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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură,                    Comisia pentru antreprenoriat 
                   industrie alimentară                                                     și turism 
                     și servicii specifice  
                        Nr. 4c-5/342                                                  Nr.4c-33/7/2022	

                                                                               București, 27.06.2022 
	

	

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege privind 
modificarea și completarea art. 4 din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea  Programului 
național de dezvoltare a turismului „Schi în România“, transmis spre dezbatere pe fond, 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisiei 
pentru antreprenoriat și turism cu adresa nr. PLx.19  din 7 februarie 2022. 

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

 
 

PREȘEDINTE,          PREȘEDINTE, 

 

    Florin-Ionuț BARBU              Claudiu-Iulius-Gavril NĂSUI 

	

	

  
	

	

com.antreprenoriat
Conform cu originalul
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură,                    Comisia pentru antreprenoriat 
                   industrie alimentară                                                     și turism 
                     și servicii specifice  
                          Nr. 4c-5/ 342                                                       Nr.4c-33/7/2022	

                                                                               București, 27.06.2022 
     PLx 19/2022 

 

R A P O R T    C O M U N 
asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea art.4 

 din Legea nr.526/2003 pentru aprobarea  Programului național 
de dezvoltare a turismului„Schi în România“  

 
 
 

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 pe fond, cu proiectul de Lege privind modificarea și 
completarea art. 4 din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea  Programului național de 
dezvoltare a turismului „Schi în România“, transmis cu adresa nr. PLx. 19 din 7 februarie 
2022, înregistrat la Comisia pentru agricultură cu nr. 4c-5/44/08.02.2022 și la Comisia pentru 
antreprenoriat cu nr.4c-33/7/2022. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa 
din 2 februarie 2022, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza 
a III-a din Constituția României, republicată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 
Constituţia României, republicată şi ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil  propunerea legislativă, cu observații și 
propuneri,  conform avizului nr. 880/22.10.2021. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat 
negativ proiectul de lege cu avizul nr.  4c-6/45/17.02.2022. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.526/2003, în 
scopul de a facilita dezvoltarea acestui sector turistic. Astfel, se propune scutirea unităţii 
administrativ-teritoriale şi, respectiv, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară de la plata 
tarifelor de scoatere definitivă a terenurilor din fondul forestier. 

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 mai sus-menţionat în şedinţă comună din data de 7 iunie 2022. 

La dezbateri, în conformitate cu prevederile art. 56 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, a participat, în calitate de 
invitat, domnul Bogdan Balanișcu, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor.  

Membrii comisiilor au fost prezenți la lucrări conform listei de prezență. 
În urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii comisiilor au hotărât, cu 

majoritatea voturilor celor prezenți, adoptarea proiectului de lege privind modificarea și 
completarea art. 4 din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea  Programului național de 
dezvoltare a turismului „Schi în România“ cu amendamente admise, care se regăsesc în 
anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 

PREȘEDINTE,          PREȘEDINTE, 

 

    Florin-Ionuț BARBU              Claudiu-Iulius-Gavril NĂSUI 

 
 
 

                      SECRETAR,                                SECRETAR, 
 

                            Constantin BÎRCĂ                        Florin MIRCEA 
 
 
 
 

 
Șef serviciu consilier parlamentar, Anton Păștinaru                  Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor 
Consilier parlamentar, dr. Gabriela Amalia Ciurea 
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Anexa 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Legea nr. 526/2003 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivație 

1.  LEGE 
privind modificarea și completarea 
art.4 din Legea nr.526/2003 pentru 
aprobarea Programului național de 

dezvoltare a turismului «Schi în 
România» 

 

 
Nemodificat 

 

2.  Articol unic. - Articolul 4 din Legea 
nr. 526/2003 pentru aprobarea 
Programului național de dezvoltare a 
turismului «Schi în România», 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 901 din 16 
decembrie 2003, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică și 
se completează după cum urmează: 
 

Nemodificat  

3. Art. 4.- 
 
(1) Scoaterea definitivă din 
fondul forestier proprietate 
publică a statului şi a unităţilor 
administrativ-teritoriale sau din 
circuitul agricol a terenurilor pe 
care se amplasează obiectivele 
destinate acţiunilor prevăzute la 
art. 3 lit. d)-f), necesare realizării 
Programului naţional de 
dezvoltare a turismului «Schi în 
România», pentru obiective al 
căror beneficiar este o unitate 
administrativ-teritorială şi/sau 
asociaţie de dezvoltare 

1. Alineatul (1) se completează și va 
avea următorul cuprins:  
(1)Scoaterea definitivă din fondul 
forestier proprietate publică a statului 
și a unităților administrativ-teritoriale 
sau din circuitul agricol a terenurilor 
pe care se amplasează obiectivele 
destinate acțiunilor prevăzute la art.3 
lit.d)-f), necesare realizării 
Programului național de dezvoltare a 
turismului „Schi în România”, pentru 
obiective al căror beneficiar este o 
unitate administrativ-teritorială și/sau 
asociație de dezvoltare 
intercomunitară, se face cu 
exceptarea de la plata tarifelor 

