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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.56/2022 privind unele măsuri de eficientizare a activității 

turistice aferente sezonului turistic estival 2022 pe litoralul românesc al Mării 
Negre 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 și ale art.117 alin.(3) din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, în 

procedură de urgență, care va fi transmis Comisiei pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului, Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic și Comisiei 

pentru antreprenoriat și turism, care sunt sesizate în fond, cu proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2022 privind 

unele măsuri de eficientizare a activității turistice aferente sezonului turistic 

estival 2022 pe litoralul românesc al Mării Negre, transmis cu adresa nr. P.L.x. 

300/2022 din 25 mai 2022, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/372/2022 din 25 mai 

2022. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.459/26.04.2022, avizează favorabil 

proiectul de ordonanță de urgență cu observații și propuneri preluate de inițiator. 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 

în ședința din 23 mai 2022. 

  Ordonanța de urgență supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 

instituirea posibilităţii atribuirii directe a suprafeţelor de plajă nou create, ca urmare 

a implementării proiectului „Reducerea eroziunii costiere”, operatorilor economici 

care au încheiate contracte de închiriere a plajelor aflate în vecinătatea vestică a 

acestor suprafeţe, pentru sezonul estival 2022, prin derogare de la prevederile art.333 
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alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 07 

septembrie 2022. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2022 privind unele măsuri de 

eficientizare a activității turistice aferente sezonului turistic estival 2022 pe litoralul 

românesc al Mării Negre în forma adoptată de Senat. 

  Prin obiectul de reglementare 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, 
 

Sándor Bende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela-Patricia Robe 


