NOTĂ DE FUNDAMENTARE

SecŃiunea 1 Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre
pentru înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea Comisiei interministeriale
pentru dezvoltare turistică
SecŃiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea
situaŃiei actuale

Politicile şi planurile de dezvoltare regională din
ultimii ani iau din ce în ce mai mult în considerare
sectorul turistic, ca un sector strategic pentru asigurarea
unei creşteri economice, dinamice şi durabile a unor
regiuni ce posedă un potenŃial turistic important.
Strategia NaŃională de Dezvoltare Regională,
elaborată pe baza Planurilor de Dezvoltare Regională şi
Cadrul NaŃional Strategic de ReferinŃă 2007-2013, au
identificat dezvoltarea turismului ca o prioritate de
dezvoltare regională, dat fiind potenŃialul turistic existent
în toate regiunile.
Acest potenŃial justifică sprijinul financiar acordat
reabilitării infrastructurii zonelor turistice şi valorificării
patrimoniului natural, istoric şi cultural, pentru includerea
acestora în circuitul turistic şi promovarea lor în scopul
atragerii turiştilor.
ActivităŃile turistice deŃin o poziŃie importantă în
structura mecanismului economic si au un rol activ în
procesul de dezvoltare si modernizare a economiei.
Turismul reprezintă o activitate cu un rol important
în dezvoltarea unor zone deoarece poate sa determine
mutaŃii în deplasarea în profil teritorial. În acest mod se
atenuează dezechilibrele regionale si se modifica
configuraŃia zonelor prin amenajarea teritoriului, prin
acŃiuni de încurajare a dezvoltării serviciilor publice, a
industrializării. Efectele economice ale activităŃii
turistice sunt prezente si în planul eficienŃei economice a
altor ramuri de activitate: este stimulată dezvoltarea
cantitativă si calitativă a acestora, este atrasă forŃa de
munca disponibilizată din alte ramuri si se creează noi
locuri de munca în ramuri adiacente.

2. Schimbări
preconizate

Comisia
interministerială pentru dezvoltarea
turismului va fi un organism consultativ, fără
personalitate juridică.
Obiectul de activitate al Comisiei interministeriale
este armonizarea strategiilor si politicilor în domeniul
turismului şi în domenii cu influenŃe asupra acestuia, a
actelor normative, a proiectelor de investiŃii cu implicaŃii
asupra dezvoltării turismului.
Un aspect care trebuie subliniat vizează faptul că,
turismul, ca fenomen, dar şi ca activitate, este unic în
felul său tocmai prin acea dependenŃă pe care o manifestă
faŃă de mediul înconjurător, mediul social şi cel cultural,
de valorile acestora. Din cauza acestei dependenŃe,
turismul are un interes de necontestat în a le asigura
durabilitatea.
Având în vedere cooptarea în cadrul acestei comisii a
tuturor factorilor de decizie implicaŃi în activităŃi care au
relevanŃă si influenŃe asupra domeniului turismului,
considerăm că se va crea cadrul de lucru necesar pentru
promovarea de acte normative, pentru stabilirea unor
strategii de dezvoltare sau pentru alocarea eficientă a
resurselor bugetare care să contribuie decisiv la
dezvoltarea infrastructurii turistice în România.
Eforturile conjugate ale tuturor membrilor comisiei
vor genera rezultate care să înlesnească derularea
proiectelor de dezvoltare a infrastructurii turistice,
transmiŃând un semnal de coerenŃă si implicare a
instituŃiilor statului prin care să determinăm participarea
tuturor investitorilor, străini sau autohtoni, la proiecte de
investiŃii in domeniu.

