PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR

Comisia pentru industrii și servicii

Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară și servicii specifice
București, 09.04.2019
Nr. 4c-5/211

București, 09.04.2019
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BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAȚILOR
Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun suplimentar asupra proiectului
de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea
Programului național de dezvoltare a turismului „Schi în România”, trimis spre
examinare pe fond, Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, cu adresa nr.PLx.172 din 4 aprilie
2018.
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,

PREȘEDINTE,

Iulian Iancu

Alexandru Stănescu
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RAPORT COMUN SUPLIMENTAR
asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de
dezvoltare a turismului „Schi în România”
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările
ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, au
fost sesizate spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea
Programului național de dezvoltare a turismului „Schi în România”, trimis cu adresa nr.P.L.x 172 din 4 aprilie 2018, înregistrat la
Comisia pentru industrii și servicii sub nr. 4c-3/192 din 10 aprilie 2018, iar la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară și servicii specifice sub nr.4c-4/222 din 10 aprilie 2018.
Consiliul Legislativ, cu avizul nr.974/15.11.2017, a avizat favorabil propunerea legislativă cu observații și propuneri.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 28 martie 2018.
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia
juridică, de disciplină și imunități, cu avizele nr.4c-27/201 din 02 mai 2018, nr.4c-6/141 din 8 mai 2018, respectiv nr.4c-11/293 din 04
decembrie 2018, au avizat favorabil proiectul de lege.
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de
dezvoltare a turismului „Schi în România”, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea clarificării procedurii de scoatere
definitivă din fondul forestier naţional sau din circuitul agricol a terenurilor destinate realizării Programului naţional de dezvoltare a
turismului „Schi în România”.
În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare, membrii celor două comisii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 26 martie 2019.
La lucrări au fost prezenți din partea Comisiei pentru industrii și servicii 19 deputați din totalul de 20 deputați, iar din
partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice conform listei de prezență.
La lucrări au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnul ClaudiuSorin Roșu-Mareș – secretar de stat și doamna Elena Filip – șef serviciu, din partea Ministerului Turismului doamna Cristina Târteață
– secretar de stat și domnii Cristian Diaconescu – consilier și Constantin Cristea – consilier, iar din partea Ministerului Apelor și
Pădurilor domnul Dănuț Iacob - director.
În urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună
plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea
Programului național de dezvoltare a turismului „Schi în România”, cu amendamente admise prevăzute în anexa nr.1 și amendamente
respinse prevăzute în anexa nr.2, anexe care fac parte integrantă din prezentul raport.
**
*
În ședința din data de 3 aprilie 2019, în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările
și completările ulterioare, plenul Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisiile sesizate în fond, transmis cu
adresa nr.P.L.x. 172/2018 din 4 aprilie 2019.
Reexaminarea proiectului de lege a avut loc în ședință comună din data de 9 aprilie 2019.
La lucrări au fost prezenți din partea Comisiei pentru industrii și servicii 16 deputați din totalul de 20 deputați, iar din
partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice conform listei de prezență.
La lucrări au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnul ClaudiuSorin Roșu-Mareș – secretar de stat și doamna Elena Filip – șef serviciu, din partea Ministerului Turismului doamna Cristina Târteață
– secretar de stat și domnii Cristian Diaconescu – consilier și Constantin Cristea – consilier, iar din partea Ministerului Apelor și
Pădurilor domnii Daniel Coroamă - secretar de stat și Dănuț Iacob – director și doamna Luiza Bratu - consilier.
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În urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună
plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea
Programului național de dezvoltare a turismului „Schi în România”, cu amendamente admise prevăzute în anexa nr.1 și amendamente
respinse prevăzute în anexa nr.2, anexe care fac parte integrantă din prezentul raport.
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 decizională pentru acest proiect de lege este Camera
Deputaților.
Prezentul raport înlocuiește integral Raportul comun nr.4c-3/192/2018 din 26 martie 2019, respectiv nr.4c-5/155 din 16
martie 2019.
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Anexa nr.1
AMENDAMENTE

Nr.
crt.
0
1.

2.

3.

Text Lege nr.526/2003,
cu modificările și completările ulterioare
1

ADMISE

Text adoptat de Senat

Amendamente admise/Autor

Motivația

2
Titlul Legii
LEGE
privind modificarea și completarea Legii
nr.526/2003 pentru aprobarea Programului
național de dezvoltare a turismului „Schi în
România”

3

4

Nemodificat

Articol unic. – Legea nr.526/2003 pentru Nemodificat
aprobarea Programului național de dezvoltare a
turismului „Schi în România”, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.901
din 16 decembrie 2003, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
Art.3. – Acțiunile care se vor desfășura în 1. La articolul 3, literele a1), b) și g) se 1. La articolul 3, literele a), a1) și b)
cadrul programului au în vedere următoarele: modifică și vor avea următorul cuprins:
se modifică și vor avea următorul
cuprins:
a) realizarea studiilor de prefezabilitate
„a)
realizarea
studiilor
de
privind dezvoltarea turismului, pentru
prefezabilitate privind dezvoltarea
practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă,
turismului,
pentru
practicarea
schiului și a altor sporturi de iarnă, la
de către Institutul Național de CercetareDezvoltare în Turism, la solicitarea
solicitarea administrației publice
4

Studiile
de
prefezabilitate
pot fii solicitate
atât
de
administrația

0

1
administrației publice locale și centrale.

a1) avizarea de către Ministerul Turismului
a studiilor de prefezabilitate, fezabilitate sau a
proiectelor tehnice privind dezvoltarea
turismului, pentru practicarea schiului și a
altor sporturi de iarnă, realizate de către
administrațiile publice locale;

2

„a1) avizarea de către autoritatea administrației
publice centrale responsabile în domeniul
turismului a studiilor de prefezabilitate,
fezabilitate sau a proiectelor tehnice privind
dezvoltarea turismului, pentru practicarea
schiului și a altor sporturi de iarnă, realizate de
către administrațiile publice locale;

5

3
4
locale și centrale sau a unui publică centrală
investitor, persoană fizică sau și locală, cât și
persoană juridică;
de către orice
investitor,
Comisia pentru industrii și servicii
acestea putând fi
Comisia
pentru
agricultură, realizate
de
silvicultură, industrie alimentară și orice persoană
servicii specifice
fizică
sau
juridică
autorizată.
a1) avizarea de către autoritatea Sintagma
administrației publice centrale care ”obiectivele al
răspunde de turism a studiilor de căror beneficiar
prefezabilitate, fezabilitate sau a este o unitate
proiectelor
tehnice
privind administrativ
dezvoltarea
turismului,
pentru teritoriala”,
practicarea schiului și a altor sporturi prevăzută
în
de iarnă;
Programul
național
de
Dep.Mihai Weber - PSD
dezvoltare
a
turismului ”Schi
în
Romania”
este
discriminatorie,
fiind necesar ca
și
operatorii
privați să poată
beneficia
de
facilitatea
de
scutire de la
plata tarifelor,
taxelor sau altor

