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Către, 
Comisia pentru antreprenoriat şi turism 
Domnului Președinte Claudiu-Iulius-Gavril NĂSUI 

 
 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare vă înaintăm, alăturat  Raportul preliminar 
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 526/2003 
pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului „Schi în 
România”, transmis spre dezbatere în fond, Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice și Comisia pentru antreprenoriat şi turism cu 
adresa nr. PLx.  524/2021  din 25 octombrie 2021. 

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 

VICEPREȘEDINTE, 

Florian-Emil DUMITRU 
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RAPORT PRELIMINAR 
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 526/2003 pentru 

aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului „Schi în România”  
(PLx. 524/2021) 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare  Comisia  pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice și Comisia pentru antreprenoriat și turism au fost 
sesizate, spre dezbatere în  fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului 
„Schi în România”, transmis cu adresa nr. PLx. 524 din 25 octombrie  2021, înregistrat la 
Comisia pentru agricultură cu nr. 4c-5/748/26.10.2021. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege ca urmare a 
depășirii termenului de adoptare, potrivit  art.75 alin.(2) teza a III-a,  din Constituția 
României, republicată, în şedinţa din 18 octombrie  2021. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 
Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil (nr. 568/15.07.2021)  propunerea legislativă, cu 
observații și propuneri. 

Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil (nr. 5423/20.07.2021), proiectul de 
act normativ.  

Guvernul prin puctul de vedere nr.10275/03.11.2021, nu susține inițiativa legislativă. 
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a aviz 

negativ proiectul de lege (nr.4c-6/1011/04.11.2021). 
Comisia juridică, de disciplină și imunități a aviz favorabil proiectul de lege 

(16.02.2022). 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.526/2003.Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizeză dezvoltarea acestui sector turistic, 
prin clarificarea procedurii de scoatere din fondul forestier a terenurilor necesare realizării 
unor domenii schiabile noi sau a dezvoltării celor existente. 

În conformitate cu prevederile art.62 şi art.64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare,  Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice și Comisia pentru antreprenoriat și turism au 
examinat proiectul de lege în şedinţe separate. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a 
dezbătut proiectul de lege în şedinţa, desfășurată în data de 15 iunie 2022. 

La lucrările Comisiei, deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor examinate, membrii Comisiei 

pentru agricultură au hotărât, cu  unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru 
antreprenoriat și turism,  un raport preliminar de respingere, a Proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului național 
de dezvoltare a turismului „Schi în România”, din următorul motiv: 

 textul inițiativei legislative a fost preluat ca amendament în raportul comun al 
PLx. 19/2022. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 

VICEPREȘEDINTE 
 

 SECRETAR 

Florian-Emil DUMITRU  Constantin BÎRCĂ 
 
 
 
Șef serviciu consilier parlamentar Anton Păștinaru 

 
 

  

Consilier parlamentar dr. Gabriela Amalia Ciurea 
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