3. Alte informaŃii

Nu au fost identificate

SecŃiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impactul
macroeconomic

Asigurarea unei concepŃii unitare în ceea ce priveşte
strategia si politicile de dezvoltare a turismului la nivel
naŃional, care să conducă la creşterea atractivităŃii
României atât din punct de vedere al oportunităŃilor de
investiŃii dar si ca destinaŃie, proces în urma căruia să
sporească atât încasările la bugetul de stat, dar să şi
conducă la prosperitatea investitorilor implicaŃi în aceste
proiecte, precum şi la creşterea nivelului de trai al celor
ce vor beneficia de locurile de muncă nou create.

Finalizarea acestor proiecte de dezvoltare turistică va
fi resimŃită de către majoritatea ramurilor economiei
naŃionale, influenŃând domenii precum cel al
transporturilor, al protecŃiei mediului şi al prestării de
servicii.
2. Impactul asupra
Crearea unui cadru legislativ solid şi orientat către
mediului de afaceri înlesnirea accesului la fondurile alocate dezvoltării
turistice va contribui într-o bună măsură şi la dezvoltarea
afacerilor care au legătură directă sau indirectă cu acest
domeniu, putând fi una dintre modalităŃile viabile de
combatere a efectelor negative ale crizei economice şi
financiare pe care o traversăm.
3. Impactul social

Din perspectivă socială, apreciem că apariŃia acestei
comisii, precum şi activitatea pe care o va depune vor
conduce implicit la crearea de noi locuri de muncă atât pe
parcursul derulării proiectelor de dezvoltare a
infrastructurii turistice, cât şi după finalizarea acestora, în
cadrul noilor structuri turistice apărute.

4. Impactul asupra
mediului

Reprezentând un mijloc de valorificare a resurselor,
implicaŃiile economice ale turismului cuprind şi elemente
care vizează o valorificare superioară a resurselor
implicate în derularea activităŃii turistice, în special a
celor naturale dar şi antropice, turismul fiind pentru multe
dintre acestea singura modalitate de valorificare.
Valorificarea resurselor turistice însă trebuie să Ńină
cont de principiul dezvoltării durabile, în sensul
conservării patrimoniului natural.

5. Alte informaŃii

Nu au fost identificate

SecŃiunea a 4-a. Impactul financiar asupra bugetului de stat consolidat, atât
pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Indicatori

1
1.Modificări ale
veniturilor

An curent

2

Următorii 4 ani

3

4

5

6

Media
următorilor 5
ani, după anul
curent
7

bugetare,
plus/minus, din
care:
a)bugetul de stat,
din acesta:
-impozit pe profit
-impozit pe venit
b) bugete locale:
-impozit pe profit
c) bugetul
asigurărilor sociale
-contribuŃii de
asigurări
2.Modificări ale
cheltuielilor
bugetare din care:
a) bugetul de stat,
din acesta:
-cheltuieli de
personal
-bunuri şi servicii
b) bugete locale:
-cheltuieli de
personal
-bunuri şi servicii
c) bugetul
asigurărilor sociale
- cheltuieli de
personal
- bunuri şi servicii
3.Impact financiar,
plus/minus, din
care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru
acoperirea
creşterilor de
cheltuieli
5. Propuneri pentru
acoperirea
scăderilor de
venituri
6. Calcule detaliate
privind

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

fundamentarea
modificărilor
veniturilor şi/sau
cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaŃii

Nu au fost identificate

SecŃiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaŃiei în
vigoare
1.Proiecte de acte
normative
suplimentare
2.Compatibilitatea
proiectului de act
normativ cu
legislaŃia
comunitară în
materie
3. Decizii ale
CurŃii Europene de
JustiŃie şi alte
documente
4. Evaluarea
conformităŃii
5. Alte acte
normative şi/sau
documente
internaŃionale din
care decurg
angajamente
6. Alte informaŃii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul
Nu este cazul

Nu au fost identificate

SecŃiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act
normativ
1.InformaŃii
Nu este cazul
privind procesul de
consultare cu
organizaŃii
neguvernamentale,
instituite de

cercetare şi alte
organisme
implicate
2.Fundamentarea
alegerii
organizaŃiilor cu
care a avut loc
consultarea,
precum şi a
modului în care
activitatea acestor
organizaŃii este
legată de
obiectivul
proiectului de act
normativ

