... 

membru asociat și alte entități relevante, 
cum ar fi, asociații de promovare, asociații 
profesionale, administratori ai ariilor 
protejate, unități și instituții de 
cercetare-dezvoltare, mediu academic și 
de formare profesională în turism și alții 
asemenea. Asocierea se realizează în 
temeiul Ordonanței Guvernului 
nr.26/2000 cu privire la asociații și 
fundații, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.246/2005, cu 
modificările și completările ulterioare;” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La articolul unic, după 
punctul 1 se introduc două noi 
puncte, pct.11 și 12, cu 
următorul cuprins: 
„11. La articolul 2, după litera s) 
se introduce o nouă literă, lit.ș), 
cu următorul cuprins: 
«ș) zonă turistică a unității 
administrativ teritoriale – areal 
turistic, stabilit în scopul 
promovării destinației turistice, 
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0 1 2 3 4 
prin hotărâre a consiliului 
local/consiliul 
județean/Consiliul General al 
Municipiului București în 
cadrul jurisdicției sale, care 
concentrează o varietate de 
resurse și servicii turistice.» 
 
Comisia pentru industrii și 
servicii 
 

6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................... 

12. După capitolul I, se introduce 
un nou capitol, capitolul I1, cu 
următorul cuprins: 

«CAPITOLUL I1 

Organizația de management al 
destinației 

Art.21. – Organizația de 
management al destinației este 
asociație de utilitate publică, 
prin derogare de la prevederile 
Capitolului VI din Ordonanța 
Guvernului nr.26/2000 cu 
privire la asociații și fundații, 
aprobată cu modificări și 
completări prin Legea 
nr.246/2005, cu modificările și 
completările ulterioare, care 
reglementează recunoașterea 
unei asociații sau fundații ca 
fiind de utilitate publică. 
 

Clarificări privind 
organizația de 
management al destinației. 
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0 1 2 3 4 
Art.22. - (1) Organizația de 
management al destinației se 
constituie ca asociație în temeiul 
Ordonanței Guvernului 
nr.26/2000, aprobată cu 
modificări și completări prin 
Legea nr.246/2005, cu 
modificările și completările 
ulterioare.  
(2) Organizația de management 
al destinației se înființează̆ prin 
asocierea autorității publice 
locale din componența 
destinației cu plătitori de taxă 
specială pentru promovare 
turistică, respectiv:  
a) membri din cadrul 
destinației ai 
confederațiilor/federațiilor 
patronale reprezentative, cu 
activități în domeniul 
turismului; 
b) organizații patronale; 
c) angajatori din cadrul 
destinației turistice. 
(3) Pot adera la organizația de 
management al destinației în 
calitate de membru asociat, cu 
rol consultativ, și alte entități 
relevante, cum ar fi: asociații de 
promovare, asociații 
profesionale, administratori ai 
ariilor protejate, reprezentanți 
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0 1 2 3 4 
din mediul academic, din 
instituțiile de cercetare- 
dezvoltare, școli de formare 
profesională în turism, camere 
de comerț̦ și industrie și alte 
asemenea entități care 
funcționează̆ potrivit legii pe 
teritoriul destinației turistice.  
 
Art.23. – Deciziile membrilor, 
plătitori ai taxei pentru 
promovare turistică, în vederea 
îndeplinirii obiectivelor 
organizației de management al 
destinației turistice, sunt luate 
prin vot, proporțional cu 
cuantumul taxei pentru 
promovare turistică stabilite și 
plătite conform art.484 din 
Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, până la 
data de 31 decembrie a anului 
precedent. Votul acestor 
membri se exprimă în adunarea 
generală conform deciziei 
luate.»” 
 
Comisia pentru industrii și 
servicii 
 

7. 2. După articolul 10 se introduc două  Nemodificat  
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0 1 2 3 4 
noi articole, articolele 101 și 102, cu 
următorul cuprins: 
„Art.101. - În scopul coalizării 
organizațiilor și factorilor interesați 
pentru dezvoltarea, valorificarea 
potențialului turistic și coordonarea 
destinației turistice, Ministerul 
Turismului elaborează procedura de 
înființare, funcționare, acreditare și 
reacreditare a organizațiilor de 
management al destinației, care se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului. 
 
Art.102. - Organizarea, funcționarea, 
rolul, atribuțiile acreditarea și 
reacreditarea centrelor naționale și locale 
de informare și promovare turistică se 
aprobă prin ordin comun al ministrului 
turismului și al ministrului de resort în 
domeniul amenajării teritoriului și 
urbanismului.” 
 