0

1

2

3

b) stabilirea terenurilor care vor fi incluse
pentru practicarea schiului și a altor sporturi
de iarnă, pe baza planurilor de amenajare a
teritoriului și a planurilor de urbanism avizate
și aprobare conform legii, inclusiv cu
acordul Academiei Române și al consiliilor
științifice ale parcurilor naționale, cu
respectarea reglementărilor legale privind
protecția mediului și a ariilor protejate;

b) stabilirea terenurilor care vor fi incluse
pentru practicarea schiului și a altor sporturi
de iarnă, pe baza planurilor de amenajare a
teritoriului și a planurilor de urbanism avizate și
aprobare conform legii, cu respectarea
reglementărilor legale privind protecția mediului
și a ariilor protejate;

4
obligații bănești
prevăzute
de
legislația
în
vigoare.
b) stabilirea terenurilor pe care vor fi Precizare
amenajate obiectivele prevăzute la necesară.
lit.d)-g), pe baza planurilor de
amenajare a teritoriului și a
planurilor de urbanism avizate și
aprobate
conform
legii,
cu
respectarea reglementărilor privind
protecția mediului și a ariilor
protejate;”
Dep.Mihai Weber - PSD
2. La articolul 3, literele d) și g) se
modifică și vor avea următorul
cuprins:
„d) amenajarea, dezvoltarea sau
reabilitarea infrastructurii generale:
căi de acces, alimentări cu apă, gaze,
curent electric, canalizări, stații de
pompare și stații de epurare a apelor
uzate, parcări și alte utilități
necesare;”

d) amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea
infrastructurii generale: căi de acces,
alimentări cu apă, gaze, curent electric,
canalizări, stații de pompare și stații de
epurare a apelor uzate, parcări, drumuri
forestiere și alte utilități necesare;

Comisia pentru industrii și servicii
Comisia
pentru
agricultură,
silvicultură, industrie alimentară și
servicii specifice
…………………………….
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Amenajarea,
dezvoltarea și
reabilitarea
infrastructurii
drumurilor
forestiere sunt
reglementate
prin
Legea
nr.192/2010.

0

1

2

3

4

g) construirea, dezvoltarea sau reabilitarea g) construirea, extinderea, dezvoltarea sau g) Nemodificat
structurilor de primire turistică.
reabilitarea structurilor de primire turistică,
inclusiv drumurile de acces și parcările Dep.Doina-Adriana Pană – PSD
aferente.”
Comisia pentru industrii și servicii
Comisia
pentru
agricultură,
silvicultură, industrie alimentară și
servicii specifice
4.
Art.4. – (1) Beneficiarii scoaterii definitive
din fondul forestier a terenurilor prevăzute la
art.3 lit.b), destinate realizării pârtiilor
pentru practicarea schiului sau a altor
sporturi de iarnă, precum și realizării
instalațiilor de transport pe cablu aferente
acestora, sunt exceptați de la plata
obligațiilor bănești prevăzute la art.41
alin.(1) lit.c) și e) din Legea nr.46/2008 Codul silvic, cu modificările și completările
ulterioare.

2. La articolul 4, alineatele (1) – (4) se
modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art.4. – (1) Scoaterea definitivă din fondul
forestier național sau din circuitul agricol a
terenurilor destinate activităților prevăzute la
art.3 lit.d)-f), necesare realizării Programului
național de dezvoltare a turismului „Schi în
România”, pentru obiective al căror
beneficiar este o unitate administrativteritorială, se face cu exceptarea de la plata
tarifelor prevăzute la art.92 alin.(5) din Legea
fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
respectiv a taxelor, obligațiilor bănești și a
celorlalte obligații datorate potrivit art.36
alin.(2), art.37 alin.(3) și art.41 alin.(1) lit.a)-c)
din Legea nr.46/2008 - Codul silvic,
republicată, cu modificările și completările
ulterioare. În această situație scoaterea
definitivă din fondul forestier național se
realizează prin compensare cu terenuri
echivalente ca suprafață și bonitate.
Echivalența valorică se calculează conform
legislației silvice specifice în vigoare.
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3. Articolul 4 se modifică și va avea Claritatea
textului.
următorul cuprins:
„Art.4. – (1) Scoaterea definitivă din
fondul forestier proprietate publică
a
statului
și
a
unităților
administrativ-teritoriale sau din
circuitul agricol a terenurilor pe care
se
amplasează
obiectivele
destinate acțiunilor prevăzute la
art.3 lit.d)-f), necesare realizării
Programului național de dezvoltare a
turismului „Schi în România”, pentru
obiective al căror beneficiar este o
unitate
administrativ-teritorială
și/sau asociație de dezvoltare
intercomunitară, se face cu
exceptarea de la plata tarifelor
prevăzute la art.92 alin.(5) din Legea
fondului
funciar
nr.18/1991,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare, respectiv de
la plata taxelor și obligațiilor bănești
prevăzute la art.41 alin.(1) lit.a)-c),
precum și de la obligațiile datorate

0

1

2

3
potrivit art.36 alin.(2) și art.37
alin.(3) din Legea nr.46/2008 - Codul
silvic, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.

4

Comisia pentru industrii și servicii
Comisia
pentru
agricultură,
silvicultură, industrie alimentară și
servicii specifice
(2) În cazul în care beneficiarul scoaterii
definitive din fondul forestier prevăzute la
alin.(1) este autoritatea publică locală, iar
terenul respectiv este în proprietatea
publică
a
unităților
administrativteritoriale,
a
statului
sau
a
administratorului pădurilor proprietate
publică a statului, după caz, aceasta este
exceptată de la plata obligațiilor bănești
prevăzute la art.41 alin.(1) lit.a) și b) din
Legea nr.46/2008, cu modificările și
completările ulterioare.

(2) Scoaterea definitivă din fondul forestier
național sau din circuitul agricol al
terenurilor destinate activităților prevăzute la
art.3 lit.d)-f), necesare realizării Programului
național de dezvoltare a turismului „Schi în
România”, pentru obiective al căror
beneficiar este altcineva decât o autoritate
administrativ-teritorială,
se
face
cu
exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la
art.92 alin.(5) din Legea nr.18/1991,
republicată, cu modificările și completările
ulterioare, respectiv a taxelor, obligațiilor
bănești și a celorlalte obligații bănești
prevăzute la art.41 alin.(1) lit.c) din Legea
nr.46/2008, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
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(2) Scoaterea definitivă din fondul Claritatea
forestier proprietate publică a textului.
statului
și
a
unităților
administrativ-teritoriale sau din
circuitul agricol a terenurilor pe care
se
amplasează
obiectivele
destinate acțiunilor prevăzute la
art.3 lit.d)-f), necesare realizării
Programului național de dezvoltare a
turismului ”Schi în România”, pentru
obiective ale căror beneficiar este
altcineva
decât
o
unitate
administrativ-teritorială
și/sau
asociație
de
dezvoltare
intercomunitară, se face cu
exceptarea de la plata tarifelor
prevăzute la art.92 alin.(5) din
Legea nr.18/1991, republicată, cu
modificările
și
completările
ulterioare, respectiv a taxelor,
obligațiilor bănești și a celorlalte
obligații prevăzute la art.41 alin.(1)
lit.a) și b) din Legea nr.46/2008,

0

1

2

3
republicată, cu modificările
completările ulterioare.

