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AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea 

Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului national de 

dezvoltare a turismului «Schi in Romania»

Analizand propunerea legislativa pentru modificarea si 
completarea pentru modificarea si completarea Legii nr.526/2003 

pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului 

«Schi in Romania» (b339/1.07.2021), transmisa de Secretarul General 
al Senatului cu adresa nr.XXXV/3699/8.07.2021 si inregistrata la 

Consiliul Legislativ cu nr.D642/8.07.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV
A

In temeiul art.2 alin.l lit.a) din Legeanr.73/1993, republicata si art.46(2) 

din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observatii si propuneri;
1. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare, astfel cum 

reiese din Expunerea de motive, modificarea si completarea Legii 
nr.526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a 

turismului «Schi in Romania)), cu modificarile §i completarile 

ulterioare, in scopul de a facilita dezvoltarea acestui sector turistic, 
„prin clarificarea procedurii de scoatere din fondul forestier a 

terenurilor necesare realizarii unor domenii schiabile noi sau a 

dezvoltarii celor existente”.
Propunerea legislativa face parte din categoria legilor ordinare, iar 

in aplicarea prevederilor art.75 alin.(l) din Constitutia Romaniei, 
republicata, prima Camera sesizata este Senatul.



2. Precizam faptui ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul 
Legislativ nu se poate pronunta asupra oportunitatii solutiilor legislative 

preconizate.
3. Intrucat interventiile legislative vizeaza un singur element 

structural din actul normativ de baza, propunem ca titlul prezentei 
propuneri legislative sa aiba urmatoarea formulare:

„Lege privind modificarea si completarea art.4 din Legea 

nr.526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a 

turismului «Schi in Romania»”.
4. La articolul unic, potrivit exigentelor de tehnica legislativa, 

este necesar ca partea introductiva sa aiba urmatoarea formulare:
„Articol unic - Articolul 4 din Legea nr.526/2003 pentru 

aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului «Schi in 

Romania)), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 901 

din 16 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se 

modifica si se completeaza dupa urmeaza:”
Ca urmare, partile dispozitive ale pct.l si 2 vor trebuie redate,

astfel:
„1. Alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:”;
„2. Dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (9), 

cu urmatorul cuprins;”.
5. La pct.2, la textul propus pentru alin.(9) al art.4, semnalam 

ca este necesara revederea normei, in sensul punerii in acord a acestor 

prevederi cu dispozitiile art.36 si urm. din Legea nr.46/2008 - Codul 
silvic, republicata, cu modificmle si completarile ulterioare, in care 

este prevazuta procedura de scoatere defmitiva a terenurilor din fondul 
forestier national, precum si conditiile care trebuie indeplinite pentru 

aceasta, astfel incat norma sa poata fi pusa in aplicare si, totodata, 
pentru a se evita un eventual paralelism legislativ.

De asemenea, este necesar a se preciza si criteriile si conditiile pe 

care obiectivele, pentru care se doreste scoaterea definitiva a terenurilor 

din fondul forestier national, trebuie sa le indeplineasca pentru a fi 
declarate „de interes local sau national si/sau de utilitate publica”,

6. Avand in vedere prevederile art.70 alin.(l) din Legea 

nr.24/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
propunem ca in fmalul prezentului proiect sa fie inserat un articol 
distinct, marcat ca art.II, care sa cuprinda dispozitia de republicare a 

actului normativ de baza, cu urmatoarea formulare:
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„Art.II - Legea nr.526/2003 pentru aprobarea Programului 

national de dezvoltare a turismului «Schi in Romania)), publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Parteal, nr. 901 din 16 decembrie 2003, 
cu modiflcarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin 

prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 

I, dandu-se textelor o noua numerotare.”
In considerarea acestei observatii, actualul articol unic va

deveni „Art.r’.

Bucuresti
Nr.568/15.07.2021
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M. Of. nr. 901/16 dec. 2003 

Lege pentru aprobarea Programului naponal de dezvoltare a turismului "Schi m Romania "
L. nr. 526/2003

promulgate prin D. nr. 830/2003 M. Of. nr. 901/16 dec. 2003
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea 
Programului national de dezvoltare a turismului montan 
"Superschi tn Carpati"
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2 completat prin M. Of. nr. 993/28 oct. 2004
Lege privind completarea Legii nr. 526/2003 pentai aprobarea 
Programului national de dezvoltare a turismului montan 
"Superschi Tn Carpati"

L. nr. 422/2004 introduce art.9

SimodificSri prin M. Of. nr. 1252/24 dec. 2004H.G. nr. 2352/2004
HotSrdre privind modificarea anexei la Legea nr. 526/2003 
pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a 
turismului montan "Superschi tn Carpati"

modified anexa

< modificari prin M. Of. nr. 961/29 nov. 2006L. nr. 418/2006
Lege privind modificarea $i completarea Legii nr. 526/2003 
pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a 
turismului montan "Superschi In Carpati"

modified titiul, art. J-3, art. 4 alin.(l). art. 
5-6. art. 9. anexa: 
introduce litera d_l) la art. 7

5 rectificare M. Of. nr. 964/30 nov. 2006 rectified anexa
RECTIFICARE

6 modificari prin M. Of. nr. 73/31 ian. 2008 modified art.3 lit.a), art.4 alin.(l) fi (3). 
art. 5;
introduce lit.a_l) la art.3. alin.(4) (5) la 
art.4

O.G. nr. 3/2008
OrdonantS privind modificarea $i completarea Legii nr. 
526/2003 pentru aprobarea Programului national de 
dezvoltare a turismului .,Schi Tn RomSnia"

aprobata cu modifieSri $i L. nr. 271/2009 
completari prin

M.Of. nr. 482/13 iul. 2009

7.modific3ri prin M. Of. nr. 482/13 iul. 2009
Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvemului nr. 3/2008 
privind modificarea $i completarea Legii nr. 526/2003 pentru 
aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului 
"Schi Tn RomSnia"

L. nr. 271/2009 aprobd cu modificari completdri O.G. nr. 
3/2008 fi modified art. 3 lit. a) ^i lit. a_l). 
art. 4, art. 5, anexa; 
abroad art. 4 alin. (4) (5)

8 modificari prin M. Of. nr. 584/16 sep. 2013
HotarSre pentru modificarea $i completarea anexei la Legea 
nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de 
dezvoltare a turismului "Schi Tn Rominia"

H.G. nr. 686/2013 modified fi completeazd anexa

9 modificari prin M. Of. nr. 421/29 mai2019 modified art. 3 lit. a). a_J). b), d) fig), art. 
4, art. 5, art. 6. anexa

L. nr. 107/2019
Lege privind modificarea Legii nr. 526/2003 pentai aprobarea 
Programului national de dezvoltare a turismului "Sdii Tn 
RomSnia"
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