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 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică și amenajarea 

teritoriului a fost sesizată, pentru dezbatere şi avizare, în procedură obișnuită, 

prin adresa nr. Plx. 80 din 5 martie 2018, cu proiectul de Lege privind Legea 

muntelui. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea 

teritoriului au examinat proiectul de lege sus menţionat în şedinţa din 20 

martie 2018. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu 

amendamente admise prezentate în Anexa la prezentul aviz. 

 

     PREŞEDINTE                 SECRETAR 

   FLORIN-CLAUDIU ROMAN     SIMONA BUCURA-OPRESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Șef serviciu, Sofia CHELARU 
Consultant parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONȚU

 
Bucureşti, 

 
20 martie 2018 

Nr. 4c-6/72 
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ANEXA 
 

Amendamente propuse 
 
 

Nr. 
Crt Articolul din lege Amendamentul propus Motivare/Sursa de finanţare 

1.  La cap.III, se 
introduce art. 41 cu 
alin. (1) și (2) 

 

La cap.III, se introduce Art.41cu 
alin. (1) și (2)care vor avea 
următorul continut: 
 
 (1) Pentru asigurarea unui echilibru 
stabil între agricultura din zonele de 
câmpie și colinare și agricultura de tip 
montan, marcate de diferențieri 
accentuate ș i permanente, din cauze 
naturale și pentru prevenirea și 
combaterea fenomenelor de abandon 
agricol și depopularea umană a satelor 
de munte, în cadrul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale se 
înființează Secretariatul de Stat pentru 
Zona Montană, ca structură cu 
caracter permanent, care are în 
coordonare, îndrumare și control, 
Agenția Națională a Zonei Montane și 
structurile teritoriale ale acesteia. 
 
   (2) Structura organizatorică, 
numărul de personal și atribuțiile se 
stabilesc prin Hotărârea de Guvern, la 
propunerea ministrului agriculturii și 

Crearea , în cadrul MADR aunui 
secretariat de stat pentru ZONA 
MONTANĂ, cu titlul de PERMANENȚĂ 
este un instrument strict pentru 
asigurarea stăvilirii procesului grav de 
depopulare montană, îmbătrânire 
avansată a producătorilor agricoli încă 
activi și prevenirea pierderii 
irecuperabile a unei mari economii, care 
hrănește peste 3 milioane de oameni, 
având rol strategic de importanță 
considerabilă pentru stabilitatea 
poporului român. 
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dezvoltării rurale. 
 

 
Autor: deputat PNL Roman Florin 

Claudiu 
2.  La cap.III, se introduce 

art. 42, alin. (1), (2) și 
(3 ) 

La cap.III, se introduce art. 42, alin. 
(1), (2) și (3 ) care vor avea 
următorul continut: 
 

(1) Pentru asigurarea unei 
cooperări interministeriale permanente 
în scopul aplicării strategiei și 
planurilor naționale de dezvoltare a 
teritoriilor montane, de combatere a 
sărăciei și de atenuare și evitare a 
depopulării și deșertificării umane a 
satelor și localităților din zona 
montană, la nivelul Guvernului se 
înființează poziția de Ministru delegat 
pentru zona montană, membru al 
guvernului, care coordoneaza 
activitatea Consiliului Național al 
Muntelui și a Comitetului 
Interministerial pentru Zona Montană 
înființat prin Hotărârea Guvernului nr. 
318 din 2003, care va fi actualizată. 

 
   (2) Ministrul-delegat pentru 

zona montană informează periodic 
Prim-Ministrul, elaborând, anual, un 
raport cu privire la starea muntelui și 
propune măsurile ce se impun. 

