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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
Întrebare 

          A/USR/195/23.03.2022 
 

Către:   Constantin-Daniel CADARIU 
                      Ministerul Antreprenoriatului și Turismului  
 
De la:   Denisa-Elena Neagu 
            Deputat USR în circumscripția electorală nr. 42, București 
 

 
Obiectul întrebării: Cadrul legislativ necesar operaționalizării organizațiilor de management al 
destinației (OMD) 
 
 
Stimate domnule ministru, 
 
M-am bucurat să văd ordinul de ministru nr. 579/03.03.2022 și, ulterior, punerea în dezbatere publică a 
propunerii de Cartografiere a destinațiilor optime pentru înființarea organizațiilor de management al 
destinației. Este un prim pas în crearea cadrului legislativ pentru operaționalizarea organizațiilor de 
management al destinației (OMD).  
 
În acest context, aș dori câteva lămuriri suplimentare privind legislația românească legată de OMD-uri, și 
anume: 
 

(1) Care au fost criteriile prin care a fost stabilită componența nominală a grupului tehnic de lucru 
pentru elaborarea cadrului normativ privind înființarea OMD-urilor în România, precum și pentru 
îndeplinirea obiectivului din PNRR referitor la cartografierea destinațiilor optime în care să se 
formeze aceste OMD-uri regionale care pot fi finațate prin PNRR?  
 

(2) De ce în grupul tehnic de lucru menționat la punctul (1) sunt absente marile asociații patronale 
din turism?  
 

(3) În condițiile în care capitolul din PNRR se referă la Cultură și turism, fiind propusă o formulă de 
promovare a turismului cultural, de ce nu se regăsesc în grupul tehnic de lucru menționat la 
punctul (1) Direcțiile Județene pentru Cultură, asociații muzeale sau alte organizații importante la 
nivel național sau județean? 
 

(4) Care este stadiul lucrărilor din cadrul ministerului pe care-l conduceți pentru adoptarea unui cadru 
legislativ necesar funcționării Organizațiilor de Management al Destinației?  
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(5) Există o formă incipientă sau intermediară a legii pentru operaționalizarea organizațiilor de 
management al destinației (OMD)? Dacă da, indiferent de forma acesteia, vă rog să mi-o 
transmiteți. 
 

(6) Care este calendarul privind finalizarea cadrului normativ pentru operaționalizarea organizațiilor 
de management al destinației (OMD) și când estimați că acesta va fi transmis Parlamentului 
pentru dezbatere?  

 
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și, de asemenea, am rugămintea să îmi trimiteți o copie a 
răspunsului la adresa de e-mail denisa.neagu@cdep.ro. Vă mulțumesc! 

 
 
Cu deosebită considerație, 
 
Deputat 
Denisa-Elena Neagu 

 
 

 
    23/03/2022 

 




