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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
Ón grad de Cavaler
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A ∫i ale art. 11 din
Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu
modific„rile ulterioare,
Ón semn de apreciere pentru talentul artistic ∫i pentru Óntreaga activitate
pus„ Ón slujba artelor plastice ∫i promov„rii ∫colii rom‚ne∫ti de pictur„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul Meritul Cultural Ón grad de Cavaler,
Categoria C — îArtele plastice“, doamnei Aurelia P„unescu.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 27 octombrie 2004.
Nr. 843.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului
dintre Rom‚nia ∫i Spania privind recunoa∫terea reciproc„
a permiselor de conducere auto ale cet„˛enilor rom‚ni
∫i spanioli, Ón scopul preschimb„rii, semnat la Bucure∫ti
la 1 septembrie 2004
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 385 din 30
septembrie 2004,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul dintre
Rom‚nia ∫i Spania privind recunoa∫terea reciproc„ a permiselor de
conducere auto ale cet„˛enilor rom‚ni ∫i spanioli, Ón scopul preschimb„rii,
semnat la Bucure∫ti la 1 septembrie 2004, ∫i se dispune publicarea
prezentului decret Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 29 octombrie 2004.
Nr. 856.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului
de Ómprumut (Primul Ómprumut de ajustare
programatic„ — PAL 1) dintre Rom‚nia
∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare,
semnat la Bucure∫ti la 27 septembrie 2004
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 396 din 14 octombrie 2004,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul de
Ómprumut (Primul Ómprumut de ajustare programatic„ — PAL 1) dintre
Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, semnat
la Bucure∫ti la 27 septembrie 2004, ∫i se dispune publicarea prezentului
decret Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 29 octombrie 2004.
Nr. 857.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónfiin˛area Consulatului General al Rom‚niei
la Sevilla, Regatul Spaniei
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 37/1991 privind Ónfiin˛area,
desfiin˛area ∫i schimbarea rangului misiunilor diplomatice ∫i oficiilor
consulare,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se Ónfiin˛eaz„ Consulatul General al Rom‚niei la
Sevilla, Regatul Spaniei, cu un num„r de 5 posturi, potrivit anexei la
prezentul decret.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 29 octombrie 2004.
Nr. 859.
ANEX√

1.
2.
3.
4.
5.

Consul general
Consul
Func˛ionar consular
Secretar dactilo — contabil
™ofer intendent.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónfiin˛area Agen˛iei Consulare a Rom‚niei
la Trieste, Republica Italian„
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 37/1991 privind Ónfiin˛area,
desfiin˛area ∫i schimbarea rangului misiunilor diplomatice ∫i oficiilor
consulare,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se Ónfiin˛eaz„ Agen˛ia Consular„ a Rom‚niei la Trieste,
Republica Italian„, cu un num„r de 3 posturi, potrivit anexei la prezentul decret.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti,
Nr. 860.

29 octombrie 2004.

ANEX√

1. Consul
2. Func˛ionar consular
3. ™ofer intendent.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónfiin˛area Consulatului General al Rom‚niei
la Rostov pe Don, Federa˛ia Rus„
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 37/1991 privind Ónfiin˛area,
desfiin˛area ∫i schimbarea rangului misiunilor diplomatice ∫i oficiilor
consulare,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se Ónfiin˛eaz„ Consulatul General al Rom‚niei la
Rostov pe Don, Federa˛ia Rus„, cu un num„r de 5 posturi, potrivit anexei
la prezentul decret.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 29 octombrie 2004.
Nr. 861.
ANEX√

1.
2.
3.
4.
5.

Consul general
Consul
Func˛ionar consular
Secretar dactilo — contabil
™ofer intendent.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónfiin˛area Agen˛iei Consulare a Rom‚niei
la Torino, Republica Italian„
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 37/1991 privind Ónfiin˛area,
desfiin˛area ∫i schimbarea rangului misiunilor diplomatice ∫i oficiilor consulare,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se Ónfiin˛eaz„ Agen˛ia Consular„ a Rom‚niei la Torino,
Republica Italian„, cu un num„r de 3 posturi, potrivit anexei la prezentul decret.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 29 octombrie 2004.
Nr. 862.
ANEX√

1. Consul
2. Func˛ionar consular
3. ™ofer intendent.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónfiin˛area Consulatului General al Rom‚niei
la Vrsac, Serbia ∫i Muntenegru
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 37/1991 privind Ónfiin˛area,
desfiin˛area ∫i schimbarea rangului misiunilor diplomatice ∫i oficiilor consulare,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se Ónfiin˛eaz„ Consulatul General al Rom‚niei la Vrsac,
Serbia ∫i Muntenegru, cu un num„r de 5 posturi, potrivit anexei la prezentul decret.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 29 octombrie 2004.
Nr. 863.
ANEX√

1.
2.
3.
4.
5.