 

Necesitatea cooperării interministeriale 
pentru protecția și dezvoltarea zonei 
montane 
Existența unui Ministru-delegat pentru 
zona montană poate asigura un echilibru 
stabil în dezvoltarea teritorială, protecția 
și dezvoltarea sustenabilă a zonei, pe 
baza unor strategii, politici și programe 
multianuale la care participă mai multe 
ministere și instituții cu activități în zona 
montană (MDRAP, MADR, MEN, MCC, 
MAP, M pentru IMM, MM, Man, etc.) 
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   (3) Atribuțiile, structura 
organizatorică a cabinetului 
ministrului-delegat pentru zona 
montană, numărul de personal și 
mijloacele necesare funcționării se 
stabilesc prin Hotărâre de Guvern”. 

 
Autor: deputat PNL Roman Florin 

Claudiu 
3.  La cap. IV, art. 5 se 

adaugă alin. (10) 
La cap. IV, art. 5 se adaugă alin. 

(10) care va avea următorul continut: 
 
(10) Pentru grupurile de minim 3 

ferme situate în condiții de izolare, 
statul, prin autoritățile locale, sprijină 
realizarea de bazine colectoare pentru 
apa potabilă. Aducțiunea apei la nivelul 
fermelor revine în sarcina fermierilor 
interesați. 

 
Autor: deputat PNL Roman Florin 

Claudiu 

Apa potabilă reprezintă un factor 
esential atât pentru animale, cât și 
pentru nevoile de locuire ale familiilor 
fermierilor. Această formă de sprijin este 
larg întâlnită în zonele montane din 
Austria, Elveția etc. 

4.  La cap. V, art. 6, după 
alin. (2) se adaugă alin. 
(21) și (22) 

La cap. V, art. 6, după alin. (2) se 
adaugă alin. (21) și (22) care vor avea 
următorul continut:  

 
(21) În perioada pastorală, 

accesul ovinelor și bovinelor în 
pădurile mature și tineretul arboricol în 
vârstă de peste 15 ani din jurul 
stânelor și văcăriilor până la distanță 
de 1000m, pentru umbră, completări 
de hrană și adăpost în caz de 

 
Nevoia de adăpostire a animalelor 
pentru umbră, în orele de căldură solară 
intensă, este imperativă și nu poate fi 
stăvilită. De asemenea, nevoia unor 
completări de hrană, iarbă) în perioadele 
de secetă este extrem de importantă 
pentru a nu se înregistra pierderi prin 
flămânzirea animalelor și pentru evitarea 
incendiilor de pădure produse din cauza 
ierburilor uscate. 
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intemperii (averse de ploi, furtuni, 
grindină, ș.a.) este permis, cu acordul 
și sub supravegherea organelor silvice 
locale, al proprietarilor sau 
administratorilor, după caz, care 
stabilesc perimetrele de acces pentru 
animale. 

 
(22) Pentru asigurarea 

reproducției vacilor și junincilor în 
perioada pastorală, aflate la văcării și 
stâne mixte, în general izolate pe 
munți, statul sprijină achiziționarea de 
reproducători autorizați, cu valoare 
înaltă de reproducție, din rase 
montane și compensarea crescătorilor 
privind adăpostirea în afara sezonului 
pastoral, hrănirea, îngrijirea și 
folosirea la montă naturală, de către 
fermierii instruiți și autorizați în acest 
scop. 

 
Autor: deputat PNL Roman Florin 

Claudiu 

 
Distanțele, în general mari, condiția de 
izolare și dificultățile de acces pentru 
însămânțări artificiale, la timp, conduc 
frecvent la însămânțări prin reproducție 
naturală doar cu tauri metiși  cu valoare 
zootehnică slabă sau recesivă. 

