
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului
montan SUPER-SCHI ÎN CARPAŢI

Din analiza potenţialului turistic natural pentru dezvoltarea turismului montan
cu componenta turism pentru practicarea schiului în România, rezultă necesitatea
implementării unui proiect de extindere şi modernizare imediată  a  domeniilor  pentru
schi şi practicarea sporturilor de iarnă, a instalaţiilor  aferente  de  transport  cu cablu
pentru persoane precum şi a celorlalte tipuri de amenajări şi dotări pentru  practicarea
sporturilor de iarnă cum ar fi schiul de fond, randonnée-ul, bob-ul, sania, patinajul etc.

Pentru ca România să fie recunoscută pe plan internaţional ca o destinaţie
turistică pentru practicarea sporturilor de iarnă este necesară îmbunătăţirea
infrastructurii generale, a ofertei pentru sporturile de iarnă (amenajarea de noi pârtii
de schi cu instalaţiile de transport pe cablu aferente, instalaţii şi echipamente de
producere a zăpezii artificiale şi de întreţinere a pârtiilor), precum şi dezvoltarea,
modernizarea şi diversificarea structurilor de primire turistică.

În acest sens, Ministerul Turismului a demarat programul naţional de
dezvoltare „Super-schi în Carpaţi” prin care se urmăreşte identificarea şi atragerea în
circuitul turistic a zonelor care permit practicarea sporturilor de iarnă la nivelul
standardelor internaţionale şi susţinerea dezvoltării acestor zone printr-un parteneriat
între administraţia publică centrală, administraţia publică locală şi sectorul privat.

Complexitatea problemelor abordate şi soluţiile propuse necesită implicarea
autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, fapt care conferă acestui program
caracter de interes naţional.

Pentru început au fost incluse în prima etapă a programului zonele considerate
reprezentative pentru turismul montan şi care sunt avansate din punct de vedere al
infrastructurii generale, beneficiază de domenii pentru schi şi pentru  practicarea altor
sporturi de iarnă şi de instalaţii de transport cu cablu aferente şi pentru care există deja
proiecte de dezvoltare turistică aflate în diferite faze de desfăşurare. În următoarele
etape vor fi atrase în acest program şi alte zone de interes turistic.

Prin prezentul proiect de lege se urmăreşte stabilirea relaţiilor de colaborare
între principalii actori implicaţi în implementarea Programului, a atribuţiilor care
revin instituţiilor autorităţilor centrale şi locale şi modalităţile de realizare a
obiectivelor.

Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor declara Programul
„Super-schi în Carpaţi” program de importanţă zonală pentru a beneficia de
prioritate la  finanţarea din bugetele locale, vor elabora planurile de urbanism pentru
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zonele cuprinse în program şi vor încuraja investiţiile în domeniu prin acordarea de
facilităţi în condiţiile legii. Totodată, împreună cu instituţiile administraţiei publice
centrale vor asigura dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii generale: căi de acces,
alimentare cu gaze, apă, curent electric, ş.a.

Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Turism, aflat în coordonarea
Ministerului Turismului, în colaborare cu societăţi de proiectare şi consultanţă în
domeniu, va elabora un studiu integrat privind domeniul pentru schi şi practicarea
sporturilor de iarnă.

Studiul va fi prezentat spre aprobare Guvernului, după ce în prealabil va fi
avizat de autorităţile publice centrale şi locale implicate în desfăşurarea programului.
Prin acest studiu se urmăreşte identificarea şi inventarierea zonelor în care se pot
practica sporturile de iarnă cu evidenţierea suprafeţelor care vor fi incluse în domeniul
pentru schi şi pentru  practicarea altor sporturi de iarnă, precum şi analiza diagnostic a
fiecărei zone în parte. Zonele identificate în studiu vor fi transferate în administrarea
autorităţilor administraţiei publice locale. Pentru a nu împovăra bugetele locale, care
vor fi destinate cu precădere realizării programelor de investiţii, se propune scutirea
de la plata taxelor pentru scoaterea definitivă din fondul forestier, precum şi de la
plata taxelor pentru schimbarea destinaţiei păşunilor şi fâneţelor.

Datorită faptului că pe plan mondial se acordă o importanţă deosebită
conceptului de siguranţă a turistului, atât în mijloacele de transport cu cablu cât şi pe
pârtiile de schi, este necesară implementarea şi urmărirea respectării standardelor
internaţionale de siguranţă în domeniu. Pentru aceasta, domeniile pentru schi şi
practicarea sporturilor de iarnă identificate prin studiu, precum şi mijloacele de
transport cu cablu şi instalaţiile pentru întreţinerea şi exploatarea pârtiilor vor fi
declarate cu funcţiuni de utilitate publică.

Proiectul de lege face referire la posibilele surse de finanţare a investiţiilor
din cadrul Programului şi totodată propune acordarea de prioritate în alocarea de
fonduri din bugetele proprii ale ministerelor şi administraţiilor publice locale
implicate în Program pentru investiţii specifice acestora. Taxa hotelieră şi taxele
speciale locale provenite din turism vor fi folosite exclusiv in cadrul acestui Program.

De asemenea, proiectul de lege prevede prioritate şi în acordarea de facilităţi de
către  administraţiile publice locale pentru investiţiile din cadrul Programului.

Necesitatea legii derivă din următoarele considerente:
- realizarea unui studiu integrat care să definească suprafeţele necesare unui

domeniu pentru schi şi practicarea sporturilor de iarnă;
- stabilirea statutului juridic al acestor suprafeţe de teren;
- obligativitatea realizării planurilor de urbanism în zonele arondate domeniului

pentru schi şi practicarea sporturilor de iarnă;
- necesitatea exceptării de la plata unor taxe pentru schimbarea destinaţiei

acestor suprafeţe de teren;
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- implicarea tuturor ministerelor în cadrul programului, în sensul orientării
investiţiilor specifice acestora, cu prioritate către zonele cuprinse în program;

- posibilitatea acordării de facilităţi de către administraţiile publice locale
investiţiilor efectuate în cadrul Programului.

Aplicarea prezentei legi se asigură cu încadrarea în bugetele aprobate pe 2003
instituţiilor implicate în derularea programului respectiv.

Reuşita implementării programului naţional de dezvoltare turistică „Super-schi
în Carpaţi” înseamnă dezvoltarea uneia dintre cele mai productive forme de turism,
turismul montan,  cu componenta principală, turism pentru practicarea schiului, care
contribuie în mod decisiv la dezvoltarea locală prin fixarea şi valorificarea forţei de
muncă, creşterea veniturilor şi a nivelului de trai al comunităţii locale.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan SUPER-
SCHI ÎN CARPAŢI.