Consul general
Consul
Func˛ionar consular
Secretar dactilo — contabil
™ofer intendent.

5
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea
∫i func˛ionarea Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Alineatul (2) al articolului 4 din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 503
din 4 iunie 2004, se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
î(2) Num„rul maxim de posturi Ón structura organizatoric„
a AVAS este de 500, exclusiv pre∫edintele ∫i vicepre∫edin˛ii,
din care 200 de posturi pentru activitatea de valorificare a
activelor statului prev„zut„ de Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale
statului, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

∫i 300 de posturi pentru desf„∫urarea activit„˛ii prev„zute de
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 88/1997 privind
privatizarea societ„˛ilor comerciale, aprobat„ prin Legea
nr. 44/1998, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, de
Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea
privatiz„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i de
Ordonan˛a Guvernului nr. 25/2002 privind unele m„suri de
urm„rire a execut„rii obliga˛iilor asumate prin contractele de
privatizare a societ„˛ilor comerciale, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 506/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.“

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
Mircea Ursache
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Dan Mircea Popescu
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu

Bucure∫ti, 21 octombrie 2004.
Nr. 1.774.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea anexei nr. 3 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea
∫i func˛ionarea Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — La anexa nr. 3 la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 737/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 483 din 7 iulie 2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, litera A punctul II
litera b) se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:

îb) inspectoratele teritoriale de munc„ — servicii publice
deconcentrate — 3.966 de posturi*).
*) Œn anul 2004 sunt incluse 40 de posturi pentru func˛ionarea
aparatului propriu al Agen˛iei Na˛ionale pentru Protec˛ia Familiei ∫i 500 de
posturi pentru func˛ii contractuale utilizate temporar pe o perioad„ de
maximum 18 luni. Œncep‚nd cu anul 2005 sunt incluse p‚n„ la 300 de
posturi, func˛ii contractuale, necesare pentru realizarea unor atribu˛ii ale
Casei Na˛ionale de Pensii ∫i alte Drepturi de Asigur„ri Sociale, Ón cadrul
activit„˛ii sistemului de asigurare pentru accidente de munc„ ∫i boli
profesionale, ale c„ror cheltuieli de personal se finan˛eaz„ din bugetul
Inspec˛iei Muncii.“

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Bucure∫ti, 21 octombrie 2004.
Nr. 1.775.

Contrasemneaz„:
p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Valentin Mocanu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 62/2004 privind regimul de organizare ∫i func˛ionare a parcurilor turistice
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 10 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 62/2004 privind regimul de organizare ∫i func˛ionare a parcurilor turistice,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ Normele metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 62/2004 privind regimul de organizare ∫i func˛ionare a

parcurilor turistice, prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Bucure∫ti, 21 octombrie 2004.
Nr. 1.776.

Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Miron Tudor Mitrea
Ministru de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Marian Florian S„niu˛„
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu
ANEX√

NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 62/2004 privind regimul de organizare
∫i func˛ionare a parcurilor turistice
Art. 1. — (1) Titlul de parc turistic se acord„ la
solicitarea autorit„˛ilor administra˛iei publice locale, Ón
conformitate cu prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 62/2004 privind regimul de organizare ∫i
func˛ionare a parcurilor turistice, denumit„ Ón continuare
ordonan˛„ de urgen˛„, Ón vederea realiz„rii urm„toarelor
obiective:
a) cre∫terea num„rului locurilor de munc„;
b) sporirea volumului investi˛iilor str„ine directe;
c) dezvoltarea produselor turistice;
d) dezvoltarea de activit„˛i care s„ determine angajarea
personalului cu Ónalt„ calificare;
e) desf„∫urarea de activit„˛i Ón concordan˛„ cu obiectivele
de dezvoltare regional„.
(2) Œn sensul prevederilor art. 1 alin. (2) din ordonan˛a
de urgen˛„, prin activit„˛i de turism ∫i servicii specifice se
Ón˛elege:
a) servicii de cazare;
b) servicii de alimenta˛ie public„;
c) servicii de transport;
d) servicii de agrement;
e) servicii de tratament balnear.
(3) Œn sensul prevederilor alin. (2) ∫i Ón raport cu
oportunit„˛ile de dezvoltare specifice fiec„rui parc turistic se
promoveaz„ diverse forme de turism:
a) turism de litoral;
b) turism montan;
c) turism balnear;
d) turism de agrement;
e) alte forme de turism.
(4) Œn cadrul parcului turistic, pe l‚ng„ activit„˛ile care
predomin„ ∫i care confer„ domeniul de specializare al
parcului turistic, Ón vederea sprijinirii dezvolt„rii acestor
activit„˛i, se desf„∫oar„ o serie de servicii conexe:
a) furnizare de utilit„˛i;
b) cur„˛enie ∫i paz„;

