
HOTĂRÂRE Nr. 303 din 31 martie 2010  
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 238/2001 privind 
condiţiile de acordare a licenţei şi brevetului de turism 
 
EMITENT:         GUVERNUL 
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 15 aprilie 2010 
 
Data intrării în vigoare: 
15 Aprilie 2010 
 
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 
 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.    
 
    ART. I - Hotărârea Guvernului nr. 238/2001 privind condiţiile de acordare a 
licenţei şi brevetului de turism, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 21 februarie 2001, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
    1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "(2) Persoana care asigură conducerea operativă a unei agenţii de turism ori a 
unei filiale a acesteia din altă localitate sau a unei structuri de primire turistică 
trebuie să deţină cel puţin unul dintre următoarele documente: certificat de 
absolvire a unui curs de formare managerială în domeniu, organizat de un furnizor 
de formare profesională autorizat, în condiţiile legii, diplomă de 
licenţă/masterat/doctorat privind absolvirea de cursuri 
universitare/postuniversitare în domeniul turismului, brevet de turism specific 
funcţiei." 
    2. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "Art. 6 - (1) Licenţa de turism este valabilă pe perioadă nedeterminată, până la 
modificarea criteriilor şi condiţiilor de licenţiere pentru care se acordă. 
    (2) În situaţia în care se produc modificări cu privire la datele de identificare ale 
operatorului economic, ale agenţiei de turism sau ale filialelor acesteia şi în situaţia 
în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile şi criteriile de la data licenţierii, 
operatorul economic va solicita Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 
preschimbarea licenţei de turism, în termen de maximum 30 de zile de la data 
apariţiei modificărilor." 
    3. La articolul 13, literele a) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    "a) desfăşurarea de activităţi turistice specifice agenţiilor de turism de către 
operatorii economici fără a deţine licenţă de turism, cu licenţă de turism 
suspendată, retrasă sau expirată; 
    
........................................................................................................
.......... 
    e) nerespectarea dispoziţiilor art. 1 alin. (2);". 
    4. La articolul 13, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul 
cuprins: 



    "h) împiedicarea, sub orice formă, a persoanelor împuternicite de a-şi exercita 
atribuţiile de control." 
    5. La articolul 14, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul 
cuprins: 
    "c) fapta prevăzută la lit. h), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei." 
    ART. II - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare în termen de 30 de zile de 
la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
    ART. III - Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile-cadru 
ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a 
prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România. 
    ART. IV - Procedurile şi formalităţile de autorizare prevăzute de Hotărârea 
Guvernului nr. 238/2001 privind condiţiile de acordare a licenţei şi brevetului de 
turism, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi îndeplinite prin intermediul 
punctului de contact unic, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 49/2009. Prevederile prezentului articol se aplică după împlinirea a 
60 de zile de la operaţionalizarea punctului de contact unic. 
    ART. V - În cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor 
depuse în vederea autorizării, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va 
contacta autorităţile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al 
Spaţiului Economic European în cauză, prin intermediul IMI - Sistemul de informare 
în cadrul pieţei interne, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
49/2009. 
 

* 
 
    Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 2006/123/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei 
interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 376 din 27 
decembrie 2006, în ceea ce priveşte furnizarea de servicii turistice. 
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