5.  La cap. V, art. 7, după 
lit. m) se adaugă literele 
n), o) și p) 

La cap. V, art. 7, după lit. m) se 
adaugă literele n), o) și p) care vor 
avea următorul continut: 

 
n) Cooperativele agricole de 

gradul I, organizate ca entități unice la 
nivel de UAT montan, care se 
profilează predilect pe valorificarea 
”produselor montane” agroalimentare 

Punerea în operă a sistemului 
cooperatist, axat pe valorificarea 
”produselor montane și aprovizionare, 
necesită un complex de măsuri 
organizatorice și investiționale complete, 
adaptate nevoilor specifice, prin care, 
împreună cu alte măsuri de sprijin, 
poate fi realizată mult dorita condiție de 
sustenabilitate. 
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(lapte, carne, vegetale), beneficiază de 
un sprijin financiar, ca ajutor de 
pornire, în funcție de volumul 
materiilor prime existente și de 
perspectivă. 

 
 o) Pentru valorificarea plenară și 

sustenabilă a ”produselor montane”, 
ca produse finite cu valoare adăugată, 
pe piețe interne și la export, cu 
asigurarea condițiilor de calitate, 
volum și continuitate pe întreg 
parcursul anului, statul sprijină crearea 
cooperativelor de gradul II, prin 
asocierea cooperativelor de gradul I,  
la nivel intercomunal, de ”bazin 
montan” tradițional. 

 
p) Necesarul de investiții în unități 

de transformare, cooperatiste (lapte, 
carne, produse vegetale) se stabilește 
pe bază de studii avizate de Agenția 
Națională a Zonei Montane. Sprijinul 
financiar se acordă o singură dată, 
având ca sursă de finanțare aju torul 
de stat, fonduri comunitare sau alte 
resurse atrase. 

 
Autor: deputat PNL Roman Florin 

Claudiu 
6.  Art. 8 - (3) Specialiștii 

agricoli, medicii și 
profesorii ce se stabilesc 

Art. 8 - (3) Specialiștii agricoli, medicii 
și profesorii tineri, până la vârsta de 
35 de ani, care se stabilesc cu 

Pentru atragerea specialiștilor agricoli, 
medicilor și profesorilor tineri, în 
vederea stabilirii în localitățile de munte 
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în zona montană, vor 
primi o primă de 
instalare și sprijin 
pentru cumpărare  și 
construire locuințe. 
Cuantumul și sursele de 
finanțare se vor stabili 
prin hotărâre a 
Guvernului 

domiciliul în comune sau sate 
montane aflate la peste 20 km 
distanță față de un oraș 
beneficiază de o ”primă de 
munte”, echivalentă cu 30% față 
de salariul de bază. Învățătorii 
care își exercită profesia în sate 
sau cătune montane izolate 
beneficiază de o ”primă de munte” 
echivalentă cu 50% față de 
salariul de bază. 

 
Autor: deputat PNL Roman Florin 

Claudiu 

cu grad de izolare ridicat, avându-se în 
vedere și cheltuielile personale, 
inevitabile, legate de distanța față de 
localitățile urbane și implicit de existența 
facilităților existente în orașe, cum sunt 
accesul la unități sanitare specializate, 
școli medii pentru copii, aprovizionare 
etc. – sporul de salariu propus are 
caracter compensatoriu. 
 Nevoia de cadre cu studii 
superioare la nivelul comunităților 
montane – este evidentă și constantă. 
 

7.  La cap.VIII, Art 14 se 
adaugă alin. (13), (14), 
(15), (16), (17) și (18) 

La cap.VIII, Art 14 se adaugă alin. 
(13), (14), (15), (16), (17) și (18) 
care vor avea următorul continut: 

 
(13) În scopul asigurării pregătirii 

de specialitate agro-zootehnică a 
viitorilor fermieri montani proveniți din 
gospodării cu perspective comerciale, 
se înființează școli profesionale de 
agricultură montană, care au sediile în 
localitățile din ruralul zonei montane, 
în baza unui studiu prealabil privind 
realizarea cifrei de școlarizare. 

