GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind constituirea Comitetului Interministerial pentru Turism

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (2) şi (3) din Legea nr.
90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările
şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se constituie Comitetul Interministerial pentru Turism, denumit în continuare CIT,
organism interministerial, cu rol consultativ, fără personalitate juridică, care funcționează în
coordonarea ministrului turismului.
Art. 1. -

Scopul CIT este promovarea unui cadru instituţional adecvat pentru coordonarea
politicilor publice şi acţiunilor cu impact asupra turismului la nivel naţional, monitorizarea
evoluţiilor sectoriale şi formularea direcţiilor strategice însoţite de un plan de acţiuni pe termen
mediu/lung pentru îmbunătăţirea potenţialului turistic.
Art. 2. -

Art. 3. - În vederea atingerii scopului prevăzut la art. 2, CIT are următoarele direcţii strategice de

acţiune:
a) formulează propuneri pentru armonizarea priorităţilor legislative şi investiţionale propuse de
celelalte ministere/autorităţi cu priorităţile din domeniul turismului;
b) identifică modalităţile de implementare a măsurilor şi proiectelor cu impact asupra dezvoltării
turismului în România şi asupra gradului de vizibilitate a ţării noastre pe plan internaţional;
c) analizează şi evaluează periodic stadiul implementării strategiilor aprobate în cadrul CIT,
progresele înregistrate şi impactul acestora asupra numărului de turişti/vizitatori din România;
d) analizează strategiile de dezvoltare pentru sectorul turistic, coordonatele Master Planului
pentru Dezvoltarea Turismului Naţional, în vederea identificării acţiunilor necesare
implementării;
e) analizează proiectele legislative derivate din documentele programatice în materie de turism şi
formulează, după caz, la iniţiativa membrilor, recomandări şi propuneri pe marginea acestora;

f) formulează propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei în domeniul turismului, analizează şi
identifică priorităţile legislative în domeniu, în vederea atingerii scopului definit la art. 2;
g) identifică şi analizează modalităţi de unificare/armonizare a legislaţiei existente în domeniul
turismului sau în domeniile conexe turismului;
h) corelează și armonizează deciziile și strategiile din domeniul turismului cu politicile și
strategiile din celelalte ramuri ale economiei naționale conexe turismului;
i) asigură cooperarea şi schimbul de informaţii interinstituţional necesar procesului decizional la
nivel guvernamental în vederea implementării şi actualizării măsurilor stabilite prin politici,
strategii, programe în domeniul turismului;
j) identifică, analizează şi stabileste acţiuni privind implementarea măsurilor stabilite prin
documente programatice;
k) identifică priorităţile naţionale privind creşterea numărului de turişti/vizitatori ai României şi a
îmbunătăţirii infrastructurii turistice;
l) identifică posibile resurse financiare necesare implementării obiectivelor şi priorităţilor
asumate în documentele programatice din domeniul turismului;
m) sprijină implementarea şi realizează monitorizarea strategiilor, programelor, politicilor, şi
asigură respectarea obligaţiilor ce revin din angajamentele României asumate prin acorduri
internaţionale cu incidenţă pe domeniul turism.
Art. 4. - (1) CIT elaborează un Raport anual care conţine o analiză cu privire la stadiul atingerii
obiectivelor din Programul de guvernare 2017 - 2020 în domeniul turismului şi Strategiile aprobate
în materie de turism, precum şi recomandări, orientări strategice şi operaţionale pe termen mediu şi
lung pentru îndeplinirea obiectivelor.
(2) Ministrul Turismului înaintează Guvernului, cel puţin semestrial, sau ori de câte ori i se solicită
acest lucru, informări cu privire la activitatea şi rezultatele obţinute de CIT.
Art. 5. - (1) Din componența CIT fac parte reprezentanţi ai ministerelor prevăzute în anexa, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre, la nivel de secretar de stat, un reprezentant al Institutului
Naţional de Statistică, un reprezentant al Consiliului Concurenţei precum şi un reprezentant al
Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare în Turism.
(2) Conducerea CIT este asigurată de ministrul turismului, care poate delega această calitate unui
secretar de stat.
(3) Reprezentanţii prevăzuţi la alin. (1) pot fi însoţiţi la reuniunile CIT de una sau două persoane,
care, prin studiile deţinute sau experienţa în domeniu, pot contribui efectiv la dezbaterea subiectelor
aflate pe ordinea de zi a respectivelor reuniuni, stabilită de conducătorul CIT.
(4) Secretariatul tehnic este asigurat de către Ministerul Turismului prin persoane desemnate în
acest sens prin ordin al ministrului turismului.
(5) Secretariatul tehnic are următoarele atribuții:
a) asigură convocarea CIT și transmite ordinea de zi;
b) pregătește și transmite documentele și materialele necesare convocării și desfășurării ședințelor
CIT;
c) redactează procese - verbale ale şedinţelor, care se semnează de către membrii prezenţi.
Art. 6. - (1) Pentru îndeplinirea obiectivelor, în cadrul CIT se pot constitui subgrupuri de lucru
organizate în funcţie de priorităţile identificate în documentele programatice în domeniul turismului
sau în domeniile conexe.

(2) Subgrupurile prevăzute la alin. (1) au scopul de a formula recomandări CIT şi de a monitoriza
planul de acţiuni elaborat în baza documentelor programatice şi/sau a politicilor publice în
domeniul turismului.
(3) Instituţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) reprezentate în CIT pun la dispoziţia subgrupurilor
prevăzute la alin. (1) personal de specialitate, datele şi informaţiile necesare pentru desfăşurarea
activităţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(4) Ministerele, precum şi celelalte instituţii reprezentate în CIT nominalizează câte două persoane
la nivel tehnic, cu studii sau experienţă în domeniu, care să poată furniza expertiza şi sprijinul
necesar desfăşurării activităţilor în domeniile alocate fiecărui subgrup din care vor face parte.
(5) Conducerea CIT poate invita la lucrările subgrupurilor reprezentanţi ai altor autorităţi sau
instituţii publice care au atribuţii, competenţe, date, informaţii necesare pentru desfăşurarea
activităţii fiecărui subgrup, precum şi reprezentanţi din mediul economic, de afaceri, academic şi ai
organizaţiilor societăţii civile, după caz, cu rolul de a contribui atât la monitorizarea evoluţiilor
sectoriale, cât şi la formularea şi evaluarea impactului recomandărilor propuse CIT pentru
îmbunătăţirea potenţialului turistic.
Art. 7. - (1) CIT îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu de organizare şi
funcţionare.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al CIT este elaborat sub coordonarea Ministerului
Turismului şi este supus aprobării CIT în prima reuniune.
(3) CIT se reuneşte trimestrial şi, după caz, în reuniuni extraordinare la iniţiativa Ministrului
Turismului sau la propunerea a cel puţin o treime din membri.
(4) Deciziile cu privire la aprobarea Raportului anual sau la promovarea şi implementarea unor
acţiuni/proiecte care să susţină obiectivele şi atribuţiile CIT, se iau prin votul majorităţii membrilor
prezenţi.
(5) În desfăşurarea activităţii, CIT poate colabora cu alte comitete, consilii, comisii şi cu
alte autorităţi ale administraţiei publice, în funcţie de specificul activităţilor.
Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 1 lit. i) din Hotărârea
Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 28 iulie 2005, cu modificările şi completările
ulterioare.
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