c) servicii comerciale;
d) servicii de eviden˛„ contabil„;
e) asisten˛„ Ón afaceri;
f) servicii de asigurare;
g) alte servicii similare acestora sau Ón leg„tur„ direct„
cu acestea.
Art. 2. — (1) Administrarea parcului turistic se
realizeaz„ de c„tre un comitet de administrare.
(2) Œn cererea pentru acordarea titlului de parc turistic
se men˛ioneaz„ propunerile privind componen˛a comitetului
de administrare, din care pot face parte reprezentan˛i ai
prefectului, ai consiliului local, ai consiliului jude˛ean, ai
investitorului, persoane fizice interesate ori reprezentan˛i ai
persoanelor juridice.
Art. 3. — Prin hot„r‚rea Guvernului de acordare a
titlului de parc turistic se vor stabili:
a) tipul activit„˛ilor turistice ∫i al serviciilor ce urmeaz„ a
se desf„∫ura, potrivit zonei ∫i condi˛iilor de atragere a unui
num„r maxim de turi∫ti, tipul investi˛iilor privind realizarea
infrastructurii (re˛ele de ap„, canalizare ∫i de drumuri
publice, re˛ele de alimentare cu gaze, energie electric„ ∫i
de telecomunica˛ii etc.);
b) sursele de finan˛are, care pot fi: bugetele locale ale
unit„˛ilor administrativ-teritoriale Ón a c„ror raz„ func˛ioneaz„
parcul turistic, credite interne ∫i/sau externe, sponsoriz„ri,
investi˛ii private interne ∫i interna˛ionale, investi˛ii mixte, alte
surse legal constituite.
Art. 4. — (1) Atribu˛iile comitetului de administrare sunt:
a) s„ colaboreze cu autorit„˛ile administra˛iei publice
locale pe al c„ror teritoriu se constituie parcurile turistice, la
Óntocmirea planurilor de amenajare teritorial„ ∫i urbanistic„,
Ón condi˛iile legii;
b) s„ atrag„ surse financiare pentru realizarea racord„rii
parcului turistic la re˛elele de utilit„˛i: drumuri de acces,
canalizare, telecomunica˛ii, alimentare cu ap„, energie
electric„, gaze naturale;
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c) s„ gestioneze sursele financiare proprii ∫i atrase, Ón
conformitate cu strategia de func˛ionare ∫i dezvoltare a
parcului turistic, Ón vederea asigur„rii utilit„˛ilor ∫i serviciilor
necesare activit„˛ilor desf„∫urate Ón parcul turistic, asigur„rii
∫i garant„rii nediscriminatorii a dreptului de folosin˛„ asupra
infrastructurii ∫i utilit„˛ilor, potrivit contractelor Óncheiate de
autorit„˛ile administra˛iei publice locale cu beneficiarii
acestora, repar„rii, Óntre˛inerii, moderniz„rii ∫i dezvolt„rii,
dup„ caz, a infrastructurii ∫i utilit„˛ilor din interiorul parcului
turistic, asigur„rii accesului la utilizarea spa˛iilor din parcul
turistic destinate folosin˛ei comune;
d) s„ selecteze solicit„rile de admitere de noi agen˛i
economici Ón parcul turistic;
e) s„ atrag„ investitori pentru dezvoltarea activit„˛ilor ∫i
serviciilor specifice parcurilor turistice;
f) s„ Óncheie ∫i s„ dezvolte parteneriatele interne ∫i
interna˛ionale, s„ ofere consultan˛„ pentru afaceri etc.;
g) s„ colaboreze cu autorit„˛ile administra˛iei publice
centrale ∫i locale ∫i cu alte organisme ∫i organiza˛ii.
(2) Œn exercitarea atribu˛iilor care Ói revin, comitetul de
administrare adopt„ hot„r‚ri cu caracter obligatoriu pentru
toate persoanele juridice care desf„∫oar„ activit„˛i specifice
Ón perimetrul parcurilor turistice.
(3) Pentru recuperarea investi˛iei, acoperirea costurilor
de Óntre˛inere ∫i pentru realizarea unui profit se percep
tarife de utilizare ∫i exploatare a parcului turistic. Valoarea
tarifelor de utilizare ∫i exploatare a parcului turistic este
stabilit„ de c„tre comitetul de administrare.
Art. 5. — Œn vederea ob˛inerii titlului de parc turistic,
solicitantul depune urm„toarele documente:
a) cererea de acordare a titlului de parc turistic;
b) copii de pe documenta˛iile de amenajare a teritoriului
∫i urbanism privind delimitarea terenului;
c) studiul de fezabilitate pentru realizarea parcului
turistic, inclusiv descrierea infrastructurii Ón interiorul
acestuia ∫i a sistemelor de conectare la utilit„˛ile din
exteriorul parcului turistic, ce urmeaz„ s„ fie realizate, cu
un capitol separat f„c‚nd dovada oportunit„˛ii, Ón sensul c„
terenul se afl„ Óntr-o zon„ cu poten˛ial turistic complex;
d) declara˛ia pe propria r„spundere a proprietarului
terenului aferent parcului turistic, din care s„ rezulte c„
situa˛ia juridic„ a terenului este clarificat„, acesta nef„c‚nd
obiectul vreunui litigiu ∫i nefiind afectat de sarcini;
e) certificatul de sarcini;
f) strategia de func˛ionare ∫i dezvoltare a parcului
turistic;
g) acordul autorit„˛ii administra˛iei publice locale privind
realizarea infrastructurii aferente parcului turistic ∫i
conexiunii utilit„˛ilor.
Art. 6. — Delimitarea parcurilor turistice se face pe
baza documenta˛iilor de amenajare a teritoriului ∫i urbanism
realizate de autorit„˛ile administra˛iei publice locale, cu
avizul de specialitate al Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului.
Art. 7. — (1) Cererea pentru acordarea titlului de parc
turistic ∫i documentele prev„zute la art. 5 se depun la