8. 3. La articolul 20, litera g) se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
„g) organizarea de centre naționale sau 
locale de informare și promovare 
turistică în localitățile turistice;” 
 
4. La articolul 20, după litera g) se 
introduce o nouă literă, litera h), cu 
următorul cuprins: 
 

 
 
 
 
 
 
2. La articolul unic punctul 4, articolul 
20, litera h) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 

Nemodificat 
 
g) Nemodificat 
 
 
 
3. La articolul unic punctul 4, 
litera h) a articolului 20 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
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0 1 2 3 4 
„h) asocierea în scopul înființării 
organizațiilor de management al 
destinației.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................... 

„h) asocierea în scopul înființării 
organizațiilor de management al 
destinației, cu obligația de a-și asigura o 
reprezentativitate de cel puțin 50%.” 
 
3. La articolul unic, după punctul 4 se 
introduce un nou punct, pct.41, cu 
următorul cuprins: 
 
„41. La articolul 20, după litera h) se 
introduce o nouă literă, lit.i), cu 
următorul cuprins: 
i) prin hotărâre a autorităților 
deliberative ale administrației publice 
locale se pot aloca sume din bugetul 
local pentru finanțarea activității de 
management al destinației, cu 
respectarea legislației în vigoare.” 
 

h) Nemodificat 
 
 
 
 
4. La articolul unic, după 
punctul 4 se introduc trei noi 
puncte, pct.41 – 43, cu 
următorul cuprins: 
„41. La articolul 20, după litera 
h) se introduce o nouă literă, 
lit.i), cu următorul cuprins: 
«i) să asigure sursele de 
finanțare necesare funcționării 
organizației de management al 
destinației, din taxele speciale 
instituite în temeiul 
prevederilor art.484 din Legea 
nr.227/2015, cu modificările și 
completările ulterioare, și/sau 
din alte sume colectate în scopul 
promovării și dezvoltării 
turismului.» 
 
Dep.Mircea Dobre - PSD 
Comisia pentru industrii și 
servicii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precizarea sursele de 
finanțate pentru 
organizațiile de 
management al destinației. 
 

9.  
 
 
 

 
 
 
 

42. La articolul 22, după 
alineatul (2) se introduce un nou 
alineat, alin.(3), cu următorul 
cuprins: 
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0 1 2 3 4 
 
 

................... 

 
 

................... 

«(3) Normativele de cheltuieli 
pentru acțiunile din Programul 
multianual de marketing și 
promovare turistică și 
Programul multianual de 
dezvoltare a destinațiilor, 
formelor și produselor turistice, 
se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
Ministerului Turismului.» 
 
Dep.Mircea Dobre - PSD 
 

10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................... 

43. După articolul 22, se 
introduce un nou articol, art.221, 
cu următorul cuprins: 
«Art.221. – (1) Activitatea de 
promovare a României ca 
destinație turistică se realizează 
prin implementarea strategiei 
de marketing, elaborată de 
autoritatea administrației 
publice centrale responsabilă în 
domeniul turismului. La 
elaborarea strategiei de 
marketing, autoritatea publică 
centrală responsabilă în 
domeniul turismului are 
obligația de a consulta Consiliul 
Consultativ al Turismului. 
(2)  Activitatea de promovare a 
destinațiilor turistice se 

Clarificări asupra modului 
de promovare a 
destinațiilor turistice. 
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0 1 2 3 4 
realizează prin implementarea 
strategiilor de marketing ale 
destinației, elaborate de 
organizația de management al 
destinației. 
(3) Documentele strategice 
menționate la alin.(2) se supun 
aprobării autorității publice 
locale competente.»” 
 
Grup PSD+ALDE – Comisia 
pentru industrii și servicii 
 

11. 5. La articolul 39 alineatul (1), litera b) 
se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„b) organizarea de acțiuni de promovare 
turistică atât pe plan intern, cât și pe plan 
extern prin birourile de promovare 
turistică din străinătate și atașații de 
turism;” 
 

 Nemodificat  

12. 6. După articolul 39 se introduce un 
nou articol, articolul 391, cu următorul 
cuprins: 
„Art.391. - (1) În vederea asigurării 
reprezentării României atât în țările 
membre ale Uniunii Europene, cât și în 
țările terțe, în domeniul politicii 
turismului și promovării produselor și 
serviciilor turistice, precum și a formelor 
de turism autohtone, conform 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
(1) Nemodificat 
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prevederilor art.39 alin.(1) lit.b), în 
cadrul structurii de specialitate din 
Ministerul Turismului se înființează 
funcția de atașat de turism. 
 
