
EXPUNERE DE MOTIVE

Programul naţional de dezvoltare a turismului „Schi în România" este aprobat şi 

reglementat prin Legea nr. 526/2003 şi a avut, încă de ia bun început, un scop clar şi concret, 

acela de a dezvolta turismul montan prin practicarea schiului şi a altor sporturi de iarnă, esenţiale 

şi pentru sănătatea populaţiei.

De la adoptarea sa şi până în prezent, legea a suferit mai multe modificări şi completări, cu 

scopul operaţionalizării programului. Majoritatea intervenţiilor legislative ulterioare au vizat 

modalitatea de scoatere definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional, un aspect esenţial 

pentru realizarea domeniului schiabil, care trebuie tratat şi gestionat cu maximă atenţie din toate 

punctele de vedere: mediu, sănătate, investiţii, resurse financiare, turism. Unităţile administrativ- 

teritoriale angrenate în Program au demarat şi au în derulare o serie de lucrări premergătoare 

realizării obiectivului, dar, în prezent, sunt puse în situaţia de a nu putea continua investiţiile, din 

cauza imposibilităţii respectării prevederilor legale privind compensarea suprafeţelor de teren care 

urmează a fi scoase din fondul forestier naţional.

Este de notorietate faptul că ţara noastră are un relief optim pentru dezvoltarea de activităţi 

turistice care să includă şi domenii schiabile. O dovadă în acest sens este şi Lista zonelor 

identificate pentru dezvoltarea domeniului schiabil şi practicarea altor sporturi de iarnă, cuprinse 

în cadrul Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România", care se află pe 

teritoriul a 22 de Judeţe şi care a fost actualizată odată cu ultima modificare a legii.

Prezenta iniţiativă legislativă propune eliminarea ultimului obstacol aflat în calea 

continuării şi finalizării obiectivelor de investiţii necesare realizării domeniului schiabil de către 

unităţile administrativ-teritoriale şi anume, compensarea terenurilor scoase definitiv din fondul 

forestier naţional.

Exceptarea de la prevederile legale se impune, dat fiind faptul că suntem în prezenţa unui 

program naţional care presupune trecerea unor terenuri cu suprafaţă foarte mare în domeniul 

public al autorităţilor administraţiei publice locale, iar compensarea, în aceste condiţii, este 

imposibilă. Aşa cum este reglementată în prezent scoaterea definitivă din fondul forestier naţional. 

Programul este imposibil de realizat.

Mai mult decât atât, nu putem vorbi de reducerea totală a acestui fond, fiindcă lucrările ce 

urmează a fi executate pe aceste suprafeţe de teren - instalaţii de transport pe cablu şi pârtiile de 

schi aferente - nu vor afecta în foarte mare măsură mediul înconjurător. Măsura în care o vor face 

va fi compensată de sănătatea celor care vor utiliza obiectivele, de dezvoltarea turismului şi de 

beneficiile economice.

Având în vedere argumentele prezentate mai sus, înaintam Parlamentului României, spre 

dezbatere şi adoptare, prezenta propunere legislativă, în procedură de urgenţă.

Iniţiator,

Vetuţa STĂNESCU - deputat PNL
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Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 
526 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Programului naţional de 

dezvoltare a turismului «Schi în România»
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