4
și

Dep.Adnagi Slavoliub - Minorități
Comisia pentru industrii și servicii
Comisia
pentru
agricultură,
silvicultură, industrie alimentară și
servicii specifice
(3) Scoaterea definitivă din fondul Precizare
forestier proprietate privată sau necesară.
din circuitul agricol a terenurilor
pe care se amplasează obiectivele
destinate acțiunilor prevăzute la
art.3 lit.d)-f), necesare realizării
Programului
național
de
dezvoltare a turismului ”Schi în
România”, se face cu exceptarea
de la plata tarifelor prevăzute la
art.92
alin.(5)
din
Legea
nr.18/1991,
republicată,
cu
modificările
și
completările
ulterioare, respectiv a taxei pentru
scoaterea definitivă a terenurilor
din fondul forestier național
prevăzută la art.41 alin.(1) lit.a)
din Legea nr.46/2008, republicată,
cu modificările și completările
ulterioare.
Comisia pentru industrii și servicii
Comisia
pentru
agricultură,
silvicultură, industrie alimentară și
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0

1

2

3

4

servicii specifice
(3) În mod identic cu prevederile alin.(1) și
(2), beneficiarii scoaterii definitive din
fondul forestier sunt exceptați de la plata
obligațiilor bănești prevăzute la art.92
alin.(4) din Legea fondului funciar
nr.18/1991, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.

(3) Pentru situația prevăzută la art.3 lit.g),
scoaterea definitivă a terenurilor respective
din circuitul agricol și din fondul forestier
național se face cu respectarea legislației
specifice celor două domenii.

(4) Pentru situația prevăzută la art.3
lit.g),
scoaterea
definitivă
a
terenurilor respective din circuitul
agricol şi din fondul forestier
național se face cu respectarea
legislației specifice celor două
domenii.

Conform
normelor
tehnică
legislativă.

de

Dep.Doina-Adriana Pană – PSD
Comisia pentru industrii și servicii
Comisia
pentru
agricultură,
silvicultură, industrie alimentară și
servicii specifice
(4) În cazurile prevăzute la alin.(2),
scoaterea definitivă din fondul forestier se
realizează prin transfer din proprietatea
publică respectivă în proprietatea publică a
autorității publice locale beneficiare.
Pentru celelalte cazuri, scoaterea definitivă
din fondul forestier se realizează prin
compensare cu terenuri echivalente ca
suprafață și bonitate.

(4) Pentru cazurile prevăzute la alin.(1)-(3)
scoaterea definitivă din fondul forestier
național se realizează prin hotărâre a
Guvernului.”

(5) Pentru cazurile prevăzute la
alin.(1)-(3) scoaterea definitivă din
fondul forestier național se realizează
prin hotărâre a Guvernului.

Conform
normelor
tehnică
legislativă.

de

Dep.Doina-Adriana Pană – PSD
Comisia pentru industrii și servicii
Comisia
pentru
agricultură,
silvicultură, industrie alimentară și
servicii specifice
3. La articolul 4, după alineatul (4) se
introduce un nou alineat, alin.(41), cu
următorul cuprins:
„(41) Scoaterea din circuitul agricol a terenurilor
agricole prevăzute la alin.(1)-(3) se face cu
respectarea legislației prevăzute de Legea
nr.18/1991, republicată, cu modificările și
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(6) Scoaterea din circuitul agricol a
terenurilor agricole prevăzute la
alin.(1)-(3) se face cu respectarea
prevederilor
Legii
nr.18/1991,

Conform
normelor
tehnică
legislativă.

de

0

1

2
completările ulterioare, și de Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.34/2013 privind
organizarea, administrarea și exploatarea
pajiștilor permanente și pentru modificarea și
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991,
aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr.86/2014, cu modificările și completările
ulterioare.”

3
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.34/2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar
nr.18/1991, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.86/2014, cu
modificările
şi
completările
ulterioare.

4

Dep.Doina-Adriana Pană – PSD
Comisia pentru industrii și servicii
Comisia
pentru
agricultură,
silvicultură, industrie alimentară și
servicii specifice
(5) Pentru toate cazurile prevăzute la
alin.(4), scoaterea definitivă din fondul
forestier, precum și transferurile sau
compensările se realizează prin hotărâre a
Guvernului, cu derogările corespunzătoare
de la art.37 și 38 din Legea nr.46/2008, cu
modificările și completările ulterioare.

4. La articolul 4, alineatul (5) se modifică și va
avea următorul cuprins:
„(5) Lucrările de amenajare a zonelor pentru
practicarea schiului și a altor sporturi de
iarnă, realizate din fonduri publice, sunt
declarate de utilitate publică și vor fi realizate
în conformitate cu legislația în vigoare.”

(7) Lucrările de amenajare aferente Claritatea
zonelor pentru practicarea schiului şi textului.
a altor sporturi de iarnă, realizate
din fonduri publice, sunt declarate
de utilitate publică și vor fi realizate
în conformitate cu legislația în
vigoare.
Comisia pentru industrii și servicii
Comisia
pentru
agricultură,
silvicultură, industrie alimentară și
servicii specifice

(6) Lucrările de amenajare a zonelor
pentru practicarea schiului și a altor
sporturi de iarnă, realizate din fonduri

(8) Pentru situațiile prevăzute la Precizare
11

0

1
publice, sunt declarate de utilitate publică
și vor fi realizate în conformitate cu
legislația în vigoare.
(7) Terenurile situate în ariile naturale
protejate, declarate conform prevederilor
legale specifice, nu fac obiectul prezentei
legi, cu excepția cazului în care acestea
sunt amplasate în zonele de dezvoltare
durabilă ale ariilor naturale protejate de
interes național, desemnate prin planurile
de amenajare și urbanism aprobate.

5.
Art.5. - (1) Scoaterea din fondul forestier
național a terenurilor prevăzute la art.4
alin.(1) se aprobă numai după realizarea
studiilor de prefezabilitate, fezabilitate sau a
proiectelor tehnice privind dezvoltarea
turismului pentru practicarea schiului și a
altor sporturi de iarnă.