 
 
(2) Posturile aferente funcțiilor de atașat 
de turism pot fi ocupate, prin concurs sau 
examen, potrivit legii, de angajați ai 
Ministerului Turismului, ai 
instituțiilor subordonate acestuia și de 
personalul detașat în minister. 
(3) Criteriile de selecție și modalitatea de 
organizare a concursului se aprobă prin 
ordin comun al ministrului turismului și 
al ministrului afacerilor externe, care va 
include și prevederi cu privire la locul de 
desfășurare a activității atașatului de 
turism. 
(4) Stabilirea țărilor și a perioadei în care 
se efectuează misiunile de reprezentare 
prevăzute la alin.(1) se face prin ordin al 
ministrului turismului, cu avizul 
Ministerului Afacerilor Externe. 
(5) Pe perioada exercitării funcției de 
atașat de turism, persoanelor care ocupă 
această funcție li se suspendă de drept 
raportul de serviciu/contractul individual 
de muncă, în condițiile legii, fiindu-le 
aplicabile dispozițiile legale în vigoare 
privind personalul trimis în misiune 
permanentă în străinătate. 

 
 
 
 
4. La articolul unic punctul 6, articolul 
391, alineatele (2) și (7) se modifică și 
vor avea următorul cuprins: 
„(2) Posturile aferente funcțiilor de atașat 
de turism pot fi ocupate, prin concurs sau 
examen, potrivit legii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nemodificat (devine pct.5) 
 
 
(2) Nemodificat 
 
 
 
 
 
(3) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
(4) Nemodificat 
 
 
 
 
(5) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
(6) Nemodificat 
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(6) Sumele necesare pentru plata 
cheltuielilor ocazionate de trimiterea în 
misiune în străinătate a personalului 
prevăzut la alin.(1) se asigură din bugetul 
aprobat Ministerului Turismului, în 
conformitate cu prevederile legale 
privind drepturile în valută și în lei ale 
personalului trimis în misiune 
permanentă în străinătate. 
(7) Personalul prevăzut la alin.(1) este 
supus autorității șefului misiunii 
diplomatice din care face parte și 
acționează sub îndrumarea acestuia 
pentru îndeplinirea atribuțiilor aferente 
domeniilor specifice de activitate stabilite 
de autoritatea trimițătoare. 
 
 
 
 
(8) Drepturile salariale pentru funcția de 
atașat de turism clasa I se stabilesc prin 
asimilare cu drepturile salariale pentru 
funcția de consilier diplomatic clasa I din 
cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 
(9) Drepturile salariale pentru funcția de 
atașat de turism clasa II se stabilesc prin 
asimilare cu drepturile salariale pentru 
funcția de consilier diplomatic clasa II 
din cadrul Ministerului Afacerilor 
Externe.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Personalul prevăzut la alin.(1) este 
supus autorității șefului misiunii 
diplomatice din care face parte și 
acționează sub îndrumarea acestuia pentru 
îndeplinirea atribuțiilor aferente 
domeniilor specifice de activitate stabilite 
de autoritatea trimițătoare, având 
obligația să raporteze pe un calendar 
stabilit modul de îndeplinire a scopului 
și rezultatelor activității sale pe 
perioada exercitații funcției.” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) Nemodificat 
 
 
 
 
(9) Nemodificat 
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13.  

 
 
 
 
 
 
 

................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

................... 

Art.II. - În tot cuprinsul 
Ordonanței Guvernului 
nr.58/1998 privind organizarea și 
desfășurarea activității de turism 
în România, aprobată cu 
modificări și completări prin 
Legea nr.755/2001, cu 
modificările și completările 
ulterioare, sintagma „Autoritatea 
Națională pentru Turism” se 
înlocuiește cu sintagma 
„Ministerul Turismului” iar 
sintagma „ordinul președintelui 
Autorității Naționale pentru 
Turism” se înlocuiește cu 
sintagma „ordinul ministrului 
turismului”. 
 
Dep.Mircea Dobre - PSD 
 

Corelare. 
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Anexa nr.2 
 

A M E N D A M E N T E    R E S P I N S E 
 

 
Nr. 
crt. 

Text OG nr.15/2017 Text adoptat de Senat Amendament respins/Autor Motivația 
susținerii/Motivația 

respingerii 

Camera 
Decizională 

0 1 2 3 4 5 
1.  

