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A V I Z 

asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr.523/2003 privind 
aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare a Turismului  

„Schi în România”   
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu  modificările şi completările  ulterioare, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu 
propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.523/2003 privind aprobarea 
Programului Naţional de Dezvoltare a Turismului „Schi în România”, transmisă 
cu adresa nr. Pl-x 456 din 27 iunie 2011, înregistrată sub nr.31/709 din 29 iunie 
2011.  

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată şi ale art. art.92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi  completările  ulterioare, Camera Deputaţilor este  
Cameră  decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă  în şedinţa din  22 iunie 2011. 
              În temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia a dezbătut iniţiativa legislativă 
susmenţionată, în şedinţa din 4 iulie 2011. 
  Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.431 din 12 
aprilie 2011. 

Guvernul, prin punctul de  vedere transmis cu adresa nr.1211 din  20 
mai 2011,  nu susţine adoptarea  acestei  iniţiative legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.4 
din Legea nr.526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a 
turismului „ Schi în România ", cu modificările şi completările ulterioare, cu un 
nou alineat, alin.(2 ), în sensul exceptării persoanelor fizice şi juridice, obştilor de 1
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moşneni şi composesoratelor de la plata obligaţiilor băneşti prevăzute la art.41 
alin.(l) lit.a) şi b) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de  voturi, s-a hotărât avizarea  
negativă a propunerii legislative, întrucât prevederile de exceptare de la  plata 
taxei pentru scoaterea definitivă a  terenurilor din fondul forestier, conform art.41 
alin.(1) lit  a) şi  b) din Legea nr.46/2008, este  redundantă, întrucât la  art.4 alin.(3) 
din Legea nr.526/2003 se  prevede că beneficiarii scoaterii definitive din fondul  
forestier sunt exceptaţi de la  plata obligaţiilor băneşti prevăzute la  art.92 alin.(4) 
din Legea  fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, articol  care  se referă tocmai la  taxa pentru scoaterea definitivă a 
terenurilor din fondul  forestier. 
  În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 
 
 
 
 
 
 
                        PREŞEDINTE,                                          SECRETAR, 
       Daniel BUDA                             Gabriel ANDRONACHE 
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