2

3
4
alin.(1)-(3), scoaterea definitivă din necesară.
fondul forestier național se
realizează prin compensare cu
terenuri echivalente ca suprafață și
bonitate. Echivalența valorică se
calculează
conform legislației
silvice specifice în vigoare.”
Comisia pentru industrii și servicii
Comisia
pentru
agricultură,
silvicultură, industrie alimentară și
servicii specifice

5. Articolul 5 se modifică și va avea următorul
cuprins:
„Art.5. - (1) Scoaterea din fondul forestier
național a terenurilor prevăzute la art.3 lit.d)-g)
se aprobă numai după realizarea studiilor de
prefezabilitate, fezabilitate sau a proiectelor
tehnice privind dezvoltarea turismului pentru
practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă, în
baza:

4. Articolul 5 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art.5. - (1) Scoaterea din fondul Precizare
forestier național sau din circuitul necesară.
agricol, a terenurilor pe care se
amplasează obiectivele destinate
acțiunilor prevăzute la art.3 lit.d)-g),
se aprobă numai după realizarea
studiilor
de
prefezabilitate,
fezabilitate sau a proiectelor tehnice
privind dezvoltarea turismului pentru
practicarea schiului și a altor sporturi
de iarnă, în baza:
a) documentației specifice prevăzute de legislația a) documentației specifice prevăzută
silvică;
de legislația silvică;
b) documentației prevăzută de
legislația
aplicabilă
pentru
scoaterea din circuitul agricol și cu
respectarea condițiilor privind
amplasarea
obiectivelor
pe
12

0

1

2
b) avizului autorității administrației publice
centrale responsabile în domeniul turismului,
în care să fie precizată încadrarea obiectivului în
Programul național de dezvoltare a turismului
„Schi în România” cu specificarea suprafeței și a
amplasamentului sub raport amenajistic.

3
terenurile agricole situate în
extravilan;
c) avizului autorității publice centrale
care răspunde de turism, în care să
fie precizată încadrarea obiectivului
de dezvoltare a turismului „Schi în
România” cu specificarea suprafeței
și amplasamentului.

4

Comisia pentru industrii și servicii
Comisia
pentru
agricultură,
silvicultură, industrie alimentară și
servicii specifice
(2) Finanțarea studiilor de prefezabilitate
pentru suprafețele de teren din zonele incluse
în program se realizează de către Ministerul
Turismului, în funcție de fondurile
disponibile și de prioritățile din punct de
vedere al dezvoltării turistice. Autoritățile
administrației publice locale sau centrale
implicate în program pot hotărî, în condițiile
legii, participarea cu resurse financiare din
bugetele proprii.

(2) Finanțarea studiilor de prefezabilitate pentru
suprafețele de teren din zonele incluse în
program se realizează de către autoritatea
administrației publice centrale responsabile în
domeniul turismului, în funcție de fondurile
disponibile și de prioritățile din punct de vedere
al dezvoltării turistice. Autoritățile administrației
publice locale sau centrale implicate în program
pot hotărî, în condițiile legii, participarea cu
resurse financiare din bugetele proprii.”

(2)
Finanțarea
studiilor
de Claritatea
prefezabilitate pentru suprafețele de textului.
teren din zonele incluse în program
se realizează de către autoritatea
administrației publice centrale care
răspunde de turism, în funcție de
fondurile disponibile și de prioritățile
din punct de vedere al dezvoltării
turistice. Autoritățile administrației
publice locale sau centrale implicate
în program pot hotărî, în condițiile
legii,
participarea
cu
resurse
financiare din bugetele proprii.”
Comisia pentru industrii și servicii
Comisia
pentru
agricultură,
silvicultură, industrie alimentară și
servicii specifice
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0
6.

1

2

3
4
5. Articolul 6 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art.6. - Implementarea programului Schimbarea
va fi coordonată de autoritatea denumirii
administrației publice centrale instituțiilor.
care răspunde de turism în
colaborare
cu
autoritatea
administrației publice centrale
care răspunde de sport, în
conformitate cu prevederile legale.”

Art.6. - Implementarea programului va fi
coordonată de Ministerul Transporturilor,
Construcțiilor
și
Turismului,
prin
Autoritatea Națională pentru Turism, în
colaborare cu Ministerul Educației și
Cercetării și cu Agenția Națională pentru
Sport, și se va realiza de către autoritățile
administrației publice centrale și locale, în
conformitate cu prevederile legale.

Comisia pentru industrii și servicii
Comisia
pentru
agricultură,
silvicultură, industrie alimentară și
servicii specifice
7.

Anexa

6.
La
anexă,
prevederile
referitoare la județele Alba,
Bistrița-Năsăud,
Caraș-Severin,
Harghita,
Maramureș,
Sibiu,
Suceava și Vâlcea se modifică și
vor avea următorul cuprins:

LISTA
zonelor identificate pentru dezvoltarea
domeniului schiabil și practicarea altor
sporturi de iarnă, cuprinse în cadrul
Programului național de dezvoltare a
turismului „Schi în România”
Judeţul Alba: Abrud, Arieşeni, Baia de Arieş,
Poarta Raiului (Şureanu), Zlatna

„Judeţul Alba: Abrud, Arieşeni, Baia
de Arieş, Zlatna, dezvoltarea zonei
turistice
„Ursoaia”
(comuna
Horea, comuna Gârda, comuna
Albac), Munții Șureanu (Poarta
Raiului), Munții Apuseni, Munții
Metaliferi, Munții Bihariei, Munții
Bihorului,
Muntele
Găina,
Muntele Mare, Munții Trascăului
14

Dezvoltarea
accelerată
a
serviciilor
de
turism
montan, dublată
de
tendința
europeană a
dezvoltării
agroturismului,
impune

0

1

2

3
Dep.Sorin Bumb – PNL
Dep.Corneliu Olar – PNL
Dep.Claudiu Răcuci – PNL
Dep.Ioan Dîrzu – PSD

…………………………….

15

4
intervenția
statului
în
construirea unei
infrastructuri
rutiere,
de
utilități
publice și de
alte servicii care
să
aducă turismul
montan
la
standardele
TQM
mondiale.
Munții Șureanu,
Munții Apuseni,
Munții
Metaliferi,
Munții Bihariei,
Munții
Bihorului,
Muntele Găina,
Muntele Mare și
Munții
Trascăului au un
potențial
de
dezvoltare
enorm,
susținut
de
relieful prielnic
dezvoltării
sporturilor
de
iarnă,
de

0

1

Judeţul Bistriţa-Năsăud: Colibiţa,
Tihuţa, Ţibleş (Fiad), Valea Vinului

2

3

Leşu,

Judeţul Bistriţa-Năsăud: Colibiţa,
Leşu, Tihuţa, Ţibleş (Fiad), Valea
Vinului, orașul Năsăud, orașul
Sângiorz-Băi, comuna Josenii
Bârgăului
comuna
Prundu
Bârgăului,
comuna
Tiha
Bârgăului,
comuna
Bistrița
Bârgăului,
comuna
Livezile,
comuna Poiana Ilvei, comuna
Măgura Ilvei, comuna Ilva Mare,
comuna Ilva Mică, comuna Lunca
Ilvei, comuna Maieru, comuna
Rodna, comuna Șanț, comuna
16

4
specificitatea
serviciilor
turistice
din
zonă
și
de
apropierea lor
de Vestul
țării. Astfel, este
imperios
necesar
ca
aceste
zone să fie
cuprinse
în
programele
guvernamentale
de sprijin pentru
dezvoltarea
unor
domenii
schiabile și de
alte sporturi de
iarnă.