 
   (14) Școlile profesionale de 

agricultură montană sunt dotate 
corespunzător practicilor agricole și 
zootehnice în condiții montane, cu 
ferme didactice proprii și teren agricol 

Specificitatea accentuată a practicilor din 
agricultura/ creșterea animalelor în 
condiții montane, impune cunoștințe 
aprofundate atât teoretice, dar mai ales 
practice, pentru o nouă generație de 
fermieri. 
Toate țările cu munți, dezvoltate, din 
țările UE, dețin de zeci de ani astfel de 
școli (2-3 generații de absolvenți). 
Între fermierii montani tineri din UE și 
fermierii montani români de astăzi este 
o diferență de instruire considerabilă. 
Încă din 1980 au fost realizate studii 
privind școlile profesionale de agricultură 
montană – din Austria, Elveția, Franța, 
Italia, dar din cauza politicii comuniste 
reticente față de proprietatea privată din 
Carpații României, spre a se evita 
dezvoltarea acesteia, munții României 
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aferent de minim 10 hectare, 
amenajări agro-turistice și ateliere - 
activități practice și cu rase de animale 
adaptate zonei montane. 

 
   (15) Elevii școlilor profesionale 

de agricultură montană beneficiază de 
burse, care includ cazarea și hrana, 
echipament de lucru, acoperirea 
cheltuielilor de transport spre și de la 
domiciliu, privind manualele școlare, 
rechizite școlare gratuite și alte 
facilități. 

 
   (16) Pentru asigurarea 

necesarului de cadre didactice și 
tehnice la școlile profesionale de 
agricultură montană, acestea 
beneficiază de o indemnizație, ca ”spor 
de munte”, în cuantum de 25% din 
salariul net. 

 
   (17) Cadrele didactice de 

specialitate încadrate la școlile 
profesionale de agricultură montană 
parcurg un stagiu de instruire de 
specialitate organizat prin Agenția 
Națională a Zonei Montane/Centrul de 
Formare și Inovații pentru Dezvoltare 
în Carpați, CEFIDEC. 

 
  (18) Ministerul Agriculturii ș i 

Dezvoltării Rurale și Ministerul 

au rămas fără învățământ general și 
profesional agricol adaptat condițiilor 
specifice montane, net diferentiate față 
de zonele de câmpie/deal. 

În același timp, în zonele de 
câmpie și colinare, colectivizate, au 
abundat școlile profesionale agricole și 
licee cu diverse specializări (ex.: 
zootehnie, agricultură, horticultură, 
mecanizare agricolă, ș.a.). 
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Educației Naționale colaborează în 
scopul înființării școlilor profesionale și 
a unei repartizări teritoriale judicioase 
a acestora. 

 
Autor: deputat PNL Roman Florin 

Claudiu 
8.  La cap. IX se adaugă 

Art. 161 cu alin. (1), (2) 
și (3) 

La cap. IX se adaugă Art. 161 cu 
alin. (1), (2) și (3) care vor avea 
următorul continut: 

 
(1) Prin prezenta lege, urmându-

se experiențe din țările cu munți, 
dezvoltate, din Uniunea Europeană, se 
constituie Fondul Național de Susținere 
a Muntelui, prin contribuțiile 
”consumatorilor de munte” (apă, lemn, 
energie, turism, ș.a.m.d), cu scopul 
contribuirii la eficientizarea valorificării 
socio-economice a potențialului 
(resurselor) zonei montane, susținând 
crearea și multiplicarea de stații -pilot 
de dezvoltare durabilă, integrată 
locală, informația, asistența tehnică 
necesară proiectelor de dezvoltare, 
sursă pentru co-finanțări, cercetarea 
științifică, precum și ca mijloc de 
intervenție în situații de catastrofe 
naturale (inundații, alunecări de teren, 
incendii, ș.a.). 

 
 (2) Fondul Național de Susținere 

a Muntelui se înființează pe lângă 

În Uniunea Europeană (Italia, 
Franța, Austria, inclusiv Bulgaria și în 
Elveția) s-au constituit de mult Fonduri 
Naționale de Susținere a Muntelui (ex.: 
în Italia, din 1970), ca marjă de 
siguranță, complementară, pentru 
intervenții speciale în favoarea 
populației, economiei și mediului 
montan. 