Registratura general„ a Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón vederea analizei ∫i evalu„rii.
(2) Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
aprob„ sau respinge motivat cererea de acordare a titlului
de parc turistic, Ón termen de 30 de zile de la depunerea
acesteia.
(3) Œn situa˛ia Ón care documenta˛ia nu este complet„,
Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului poate
solicita completarea documenta˛iei, acord‚ndu-se un nou
termen de 30 de zile, care curge de la data complet„rii.
(4) Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului,
prin Autoritatea Na˛ional„ pentru Turism, efectueaz„ la fa˛a
locului verific„ri ale zonei delimitate care face obiectul
cererii de acordare a titlului de parc turistic.
Art. 8. — (1) Titlul de parc turistic se acord„
solicitantului, dac„ acesta Óndepline∫te condi˛iile prev„zute
Ón prezentele norme metodologice.
(2) Titlul de parc turistic se acord„ prin hot„r‚re a
Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, ca urmare a analizei ∫i evalu„rii
documenta˛iei depuse de solicitant.
(3) Titlul de parc turistic cuprinde:
a) datele de identificare a solicitantului;
b) datele de identificare a zonei delimitate Ón care se
constituie parcul turistic;
c) durata de func˛ionare a parcului turistic;
d) tipul activit„˛ilor turistice ∫i al serviciilor ce urmeaz„
s„ se desf„∫oare Ón cadrul parcului turistic;
e) tipul investi˛iilor privind realizarea infrastructurii —
re˛ele de ap„, canalizare ∫i de drumuri publice, re˛ele de
alimentare cu gaze, energie electric„ ∫i de telecomunica˛ii
∫i altele;
f) sursele de finan˛are.
Art. 9. — (1) Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului aduce la cuno∫tin˛„ solicitan˛ilor motivele care
au determinat respingerea cererii de acordare a titlului de
parc turistic.
(2) O nou„ cerere de acordare a titlului de parc turistic
se poate introduce dup„ cel pu˛in 3 luni de la respingere,
dac„ sunt realizate condi˛iile neÓndeplinite la prima
solicitare.
Art. 10. — Retragerea titlului de parc turistic se dispune
prin hot„r‚re a Guvernului, la propunerea Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón situa˛iile
prev„zute la art. 8 din ordonan˛a de urgen˛„.
Art. 11. — Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului analizeaz„ evolu˛ia dezvolt„rii parcurilor turistice,
pe baza rapoartelor depuse semestrial de c„tre comitetul
de administrare.
Art. 12. — Modelul cererii pentru eliberarea titlului de
parc turistic se aprob„ prin ordin al ministrului
transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului, Ón termen de
10 zile de la intrarea Ón vigoare a prezentelor norme
metodologice.
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