0

1

2

3
Romuli, comuna Telciu, comuna
Coșbuc, comuna Parva, comuna
Rebra, comuna Salva, comuna
Runcu Salvei, comuna Nimigea,
comuna
Feldru,
comuna
Rebrișoara, Munții Călimani,
Munții Bârgăului, Munții Rodnei

4

Dep.Ionuț Simionca – PMP
Sen.Ioan Deneș - PSD
…………………………….
Judeţul
Caraş-Severin:
Muntele
Mic,
Semenic-Crivaia, Valea Olteana (Ţarcu)

Judeţul Caraş-Severin: Muntele Mic,
Semenic-Crivaia, Valea Olteana
(Ţarcu), Munții Semenic (comuna
Văliug, comuna Brebu, comuna
Brebu Nou, comuna Prigor,
municipiul Reșița), Muntele Mic
(comuna Turnu Ruieni, comuna
Zăvoi), Munții Țarcu (comuna
Zăvoi, comuna Armeniș)
Dep.Ion Tabugan – ALDE
…………………………….

Județul Harghita: Borsec, Bucin, HarghitaBăi, Harghita-Mădăraș, Izvoru Mureșului,
Lacul Roșu, Valea Strâmbă, Tușnad,
Vărșag/Vlăhița, Mierești/Căpâlnița.

Județul Harghita: orașul Borsec,
zona Pasul Bucin (comuna Praid,
comuna Joseni), zona Munților
Harghita: Harghita Băi - Harghita
Mădăraș (municipiul Miercurea
Ciuc, orașul Vlăhița, comuna
17

Formularea
propusă
este
mult
mai
potrivită
dacă
este
să
respectăm

0

1

2

3
Ciceu, comuna Siculeni, comuna
Mădăraș, comuna Zetea, comuna
Căpâlnița), Izvorul Mureșului, zona
Lacul Roșu, zona Munților Ciomad
(orașul Băile Tușnad, comuna
Tușnad, comuna Cozmeni), Valea
Strâmbă,
Vărșag,
municipiul
Toplița, zona Munților Călimani
Dep.Bende Sándor – UDMR
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4
prevederile art.2
conform cărora
programul
se
aplică
pentru
zone
(Programul se
aplică în zonele
identificate
pentru
dezvoltarea
domeniului
schiului
și
practicarea altor
sporturi
de
iarnă, prevăzute
în anexa care
face
parte
integrantă din
prezenta lege)
propice
practicării
sporturilor
de
iarnă, ceea ce
presupune
în
cele mai multe
cazuri mai multe
localități,
cooperarea
dintre
acestea
făcând posibilă
realizarea
investițiilor.
Nenominalizare

0

1

2

3

…………………………….
Judeţul Maramureş: Borşa, Cavnic, Izvoarele,
Mogoşa-Şuior, Poienile de sub Munte, Valea
Vaserului, Târgu Lăpuş, Băiut, Groşii
Tiblesului

Judeţul Maramureş: Borşa, Cavnic,
Izvoarele, Mogoşa-Şuior, Poienile de
sub Munte, Valea Vaserului, Târgu
Lăpuş, Băiut, Groşii Tiblesului,
Munții Oaș, Gutâi și Țibleș, Munții
Maramureșului, Munții Rodnei
Dep.Nicolae Daniel Popescu - USR
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4
a unora dintre
localitățile care
compun
o
anumită zonă ar
putea conduce la
excluderea
acesteia din lista
obiectivelor
finanțabile, ceea
ce ar însemna ca
regiuni
cu
potențial turistic
și
sportiv
deosebit să nu
poată
fi
exploatate.
Forma propusă
elimină
inexactitățile din
textul actual al
Legii
nr.526/2003.
Forma propusă
elimină
inexactitățile din
textul actual al
Legii
nr.526/2003
pentru
aprobarea
Programului
național
de
dezvoltare
a

0

1

2

3

…………………………….

Judeţul Sibiu: Bâlea-Lac, Gâtu Berbecului,
Jina, Păltiniş, Valea Avrigului, Poiana
Neamţului

4
turismului «Schi
în
România».
Conform art.2
din
lege
„Programul se
aplică în zonele
identificate
pentru
dezvoltarea
domeniului
schiului
și
practicarea altor
sporturi
de
iarnă, prevăzute
în anexa care
face
parte
integrantă din
prezenta lege.”

Județul Sibiu: Arpașu de Jos,
Cârțișoara, Porumbacu de Jos,
Avrig, Racovița, Turnu Roșu,
Tălmaciu, Boita, Vadu, Râu
Sadului,
Cisnădie,
Rășinari,
Poplaca, Gura Râului, Cristian,
Săliște, Tilișca, Poiana Sibiului,
Jina, Miercurea-Sibiului, Munții
Făgăraș, Munții Lotrului, Munții
Cindrel
Dep.Ovidiu-Ioan Sitterli – PNL

Judeţul Suceava: Broşteni, Câmpulung
Moldovenesc, Crucea, Gura Haitii, Gura

Judeţul
Suceava:
Broşteni, Forma propusă
Câmpulung Moldovenesc, Crucea, elimină
20

0

1
Humorului, Pojorâta, Suceviţa, Vatra Dornei,
Cârlibaba, Dorna Candrenilor, Şaru Dornei,
Ciocăneşti

2

3
Gura Haitii, Gura Humorului,
Pojorâta, Suceviţa, Vatra Dornei,
Cârlibaba, Dorna Candrenilor, Şaru
Dornei,
Ciocăneşti,
Munții
Călimani, Munții Suhard, Obcina
Mestecăniș, Munții Giumalău,
Munții Bistriței, Munții Rarău
Dep.Nicolae Daniel Popescu - USR

Judeţul Vâlcea: Horezu, Malaia, Obârşia
Lotrului, Valea Latoriţei-Petrimanu, Vidra

Județul Vâlcea: orașul Horezu,
Munții Căpățânii (Muntele Ursu,
Muntele Pietrele Roșii, Muntele
Pludeasa, Muntele Bolca, Muntele
Piscul lui Țigan, Muntele Pietricea,
Muntele Marginea, Muntele Piscul
21

4
inexactitățile din
textul actual al
Legii
nr.526/2003
pentru
aprobarea
Programului
național
de
dezvoltare
a
turismului «Schi
în
România».
Conform art.2
din
lege
„Programul se
aplică în zonele
identificate
pentru
dezvoltarea
domeniului
schiului
și
practicarea altor
sporturi
de
iarnă, prevăzute
în anexa care
face
parte
integrantă din
prezenta lege.”

0

1

2

3
Lung), comuna Voineasa (Munții
Latoriței, Mioarele, Puru, Miru,
Obârșia
Lotrului,
Cărbunele
Ștefanu, Vidra, Pietrimanu, Bora),
comuna Vaideeni (Dealul Mare,
Ursulețu, Ursu, Dîrjala, Căpățâna,
Balota,
Cășerie,
Milescu,
Brădățeaua Mare, Brădățeaua
Mică, Corșoru), comuna Malaia
(Muntele Muntinu, Groapa Mălăii,
Cocora,
Funicelu,
Gropița,
Târnovu Mare, Târnovu Mic,
Coșana, Petrimanu, Igoiu-Micaia,
Fratoșteanu,
Coasta
Benghii,
Urdele, Igoiu, Cracul Curmătura),
comuna Perișani (Dalia, Lazul lui
Man)”
Dep.Eugen Neață – PSD
Dep.Dănuț Păle – PSD

22

4

Anexa nr.2
II. A M E N D A M E N T E R E S P I N S E
Nr.
crt.
0
1.

