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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
  

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură,                    Comisia pentru antreprenoriat 

                   industrie alimentară                                                     și turism 

                     și servicii specifice  

                        Nr. 4c-5/373                                                  Nr.4c-33/80/2022 

                                                                               București, 25.10.2022 
 

 

BIROUL PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului 

naţional 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.524/2021  din 

25 octombrie 2021. 

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/ 373                                                       Nr.4c-33/80/2022 

                                                                               București, 25.10.2022 

     PLx 524/2021 

 

 

R A P O R T    C O M U N 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea  

Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului naţional 

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 Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului 

naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România", transmis cu adresa nr. PLx. 

524/2022 din 25 octombrie 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. 

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. 568/15.07.2021. 

 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c1s3a75
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Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil proiectul de act normativ, 

conform avizului nr.5423/20.07.2021. 

Guvernul, prin punctul de vedere nr.10275/03.11.2021, nu susține inițiativa 

legislativă. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a 

avizat negativ proiectul de lege cu avizul nr. 4c-6/1011/04.112.2021. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil proiectul de lege, 

conform avizului din 16.02.2022. 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a avizat favorabil proiectul de lege, 

conform avizului nr.4c-8/452 din 14.09.2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.526/2003. 

Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează 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 mai sus-menţionat în şedinţe 

separate. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 

specifice a dezbătut proiectul de lege în ședința din data de 15 iunie 2022. 

Comisia pentru antreprenoriat și turism a dezbătut proiectul de lege în ședința 

din 19 octombrie 2022.  

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, respingerea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului 

naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România", având în vedere faptul că textul 

inițiativei legislative a fost preluat ca amendament în Raportul comun de adoptare a 

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“, 

PLx19/2022. 
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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 

                                                                                                                                                    