1. Alineatele (1) și (8) se modifică și 
vor avea următorul cuprins: 
(1)Scoaterea definitivă din fondul 
forestier proprietate publică a statului 
și a unităților administrativ-teritoriale 
sau din circuitul agricol a terenurilor 
pe care se amplasează obiectivele 
destinate acțiunilor prevăzute la art.3 
lit.d)-f), necesare realizării 
Programului național de dezvoltare a 
turismului „Schi în România”, pentru 
obiective al căror beneficiar este o 
unitate administrativ-teritorială și/sau 
asociație de dezvoltare 
intercomunitară, se face cu 
exceptarea de la plata tarifelor 
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intercomunitară, se face cu 
exceptarea de la plata tarifelor 
prevăzute la art. 92 alin. (5) din 
Legea fondului funciar nr. 
18/1991, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, respectiv de la plata 
taxelor şi obligaţiilor băneşti 
prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. 
a)-c) şi de la obligaţiile datorate 
potrivit art. 36 alin. (2) şi art. 37 
alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - 
Codul silvic, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 
(8) Pentru situaţiile prevăzute la 
alin. (1)-(3), scoaterea definitivă 
din fondul forestier naţional se 
realizează prin compensare cu 
terenuri echivalente ca suprafaţă 
şi bonitate. Echivalenţa valorică 
se calculează conform legislaţiei 
silvice specifice în vigoare. 

prevăzute la art.92 alin.(5) din Legea 
fondului funciar nr. 18/1991, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, respectiv de 
la plata taxelor și obligațiilor 
bănești prevăzute la art.41 alin.(l) 
lit.a)-c), precum și de la obligațiile 
datorate potrivit art.36 alin.(2) și 
art.37 alin. (1) și (3) din Legea 
nr.46/2008 - Codul silvic, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
 
 
2. Alineatul (8) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
(8) Pentru situațiile prevăzute la 
alin.(2)-(3), scoaterea definitivă din 
fondul forestier național se realizează 
prin compensare cu terenuri 
echivalente ca suprafață bonitate. 
Echivalența valorică se calculează 
conform legislației silvice specifice în 
vigoare. 

prevăzute la art.92 alin.(5) din Legea 
fondului funciar nr. 18/1991, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, respectiv de 
la obligațiile datorate potrivit 
art.36 alin.(2) și art.37 alin. (1) și 
(3), precum și de la plata taxelor și 
obligațiilor bănești prevăzute la 
art.41 alin.(1) lit.a)-c) din Legea 
nr.46/2008 - Codul silvic, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
 
 
Se elimină 
 
(8) Pentru situațiile prevăzute la 
alin.(2) și (3), scoaterea definitivă din 
fondul forestier național  se 
realizează prin compensare cu 
terenuri echivalente ca suprafață și 
bonitate. Echivalența valorică se 
calculează conform legislației silvice 
specifice în vigoare. 
 
Autor: 
Comisia pentru agricultură 
 

4.   2. După alineatul (8) se introduc 
două noi alineate, alin.(9) și 
alin.(10) cu următorul cuprins: 
“(9) Prevederile alin. (8) nu se 
aplică dacă obiectivele pentru care 
se propune aprobarea sunt 
declarate de utilitate publică și de 
interes public local și județean sau 
de interes național, în condițiile 
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legii.” 
 
Autor: 
Deputat PSD Ionuț-Florin Barbu 
Deputat PSD Eugen Neață  
 
(10) Schimbarea destinaţiei 
obiectivelor destinate acţiunilor 
prevăzute la art. 3 lit. d)-f), 
necesare realizării Programului 
naţional de dezvoltare a turismului 
«Schi în România» pe terenul care 
a făcut obiectul scoaterii definitive 
din fondul forestier naţional, 
precum și nerealizarea obiectivelor 
destinate acțiunilor prevăzute la 
art. 3 lit. d)-f) într-un termen de 10 
ani determină abrogarea hotărârii 
Guvernului prevăzute la alin. (5) şi 
aducerea la starea iniţială a 
terenului scos din fondul forestier 
pe cheltuiala beneficiarului 
aprobării sau dacă acest lucru nu 
este posibil, unitatea administrativ 
teritorială sau ADI-ul va realiza 
compensarea cu teren în echivalent 
ca suprafață și bonitate.  
 
Autor: 
Deputat Pollyanna Hangan  
 
 

 
 
 
 
 
 
Prezentul amendament se 
impune pentru a răspunde 
la întrebarea: ce se 
întâmplă dacă, în urma 
scoaterii definitive din 
fondul forestier național 
în vederea implementării 
obiectivelor din cadul 
programului ,,Schi în 
România”, terenurilor 
respective li se schimbă 
destinația de către 
beneficiar sau 
beneficiarul nu duce la 
îndeplinire obiectivul de 
investiții în termen de 10 
ani? 
În acest sens, se impune, 
întocmai cum prevede și 
Codul Silvic la art. 38 
alin. (3), abrogarea 
hotărârii Guvernului care 
a aprobat scoaterea 
definitivă a terenului din 
fondul forestier național 
cu consecința obligării 
beneficiarului de a aduce 
în starea inițială terenul 
scos din fondul dorestier 
pe cheltuiala sa.  
Astfel, în ipoteza 
abuzului de drept din 
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partea beneficiarului în 
cazul schimbării 
destinației / 
neîndeplinirea 
obiectivului într-un 
termen de 10 ani, duce la 
abrogarea hotărârii de 
guvern cu consecința 
reîntoarcerii terenului în 
proprietatea publică a 
statului. 
 

 