Text Lege nr.526/2003,
Text adoptat de Senat
Amendamente respinse/Autor
cu modificările și completările
ulterioare
1
2
3
Art.3. – Acțiunile care se vor 1. La articolul 3, literele a1), b) și g) se 1. La articolul 3, litera a) se
desfășura în cadrul programului au în modifică și vor avea următorul modifică și va avea următorul
vedere următoarele:
cuprins:
cuprins:
a)
realizarea
studiilor
de
a)
realizarea
studiilor
de
prefezabilitate privind dezvoltarea
prefezabilitate privind dezvoltarea
turismului, pentru practicarea
turismului, pentru practicarea schiului
schiului și a altor sporturi de
și a altor sporturi de iarnă, de către
iarnă, de către administrațiile
Institutul Național de Cercetarepublice, în cazul în care
Dezvoltare în Turism, la solicitarea
beneficiarul este o unitate
administrației publice locale și
administrativ-teritorială și de
centrale.
către investitori în cazul în care
beneficiari sunt persoane fizice,
persoane juridice de drept
privat, obști de moșneni și
composesorate.
Dep.Mihai Weber - PSD

23

Motivația
Camera
susținerii/Motivația Decizională
respingerii
4
5
Motivația susținerii
Camera
Sintagma
Deputaților
”obiectivele al căror
beneficiar este o
unitate administrativ
teritoriala”,
prevăzută
în
Programul național
de
dezvoltare a
turismului ”Schi in
Romania”
este
discriminatorie, fiind
necesar
ca
și
operatorii privați să
poată beneficia de
facilitatea de scutire
de la plata tarifelor,
taxelor sau altor
obligații
bănești
prevăzute
de
legislația în vigoare:
Legea 18/1991 a

0

1

2.
a1) avizarea de către Ministerul
Turismului
a
studiilor
de
prefezabilitate, fezabilitate sau a
proiectelor tehnice privind dezvoltarea
turismului, pentru practicarea schiului
și a altor sporturi de iarnă, realizate de
către administrațiile publice locale;

3.
b) stabilirea terenurilor care vor fi
incluse pentru practicarea schiului și a
altor sporturi de iarnă, pe baza
planurilor de amenajare a teritoriului și
a planurilor de urbanism avizate și
aprobare conform legii, inclusiv cu
acordul Academiei Române și al
consiliilor științifice ale parcurilor
naționale,
cu
respectarea
reglementărilor
legale
privind

2

3

4
fondului funciar și
Legea 46/2008 –
Codul silvic.

5

2. La articolul 3, litera a1) se
modifică și va avea următorul
cuprins:
„a1) avizarea de către autoritatea a1) Nemodificat
administrației
publice
centrale
responsabile în domeniul turismului a Dep.Doina-Adriana Pană – PSD
studiilor de prefezabilitate, fezabilitate
sau a proiectelor tehnice privind
dezvoltarea
turismului,
pentru
practicarea schiului și a altor sporturi de
iarnă,
realizate
de
către
administrațiile publice locale;

Motivația susținerii
______________
Motivația respingerii
Sintagma
”obiectivele al căror
beneficiar este o
unitate administrativ
teritoriala”,
prevăzută
în
Programul național
de
dezvoltare a
turismului ”Schi în
Romania”
este
discriminatorie.

Camera
Deputaților

3. La articolul 3, litera b) se
modifică și va avea următorul
cuprins:
b) stabilirea terenurilor care vor fi b) Nemodificat
incluse pentru practicarea schiului și
a altor sporturi de iarnă, pe baza Dep.Doina-Adriana Pană – PSD
planurilor de amenajare a teritoriului și
a planurilor de urbanism avizate și
aprobare conform legii, cu respectarea
reglementărilor legale privind protecția
mediului și a ariilor protejate;

Motivația susținerii
______________
Motivația respingerii
Necesitatea
menționării
obiectivelor ce vor fi
realizate.

Camera
Deputaților
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0

1
protecția mediului și a ariilor protejate;

2

3

4

5

4.

4. La articolul 3, litera g) se
modifică și va avea următorul
cuprins:
g) construirea, dezvoltarea sau g) construirea, extinderea, dezvoltarea „g)
construirea,
extinderea,
reabilitarea structurilor de primire sau reabilitarea structurilor de primire dezvoltarea
sau
reabilitarea
turistică.
turistică, inclusiv drumurile de acces structurilor de primire turistică și
și parcările aferente.”
a structurilor de alimentație
publică
turistică,
inclusiv
drumurile de acces și parcările
aferente.”

Motivația susținerii
______________
Motivația respingerii
Structurile
de
alimentație publică
turistică nu pot fi
incluse în acțiunile
care se desfășoară în
program.

Camera
Deputaților

5. La articolul 4, alineatul (1) se
modifică și va avea următorul
cuprins:
(1) Nemodificat
Motivația susținerii
______________
Dep.Doina-Adriana Pană – PSD
Motivația respingerii

Camera
Deputaților

Dep.Mihai Weber - PSD
5.
Art.4. – (1) Beneficiarii scoaterii
definitive din fondul
forestier a
terenurilor prevăzute la art.3 lit.b),
destinate realizării pârtiilor pentru
practicarea schiului sau a altor
sporturi de iarnă, precum și
realizării instalațiilor de transport
pe cablu aferente acestora, sunt
exceptați de la plata obligațiilor
bănești prevăzute la art.41 alin.(1)
lit.c) și e) din Legea nr.46/2008 Codul silvic, cu modificările și
completările ulterioare.

2. La articolul 4, alineatele (1) – (4) se
modifică și vor avea următorul
cuprins:
„Art.4. – (1) Scoaterea definitivă din
fondul
forestier național sau din
circuitul agricol a terenurilor destinate
activităților prevăzute la art.3 lit.d)-f),
necesare
realizării
Programului
național de dezvoltare a turismului
„Schi în România”, pentru obiective
al căror beneficiar este o unitate
administrativ-teritorială, se face cu
exceptarea de la plata tarifelor
prevăzute la art.92 alin.(5) din Legea
fondului
funciar
nr.18/1991,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare, respectiv a
taxelor, obligațiilor bănești și a
25

„(1) Scoaterea definitivă din
fondul forestier național sau din
circuitul
agricol
de
către
beneficiari, unități administrativ
teritoriale
sau
investitori
persoane
fizice,
persoane
juridice de drept privat, obști de
moșneni și composesorate, a
terenurilor pe care vor fi
amenajate obiectivele prevăzute la
art.3 lit.d)-g) din prezenta lege, se

Motivația susținerii
În prezent acest gen
de
investiții
se
desfășoară
cu
preponderență
pe
terenuri aparținând
proprietății private
(persoane
fizice,
obști,
composesorate) și,
cel puțin până la

0

1

2
celorlalte obligații datorate potrivit
art.36 alin.(2), art.37 alin.(3) și art.41
alin.(1) lit.a)-c) din Legea nr.46/2008 Codul
silvic,
republicată,
cu
modificările și completările ulterioare.
În această situație scoaterea definitivă
din fondul forestier național se
realizează prin compensare cu
terenuri echivalente ca suprafață și
bonitate. Echivalența valorică se
calculează conform legislației silvice
specifice în vigoare.