 
 
r) organizație de management al 
destinației - entitate cu 
personalitate juridică, ce 
funcționează prin asocierea, în 
temeiul Ordonanței Guvernului 
nr.26/2000 cu privire la 
asociații și fundații, aprobată cu 
modificări și completări prin 
Legea nr.246/2005, cu 
modificările și completările 
ulterioare, autorităților publice 
locale din componența destinației 
cu organizațiile/federațiile 
patronale din turism sau, după 
caz, cu reprezentanți ai mediului 
privat din turism, care asigură 
realizarea politicii de marketing, 
în conformitate cu dispozițiile 
legale în domeniu în vigoare, și 
gestionarea coordonată a  

1. La articolul unic punctul 1, 
articolul 2, litera r) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
„r) organizație de management al 
destinației - entitate cu 
personalitate juridică, care se 
înființează prin asocierea 
autorităților publice locale din 
componența destinației cu 
organizațiile/federațiile patronale 
din turism sau, după caz, cu 
reprezentanți ai mediului privat din 
turism, camerele de comerț din 
componența destinației, care 
asigură realizarea politicii de 
marketing, în conformitate cu 
dispozițiile legale în domeniu, în 
vigoare, cercetarea și dezvoltarea 
sistemelor și instrumentelor de 
management al destinației și 
gestionarea coordonată a 
componentelor destinației în scopul 
dezvoltării și valorificării  

1. La articolul unic punctul 1, litera 
r) a articolului 2 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
„r) organizație de management al 
destinației - entitate cu personalitate 
juridică, care se înființează prin 
asocierea autorităților publice locale 
din componența destinației cu 
confederațiile/federațiile/ 
organizațiile patronale 
reprezentative, care au membrii cu 
activități în domeniul turismului, 
sau, după caz,  cu operatorii 
economici cu capital privat/de stat 
din turism, plătitori de taxă 
specială pentru promovare 
turistică conform art.484 alin.(1) 
din Legea nr.227/2015 privind 
Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, care asigură 
realizarea politicii de  

Motivația susținerii: 
 
Motivația respingerii: 
Prevederile au fost 
preluate în capitolul 
nou introdus. 

Camera 
Deputaților 
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 componentelor destinației în 

scopul dezvoltării și valorificării 
potențialului turistic al destinației. 
Pot adera în calitate de membru 
asociat și alte entități relevante, 
cum ar fi asociații de promovare, 
asociații profesionale, 
administratori ai ariilor protejate, 
mediu academic și de formare 
profesională în turism și alții 
asemenea; 

 

potențialului turistic al destinației. 
Pot adera în calitate de membru 
asociat și alte entități relevante, 
cum ar fi, asociații de promovare, 
asociații profesionale, 
administratori ai ariilor protejate, 
unități și instituții de cercetare-
dezvoltare, mediu academic și de 
formare profesională în turism și 
alții asemenea. Asocierea se 
realizează în temeiul Ordonanței 
Guvernului nr.26/2000 cu privire 
la asociații și fundații, aprobată 
cu modificări și completări prin 
Legea nr.246/2005, cu 
modificările și completările 
ulterioare;” 

 

marketing și dezvoltare, în 
conformitate cu dispozițiile legale în 
vigoare, cercetarea și dezvoltarea 
sistemelor și instrumentelor de 
management al destinației și 
gestionarea coordonată a 
componentelor destinației în scopul 
dezvoltării și valorificării 
potențialului turistic al destinației. 
Pot adera în calitate de membru 
asociat, cu rol consultativ, și alte 
entități relevante, cum ar fi, asociații 
de promovare, asociații profesionale, 
administratori ai ariilor protejate, 
unități și instituții de cercetare-
dezvoltare, mediu academic și de 
formare profesională în turism, 
camerele de comerț și industrie 
care funcționează pe teritoriul 
destinației turistice și alte asemenea 
entități care sunt organizate și 
funcționează potrivit legii pe 
teritoriul destinației turistice. 
Asocierea se realizează în temeiul 
Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu 
privire la asociații și fundații, 
aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr.246/2005, cu 
modificările și completările 
ulterioare. Reprezentativitatea 
membrilor organizației de 
management al destinației și 
participarea la realizarea politicii 
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de marketing și dezvoltare se 
realizează proporțional cu 
cuantumul taxei speciale plătite 
conform art.484 alin.(1) din Legea 
nr.227/2015, cu modificările și 
completările ulterioare;” 
 
Dep.Mircea Dobre - PSD 
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            Iulian Iancu                                   Roxana Mînzatu 
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