 Prin acumulări anuale din 
taxele ce se vor stabili de către guvern 
pentru entitățile economice care 
realizează profituri însemnate din zona 
montană, se va putea constitui un fond 
de intervenție la dispoziția guvernu lui, 
pentru situații de interes special, sau 
neprevăzute, pentru proiecte de 
dezvoltare de interes deosebit, sau nevoi 
speciale de asistență socială. 
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Ministerul Finanțelor Publice și este 
pus la dispoziția Agenției Naționale a 
Zonei Montane, fiind înregistrat într-un 
capitol special. 

 
   (3) Modul de constituire și de 

utilizare a Fondului Național de 
Susținere a Muntelui se stabileste prin 
Hotărâre de Guvern, în termen de 90 
de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi. 

 
Autor: deputat PNL Roman Florin 

Claudiu 
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	Autor: deputat PNL Roman Florin Claudiu
	Apa potabilă reprezintă un factor esential atât pentru animale, cât și pentru nevoile de locuire ale familiilor fermierilor. Această formă de sprijin este larg întâlnită în zonele montane din Austria, Elveția etc.
	La cap. IV, art. 5 se adaugă alin. (10) care va avea următorul continut:
	La cap. IV, art. 5 se adaugă alin. (10)
	(10) Pentru grupurile de minim 3 ferme situate în condiții de izolare, statul, prin autoritățile locale, sprijină realizarea de bazine colectoare pentru apa potabilă. Aducțiunea apei la nivelul fermelor revine în sarcina fermierilor interesați.
	Autor: deputat PNL Roman Florin Claudiu
	La cap. V, art. 6, după alin. (2) se adaugă alin. (21) și (22) care vor avea următorul continut: 
	La cap. V, art. 6, după alin. (2) se adaugă alin. (21) și (22)
	Nevoia de adăpostire a animalelor pentru umbră, în orele de căldură solară intensă, este imperativă și nu poate fi stăvilită. De asemenea, nevoia unor completări de hrană, iarbă) în perioadele de secetă este extrem de importantă pentru a nu se înregistra pierderi prin flămânzirea animalelor și pentru evitarea incendiilor de pădure produse din cauza ierburilor uscate.
	(21) În perioada pastorală, accesul ovinelor și bovinelor în pădurile mature și tineretul arboricol în vârstă de peste 15 ani din jurul stânelor și văcăriilor până la distanță de 1000m, pentru umbră, completări de hrană și adăpost în caz de intemperii (averse de ploi, furtuni, grindină, ș.a.) este permis, cu acordul și sub supravegherea organelor silvice locale, al proprietarilor sau administratorilor, după caz, care stabilesc perimetrele de acces pentru animale.
	Distanțele, în general mari, condiția de izolare și dificultățile de acces pentru însămânțări artificiale, la timp, conduc frecvent la însămânțări prin reproducție naturală doar cu tauri metiși  cu valoare zootehnică slabă sau recesivă.
	(22) Pentru asigurarea reproducției vacilor și junincilor în perioada pastorală, aflate la văcării și stâne mixte, în general izolate pe munți, statul sprijină achiziționarea de reproducători autorizați, cu valoare înaltă de reproducție, din rase montane și compensarea crescătorilor privind adăpostirea în afara sezonului pastoral, hrănirea, îngrijirea și folosirea la montă naturală, de către fermierii instruiți și autorizați în acest scop.
	Autor: deputat PNL Roman Florin Claudiu
	Punerea în operă a sistemului cooperatist, axat pe valorificarea ”produselor montane și aprovizionare, necesită un complex de măsuri organizatorice și investiționale complete, adaptate nevoilor specifice, prin care, împreună cu alte măsuri de sprijin, poate fi realizată mult dorita condiție de sustenabilitate.