3
face cu exceptarea de la plata
taxelor prevăzute la art.92 alin.(5)
din Legea fondului funciar
nr.18/1991,
republicată,
cu
modificările
și
completările
ulterioare, respective a taxelor,
obligațiilor bănești și a celorlalte
obligații datorate potrivit art.36
alin.(2), art.37 alin.(3) și art.41
alin.(1) lit.a), c) și e) din Legea
nr.46/2008 – Codul silvic,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare. În această
situație scoaterea definitivă din
fondul forestier național se
realizează prin compensare cu
terenuri echivalente ca suprafață
și bonitate. Echivalența valorică
se calculează conform legislației
silvie specifice în vigoare.”

4
acest
moment,
investitorii
privați
din acest domeniu
sunt cei care aduc,
cu adevărat, un plus
de valoare.
Motivația respingerii
Corelare cu lit.a) a
art.3.

5

Motivația susținerii
______________
Motivația respingerii
Corelare cu alin.(1)
al art.4.

Camera
Deputaților

Dep.Mihai Weber - PSD
6.
(2) În cazul în care beneficiarul
scoaterii definitive din fondul forestier
prevăzute la alin.(1) este autoritatea
publică locală, iar terenul respectiv
este în proprietatea publică a
unităților administrativ-teritoriale,
a statului sau a administratorului

(2) Scoaterea definitivă din fondul
forestier național sau din circuitul
agricol al terenurilor destinate
activităților prevăzute la art.3 lit.d)-f),
necesare
realizării
Programului
național de dezvoltare a turismului
„Schi în România”, pentru obiective
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6. La articolul 4, alineatul (2) se
modifică și va avea următorul
cuprins:
„(2) În cazul în care beneficiarul
scoaterii definitive din fondul
forestier prevăzute la alin.(1) este
autoritatea publică locală, iar
terenul respectiv
este în
proprietatea publică a unităților
administrativ-teritoriale,
a

0

1
pădurilor proprietate publică a
statului, după caz, aceasta este
exceptată de la plata obligațiilor
bănești prevăzute la art.41 alin.(1)
lit.a) și b) din Legea nr.46/2008, cu
modificările și completările ulterioare.

2
al căror beneficiar este altcineva
decât o autoritate administrativteritorială, se face cu exceptarea de la
plata tarifelor prevăzute la art.92
alin.(5) din Legea nr.18/1991,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare, respectiv a
taxelor, obligațiilor bănești și a
celorlalte obligații bănești prevăzute la
art.41 alin.(1) lit.c) din Legea
nr.46/2008,
republicată,
cu
modificările și completările ulterioare.

3
statutului sau a administratorului
pădurilor proprietate publică a
statului, după caz, aceasta este
exceptată de la plata obligațiilor
bănești prevăzute la art.41 alin.(1)
lit.b) din Legea nr.46/2008, cu
modificările
și
completările
ulterioare.”

4

5

Dep.Mihai Weber - PSD
(2) Nemodificat
Dep.Doina-Adriana Pană – PSD

7.

(3) În mod identic cu prevederile
alin.(1) și (2), beneficiarii scoaterii
definitive din fondul forestier sunt
exceptați de la plata obligațiilor
bănești prevăzute la art.92 alin.(4)
din
Legea
fondului
funciar
nr.18/1991,
republicată,
cu
modificările
și
completările
ulterioare.

(3) Pentru situația prevăzută la art.3 7. Art.4 alin.(3) se abrogă.
lit.g),
scoaterea
definitivă
a
terenurilor respective din circuitul Dep.Mihai Weber - PSD
agricol și din fondul forestier național
se face cu respectarea legislației
specifice celor două domenii.

8.

8. La articolul 4, alineatul (4) se
modifică și va avea următorul
cuprins:
(4) În cazurile prevăzute la alin.(2), (4) Pentru cazurile prevăzute la „(4) În cazurile prevăzute la
27

Motivația susținerii
______________
Motivația respingerii
Corelare cu alin.(1)
al art.4.
Motivația susținerii
______________
Motivația respingerii
Scoaterea terenurilor
pentru
acțiunile
prevăzute la lit.g) a
art.3 se realizează cu
respectarea
legislației specifice.

Camera
Deputaților

Motivația susținerii
______________
Motivația respingerii
Este necesar ca

Camera
Deputaților

0

1
2
scoaterea definitivă din fondul alin.(1)-(3) scoaterea definitivă din
forestier se realizează prin transfer fondul forestier național se realizează
din proprietatea publică respectivă prin hotărâre a Guvernului.”
în proprietatea publică a autorității
publice locale beneficiare. Pentru
celelalte cazuri, scoaterea definitivă
din fondul forestier se realizează
prin compensare cu terenuri
echivalente ca suprafață și bonitate.

3
alin.(2), scoaterea definitivă din
fondul forestier se realizează prin
transfer din proprietatea publică
respectivă în proprietatea publică
a autorității publice locale
beneficiare. Pentru celelalte cazuri
în care terenul este în proprietatea
autorității
publice
locale,
scoaterea definitiva din fondul
forestier se realizează prin
compensare
cu
terenuri
echivalente ca suprafață și
bonitate.”

4
scoaterea definitivă a
terenurilor
din
fondul
forestier
național
să
se
realizeze prin HG.

5

Dep.Mihai Weber - PSD
9.
(5) Pentru toate cazurile prevăzute
la alin.(4), scoaterea definitivă din
fondul
forestier,
precum
și
transferurile sau compensările se
realizează
prin
hotărâre
a
Guvernului,
cu
derogările
corespunzătoare de la art.37 și 38
din
Legea
nr.46/2008,
cu
modificările
și
completările
ulterioare.

4. La articolul 4, alineatul (5) se
modifică și va avea următorul
cuprins:
„(5) Lucrările de amenajare a zonelor
pentru practicarea schiului și a altor
sporturi de iarnă, realizate din
fonduri publice, sunt declarate de
utilitate publică și vor fi realizate în
conformitate cu legislația în vigoare.”

9. La articolul 4, alineatul (5) se
modifică și va avea următorul
cuprins:
„(5) Pentru cazul prevăzut la
alin.(4), scoaterea definitivă din
fondul forestier, precum și
transferurile se realizează prin
hotărâre a Guvernului, cu
derogările corespunzătoare de la
art.37 și 38 din Legea nr.46/2008,
cu modificările și completările
ulterioare.”

Camera
Deputaților
Motivația susținerii
______________
Motivația respingerii
Trebuie menționate
care
lucrări
de
amenajare sunt pot fi
declarate de utilitate
publică.

Dep.Mihai Weber - PSD
(5) Nemodificat
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Motivația susținerii
______________

0

1

10.
(6) Lucrările de amenajare a zonelor
pentru practicarea schiului și a altor
sporturi de iarnă, realizate din fonduri
publice, sunt declarate de utilitate
publică și vor fi realizate în
conformitate cu legislația în vigoare.

