
R(»1AN1A Biroul permanent alSenatului
.....Bp,

Biroul permanent al Senatului
L...Mv if. lOiLAVIZ

referitor la propunerea legislativa privind modificarea si completarea 

art.4 din Legea nr.526/2003 pentru aprobarea Programului 

national de dezvoltare a turismului «Schi in Roniania»
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Analizand propunerea legislativa privind modificarea si 
completarea art.4 din Legea nr.526/2003 pentru aprobarea 

Programului national de dezvoltare a turismului «Schi in 

Romania» (b423/22.09.2021), transmisa de Secretarul General al 
Senatului eu adresa nr.XXXV/4697/27.09.2021 si inregistrata la 

Consiliul Legislativ cu nr.D861/28.09.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

in temeiul art.2 alin.l lit.a) din Legea nr.73/1993, republicata si art.46 

alin.(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 Legii nr.526/2003 

pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului 
«Schi in Romania», cu modificarile si completarile ulterioare, in 

scopul de a facilita dezvoltarea acestui sector turistic, prin „eliminarea 

ultimului obstacol aflat in calea continuarii si finalizarii obiectivelor 

de investitii necesare realizdrii domeniului schiabil de cdtre unitdtile 

administrativ-teritoriale si anume, compensarea terenurilor scoase 

definitiv din fondul forestier nationar.
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 faptul ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul 

Legislativ nu se pronunta asupra oportunitatii solutiilor legislative 

preconizate.
3. Semnalam ca, o propunere legislative cu obiect similar a fost 

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, fiind emis avizul favorabil, cu observatii si 
propuneri, nr.568/15.07.2021. Respectiva propunere legislative se afie 

in procedure legislative la comisiile permanente ale Senatului, iar 

termenul de adoptare tacite a acesteia se implineste la data de 

15.10.2021 (termenul este calculat conform art.75 alin.(2) si art.115 

alin.(5) din Constitutia Romaniei, republicate, coroborat cu art. 117- 

119 din Regulamentul Senatului).
Pentru sistematizarea legislative si evitarea paralelismelor, 

recomandem dezbaterea concomitente, la Camera decizionaie, a 

acestor propuneri legislative, in vederea adopterii unui singur act 
normativ.

4. Mentionem ce, potrivit art.35 alin.(l) din Constitutie, „Statul 
recunoaste dreptul oricerei persoane la un mediu inconjuretor senetos 

§i echilibrat ecologic”, iar potrivit alin.(2) al aceluiasi articol, „Statul 
asigure cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept”.

De asemenea, potrivit art.135 alin.(2) lit.e) din Legea 

fundamentale, „Statul trebuie sa asigure ... refacerea si ocrotirea 

mediului mconjurdtor, precum si mentinerea echilibrului ecologic”.
Dispozitiile art.37 alin.(l) din Legea nr.46/2008 - Codul silvic, 

republicate, cu modificerile si completerile ulterioare, prin care se 

reglementeaze posibilitatea scoaterii unor terenuri din fondul forestier 

in vederea realizerii unor lucreri sau obiective de interes public numai 

cu conditia compensarii acestora, fara reducerea suprafetei 
fondului forestier, se inscriu in cadrul legislativ, prevezut de art.35 

alin.(2) din Constitutie, pentru exereitarea dreptului la un mediu 

inconjuretor senetos si echilibrat ecologic, instituind o mesure de 

refacerea a mediului inconjuretor si de mentinere a echilibrului 

ecologic, in acord cu dispozitiile art.135 alin.(2) lit.e) din Legea 

fundamentale.
Ca urmare, este de analizat dace solutiile legislative preconizate 

sunt susceptibile de a aduce atingere prevederilor constitutionale 

mai sus mentionate.
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5. Intrucat interventiile legislative sunt doar de natura modiflcarii 

actului normativ de baza, propunem ca titlul prezentei propuneri 

legislative sa aiba urmatoarea formulare:
„Lege privind modiflcarea art.4 din Legea nr.526/2003 

pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului 

«Schi in Romania»”.
6. La articolul unic, potrivit exigentelor de tehnica legislative, 

este necesar ca partea introductiva sa fie formulate, astfel:
„Articol unic. - La articolul 4 din Legea nr.526/2003 pentru 

aprobarea Programului nafional de dezvoltare a turismului «Schi in 

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

din 16 decembrie 2003, cu modificerile §i completerile ulterioare, 
alineatele (1) si (8) se modifice si vor avea urmatorul cuprins:”.

In continuare, vor fi redate, intre ghilimele, textele propose 

pentru alin.(l) si (8), iar pertile dispozitive ale pct.l si 2 trebuie 

eliminate, ca fiind de prisos.
7. La actualul pct.2, la textul propus pentru alin.(8), din 

considerente ce tin de rigoarea redacterii, sintagma „prevezute la 

alin.(2)-(3)” se va reda sub forma „prevezute la alin.(2) si (3)”.
8. Avand in vedere prevederile art.70 alin.(l) din Legea 

nr.24/2000, republicate, cu modificerile si completerile ulterioare, 
propunem ca in fmalul prezentului proiect se fie inserat un articol 

distinct, marcat ca art.II, care se cuprinde dispozitia de republicare a 

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

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

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.901 din 16 decembrie 

2003, cu modificerile si completerile ulterioare, precum si cu cele 

aduse prin prezenta lege, va fi republicate in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o none numerotare.”

A

In considerarea acestei observatii, actualul articol unic va 

deveni „Art.I”.

Bucuresti
Nr.880/22.10.2021
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mGfEVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 901/16 dec. 2003

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

1 promulgata 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 in Carpati"

2 completat prin M. Of. nr. 993/28 oct. 2004L. nr. 422/2004
Lege privind completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea 
Programului national de dezvoltare a turismului montan 
"Superschi in Carpati"

introduce art. 9

3 modificari prin H.G. nr. 2352/2004
Hotarare privind modificarea anexei la Legea nr. 526/2003 
pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a 
turismului montan "Superschi in Carpati"

M. Of. nr. 1252/24 dec. 2004 modified anexa

4 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 Tn Carpati"

modified titlul, art. 1-3, 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. 2008O.G. nr. 3/2008
Ordonanta privind modificarea §i completarea Legii nr. 
526/2003 pentru aprobarea Programului national de 
dezvoltare a turismului ,,Schi Tn Romania"

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

modified art.3 lit.a), art.4 alin.(l) §i (3), 
art. 5;
introduce lit.a_l) la art.3, alin.(4) fi (5) la 

art. 4
M. Of. nr. 482/13 iul. 2009

7 modificari prin L. nr. 271/2009
Lege pentru aprobarea Ordonanfei Guvernului nr. 3/2008 
privind modificarea 5i completarea Legii nr. 526/2003 pentru 
aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului 
"Schi Tn Romania"

M. Of. nr. 482/13 iul. 2009 aprobd cu modificdri fi completdri O.G. nr. 
3/2008 fi modified art. 3 lit, a) fi lit, a_l), 
art. 4, art. 5, anexa; 
abrogd art. 4 alin, (4) §i (5)

8 modificari prin H.G. nr. 686/2013 M.Of. nr. 584/16 sep. 2013
Hotarare pentru modificarea ji completarea anexei la Legea 
nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de 
dezvoltare a turismului "Schi Tn Romania"

modified fi completeazd anexa

9 modificari prin M.Of. nr. 421/29 mai 2019L. nr. 107/2019
Lege privind modificarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea 
Programului national de dezvoltare a turismului "Schi Tn 
Romania"

modified art. 3 lit, a), a_l), b), d) fi g), art. 
4, art. 5, art. 6, anexa
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