
EXPUNERE DE MOTIVE

Daca esti un impatimit al sporturilor de iama si tinzi sa rezumi experientele 

traite la distractia pe partia de schi, intr-o zona frumoasa de munte, atunci stii ca 

trebuie sa alegi Elvetia, Franta, Italia, Austria. De ce distractie intr-o tara straina 

si nu in tara noastra?

Prin modificarile aduse Legii nr. 526 /2003 pentm aprobarea Programului 
national de dezvoltare a turismului «Schi in Romania)), intentia legiuitorului este 

de a facilita dezvoltarea acestui segment turistic prin clarificarea procedurii de 

scoatere din fondul forestier a terenurilor necesare realizarii unor domenii 
schiabile noi sau a dezvoltarii celor existente.

Legislatia in vigoare dispune de o serie de prevederi privind declararea 

obiectivului ca fiind de interes local sau national, de utilitate publica si, de 

asemenea, procedura prin care se pot scoate din fondul forestier sau circuitul 
agricol terenurile necesare realizarii unor obiective cuprinse in Programul 
national de dezvoltare a turismului „Schi in Romania”, in cazul in care 

obiectivele propuse spre realizare aduc beneficii comunitatilor locale, prin 

dezvoltarea zonelor respective, crearea de noi locuri de munca, atragerea 

turistilor, etc.

Legea „Schi in Romania”, prin modificarile aduse in anul 2019, a stabilit 
in mod clar care sunt zonele pretabile pentru dezvoltarea domeniilor schiabile si 
a simplificat partial procedurile de scoatere din fondul forestier al terenurilor 

necesare realizarii unor noi asemenea investitii, precum si a dezvoltarii celor 

existente.

Totusi, in practica, s-a dovedit ca exista in continuare anumite piedici 
legislative care stopeaza dezvoltarea acestui sector atat de important pentru 

economia tarii noastre. Una dintre piedicile legislative identificate este aceea ca, 
potrivit prevederilor in vigoare, unitatile administrativ- teritoriale si/ sau 

asociatiile de dezvoltare intercomunitare care doresc sa amenajeze, dezvolte sau 

reabiliteze infrastructura domeniilor schiabile ori partii destinate practicarii 
celorlalte sporturi de iama (biatlon, bob, sanie, etc.), pentm scoaterea defmitiva 

din fondul forestier national este obligatoriu sa realizeze compensarea cu terenuri 
echivalente ca suprafata si bonitate.

Acest lucru, in cele mai multe situatii, este imposibil de realizat, avand in 

vedere faptul ca unitatile administrativ- teritoriale si/ sau asociatiile de dezvoltare 

intercomunitare nu detin suprafete de teren care sa poata fi folosite pentm a 

realiza „compensarea cu terenuri echivalente ca suprafata si bonitate”.



Un caz concret care a condus la efecte negative in ce priveste dezvoltarea 

unui domeniu schiabil si, implicit, pentru „Programul national de dezvoltare a 

turismului «Schi in Romania))”, este cel intalnit in municipiul Petrosani, care are 

in derulare contracte de lucrari pentru dezvoltarea Domeniului schiabil Parang. 
Pentru a cpntinua proiectul este necesara scoaterea din fondul forestier a unor 

suprafete de teren pentru amplasarea unor instalatii de transport pe cablu si 
realizarea unor noi partii de schi. Finalizarea acestei investitii ar conduce la 

deschiderea in proportie de peste 90% a acestui domeniu schiabil.

Intrucat aceasta unitate administrativ- teritoriala nu dispune de suprafetele 

de teren necesare realizarii acestei compensari, proiectul de dezvoltare a 

domeniului schiabil este blocat. Aceasta situatie se intalneste si in cazul 
Domeniului schiabil Transaplina, dar si al altor asemenea investitii cuprinse in 

„Programul national de dezvoltare a turismului «Schi in Romania))” si conduce 

la consecinte economice si sociale deosebit de grave.

Organizarea domeniilor schiabile este esentiala, tinand cond de evolutia 

preferintelor in materie de turism si de faptul ca practicarea sporturilor de iama 

este principala activitate asociata turismului montan.

Odata cu dezvoltarea acestui domeniu se va dezvolta si piata muncii. Vor 

avea de castigat localitatile din zonele alaturate domeniilor schiabile, economia 

romaneasca, dar si turistii, iar „muntele” va incepe sa semene cu ce vedem astazi 
in Franta, Austria sau Elvetia.

Fata de cele prezentate am initiat propunerea legislative pe care o propun 

spre dezbatere si adoptare Parlamentului Romaniei in procedura de urgenta.

INITIATORI: 
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propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 526 /2003 
pentru aprobarea Programului na^onal de dezvoltare a turismului «Schi 
in Romania».
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