2

3
Dep.Doina –Adriana Pană – PSD

4
Motivația respingerii
Trebuie
specificat
care
lucrări
de
amenajare sunt pot fi
declarate de utilitate
publică.

5

10. La articolul 4, alineatul (6)
se modifică și va avea următorul
cuprins:
„(6) Lucrările de amenajare a
zonelor pentru practicarea schiului
și a altor sporturi de iarnă,
realizate din fonduri publice, sunt
declarate de utilitate publică și vor
fi realizate în conformitate cu
legislația în vigoare.”

Motivația susținerii
______________
Motivația respingerii
Textul a fost preluat
la
alin.(5)
cu
modificări.

Camera
Deputaților

Dep.Mihai Weber - PSD
11.
Art.5. - (1) Scoaterea din fondul
forestier național a terenurilor
prevăzute la art.4 alin.(1) se aprobă
numai după realizarea studiilor de
prefezabilitate, fezabilitate sau a
proiectelor tehnice privind dezvoltarea
turismului pentru practicarea schiului
și a altor sporturi de iarnă.

5. Articolul 5 se modifică și va avea 11. La articolul 5, alineatul (1)
următorul cuprins:
se modifică și va avea următorul
cuprins:
„Art.5. - (1) Scoaterea din fondul (1) Nemodificat
forestier național a terenurilor prevăzute
la art.3 lit.d)-g) se aprobă numai după Dep.Doina-Adriana Pană – PSD
realizarea studiilor de prefezabilitate,
fezabilitate sau a proiectelor tehnice
privind dezvoltarea turismului pentru
practicarea schiului și a altor sporturi de
iarnă, în baza:
a) documentației specifice prevăzute
„(1) Scoaterea din fondul forestier
de legislația silvică;
29

Motivația susținerii
______________
Motivația respingerii
A
fost
necesar
introducerea și a
documentației
prevăzută
de
legislația aplicabilă
scoaterii terenurilor
din circuitul agricol.
Motivația susținerii

Camera
Deputaților

0

1

2
b) avizului autorității administrației
publice centrale responsabile în
domeniul turismului, în care să fie
precizată încadrarea obiectivului în
Programul național de dezvoltare a
turismului „Schi în România” cu
specificarea
suprafeței
și
a
amplasamentului
sub
raport
amenajistic.

3
național sau din circuitul agricol,
a terenurilor necesare realizării
obiectivelor prevăzute la art.3
lit.d)-g) din prezenta lege, se
aprobă numai după realizarea
studiilor
de
prefezabilitate,
fezabilitate sau a proiectelor
tehnice
privind
dezvoltarea
turismului pentru practicarea
schiului și a altor sporturi de
iarnă, în baza:
a)
documentației
specifice
prevăzută de legislația silvică.
b) avizului autorității publice
centrale care răspunde de turism,
în care să fie precizată încadrarea
obiectivului de dezvoltare a
turismului „Schi în România” cu
specificarea
suprafeței
și
amplasamentului
sub
raport
amenajistic.”

4
Atingerea
obiectivelor propuse
prin programul ”Schi
în România” nu
poate fi îngrădită
prin
limitarea
categoriei terenurilor
prevăzute la art.4
alin.(1).
Motivația respingerii
A
fost
necesar
introducerea și a
documentației
prevăzută
de
legislația aplicabilă
scoaterii terenurilor
din circuitul agricol.

5

Motivația susținerii
______________
Motivația respingerii
Corelare cu lit.a) a
art.3.

Camera
Deputaților

Dep.Mihai Weber - PSD
12.
(2)
Finanțarea
studiilor
de
prefezabilitate pentru suprafețele de
teren din zonele incluse în program se
realizează de către Ministerul
Turismului, în funcție de fondurile
disponibile și de prioritățile din punct

(2)
Finanțarea
studiilor
de
prefezabilitate pentru suprafețele de
teren din zonele incluse în program se
realizează
de
către
autoritatea
administrației
publice
centrale
responsabile în domeniul turismului,
30

12. La articolul 5, alineatul (2)
se modifică și va avea următorul
cuprins:
„(2) Finanțarea studiilor de
prefezabilitate realizate de către
administrațiile publice pentru
suprafețele de teren din zonele
incluse în program se realizează de
către
autoritatea
publică

0

1
de vedere al dezvoltării turistice.
Autoritățile administrației publice
locale sau centrale implicate în
program pot hotărî, în condițiile legii,
participarea cu resurse financiare din
bugetele proprii.”

2
în funcție de fondurile disponibile și de
prioritățile din punct de vedere al
dezvoltării
turistice.
Autoritățile
administrației publice locale sau
centrale implicate în program pot hotărî,
în condițiile legii, participarea cu
resurse financiare din bugetele proprii.”

3
centrală care răspunde de
turism, în funcție de fondurile
disponibile și de prioritățile din
punct de vedere al dezvoltării
turistice.
Autoritățile
administrației publice locale sau
centrale implicate în program pot
hotărî,
în
condițiile
legii,
participarea cu resurse financiare
din bugetele proprii.

4

5

Dep.Mihai Weber - PSD
(2) Nemodificat

13.

Anexa
Județul Harghita: Borsec, Bucin,
Harghita-Băi,
Harghita-Mădăraș,
Izvoru Mureșului, Lacul Roșu, Valea
Strâmbă, Tușnad, Vărșag/Vlăhița,
Mierești/Căpâlnița.

..............................
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Dep.Doina-Adriana Pană – PSD

Motivația susținerii
______________
Motivația respingerii
Corelare cu art.6

13. Punctul din Anexă referitor
la Județul Harghita se modifică
și va avea următorul cuprins:
„Județul
Harghita:
orașul
Borsec;
zona
Pasul
Bucin(comunele Praid, Joseni);
zona Munții Harghita: Harghita
BăiHarghita
Mădăraș
(municipiul Miercurea Ciuc,
orașul Vlăhița, comunele Ciceu,
Siculeni,
Mădăraș,
Zetea,
Căpâlnița); Izvorul Mureșului;
zona Lacul Roșu; zona Munții

Motivația susținerii
Prin noua formulare,
respectiv regruparea
localităților,
se
elimină
inexactibilitățile
existente în forma
actuală a anexei
referitoare la Județul
Harghita.

Camera
Deputaților

0

1

2

3
Ciomad (orașul Băile Tușnad,
comunele Tușnad, Cozmeni),
Valea Strâmbă, Vărșag.”
Dep.Sebestyen Csaba-Istvan
UDMR
Dep.Magyar Lóránd-Bálint
UDMR

-

PREȘEDINTE,

PREȘEDINTE,

Iulian Iancu

Alexandru Stănescu

SECRETAR,

SECRETAR

Slavoliub Adnagi

Dan Ciocan

Consilier parlamentari, Isabela Patricia Robe
Consilier parlamentar, Ovidiu Fulga

Șef serviciu, Anton Păștinaru
Consilier parlamentar, Ionela Began
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