Nu este cazul

Nu este cazul
3.Consultările
organizate cu
autorităŃile
administraŃiei
publice locale, în
situaŃia în care
proiectul de act
normativ are ca
obiect activităŃi ale
acestor autorităŃi,
în condiŃiile
Hotărârii
Guvernului nr.
521/2005 privind
procedura de
consultare a
structurilor
asociative ale
autorităŃilor
administraŃiei
publice locale la
elaborarea
proiectelor de acte
normative
4.Consultările
Nu este cazul
desfăşurate în
cadrul consiliilor
interministeriale,

în conformitate cu
prevederile
Hotărârii
Guvernului
nr.750/2005
privind
constituirea
consiliilor
interministeriale
permanente
5.InformaŃii
privind avizarea de Proiectul de act normativ a fost avizat de Consiliul
Legislativ
către:
a)Consiliul
legislativ
b)Consiliul
Suprem de
Apărare a łării
c)Consiliul
Economic şi Social
d)Consiliul
ConcurenŃei
e)Curtea de
Conturi
6. Alte informaŃii
Nu au fost identificate

SecŃiunea a 7-a ActivităŃi de informare publică privind elaborarea şi
implementarea proiectului de act normativ
1.Informarea
societăŃii civile cu
privire la
necesitatea
elaborării
proiectului de act
normativ

Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de
art. 7 alin. (1) din Regulamentul privind procedurile, la
nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi
prezentarea proiectelor de documente de politici
publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor
documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 561/2009.

2.Informarea
societăŃii civile cu
privire la
eventualul impact
asupra mediului în
urma

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

implementării
proiectului de act
normativ, precum
şi efectele asupra
sănătăŃii şi
securităŃii
cetăŃeanului sau
diversităŃii
biologice
3. Alte informaŃii

Nu au fost identificate

SecŃiunea a 8- a. Măsuri de implementare
1.Măsuri de punere Nu este cazul
în aplicare a
proiectului de act
normativ de către
autorităŃile
administrative
publice centrale
şi/sau localeînfiinŃarea sau
extinderea
competenŃei
instituŃiilor
existente
2.Alte informaŃii

Nu au fost identificate

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de Hotărâre
a Guvernului pentru înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea Comisiei
interministeriale pentru dezvoltare turistică care, în forma prezentată, a fost avizat
de ministerele interesate şi de Consiliul Legislativ şi pe care îl supunem spre
aprobare.
MINISTRUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ŞI TURISMULUI
ELENA GABRIELA UDREA
Avizăm favorabil:
MINISTRUL ADMINISTRAłIEI
ŞI INTERNELOR

MINISTRUL FINANłELOR
PUBLICE

VASILE BLAGA

SEBASTIAN TEODOR
GHEORGHE VLĂDESCU

MINISTRUL MEDIULUI ŞI
PĂDURILOR

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI
DEZVOLTĂRII RURALE

LÁSZLÓ BORBÉLY

MIHAIL DUMITRU

MINISTRUL CULTURII ŞI
PATRIMONIULUI NAłIONAL

MINISTRUL EDUCAłIEI,
CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI
SPORTULUI

KELEMEN HUNOR
DANIEL PETRU FUNERIU

MINISTRUL
TRANSPORTURILOR ŞI
INFRASTRUCTURII

MINISTRUL ECONOMIEI,
COMERłULUI ŞI MEDIULUI DE
AFACERI

RADU MIRCEA BERCEANU

ADRIEAN VIDEANU

MINISTRUL SĂNĂTĂłII

CSEKE ATTILA

MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI ŞI
PROTECłIEI SOCIALE
MIHAI CONSTANTIN ŞEITAN

MINISTRUL JUSTIłIEI
CĂTĂLIN MARIAN PREDOIU