	La cap. V, art. 7, după lit. m) se adaugă literele n), o) și p) care vor avea următorul continut:
	La cap. V, art. 7, după lit. m) se adaugă literele n), o) și p)
	n) Cooperativele agricole de gradul I, organizate ca entități unice la nivel de UAT montan, care se profilează predilect pe valorificarea ”produselor montane” agroalimentare (lapte, carne, vegetale), beneficiază de un sprijin financiar, ca ajutor de pornire, în funcție de volumul materiilor prime existente și de perspectivă.
	 o) Pentru valorificarea plenară și sustenabilă a ”produselor montane”, ca produse finite cu valoare adăugată, pe piețe interne și la export, cu asigurarea condițiilor de calitate, volum și continuitate pe întreg parcursul anului, statul sprijină crearea cooperativelor de gradul II, prin asocierea cooperativelor de gradul I,  la nivel intercomunal, de ”bazin montan” tradițional.
	p) Necesarul de investiții în unități de transformare, cooperatiste (lapte, carne, produse vegetale) se stabilește pe bază de studii avizate de Agenția Națională a Zonei Montane. Sprijinul financiar se acordă o singură dată, având ca sursă de finanțare ajutorul de stat, fonduri comunitare sau alte resurse atrase.
	Autor: deputat PNL Roman Florin Claudiu
	Pentru atragerea specialiștilor agricoli, medicilor și profesorilor tineri, în vederea stabilirii în localitățile de munte cu grad de izolare ridicat, avându-se în vedere și cheltuielile personale, inevitabile, legate de distanța față de localitățile urbane și implicit de existența facilităților existente în orașe, cum sunt accesul la unități sanitare specializate, școli medii pentru copii, aprovizionare etc. – sporul de salariu propus are caracter compensatoriu.
	Art. 8 - (3) Specialiștii agricoli, medicii și profesorii tineri, până la vârsta de 35 de ani, care se stabilesc cu domiciliul în comune sau sate montane aflate la peste 20 km distanță față de un oraș beneficiază de o ”primă de munte”, echivalentă cu 30% față de salariul de bază. Învățătorii care își exercită profesia în sate sau cătune montane izolate beneficiază de o ”primă de munte” echivalentă cu 50% față de salariul de bază.
	Art. 8 - (3) Specialiștii agricoli, medicii și profesorii ce se stabilesc în zona montană, vor primi o primă de instalare și sprijin pentru cumpărare  și construire locuințe. Cuantumul și sursele de finanțare se vor stabili prin hotărâre a Guvernului
	Nevoia de cadre cu studii superioare la nivelul comunităților montane – este evidentă și constantă.
	Autor: deputat PNL Roman Florin Claudiu
	Specificitatea accentuată a practicilor din agricultura/ creșterea animalelor în condiții montane, impune cunoștințe aprofundate atât teoretice, dar mai ales practice, pentru o nouă generație de fermieri.
	La cap.VIII, Art 14 se adaugă alin. (13), (14), (15), (16), (17) și (18) care vor avea următorul continut:
	La cap.VIII, Art 14 se adaugă alin. (13), (14), (15), (16), (17) și (18)
	(13) În scopul asigurării pregătirii de specialitate agro-zootehnică a viitorilor fermieri montani proveniți din gospodării cu perspective comerciale, se înființează școli profesionale de agricultură montană, care au sediile în localitățile din ruralul zonei montane, în baza unui studiu prealabil privind realizarea cifrei de școlarizare.
	Toate țările cu munți, dezvoltate, din țările UE, dețin de zeci de ani astfel de școli (2-3 generații de absolvenți).
	Între fermierii montani tineri din UE și fermierii montani români de astăzi este o diferență de instruire considerabilă.
	Încă din 1980 au fost realizate studii privind școlile profesionale de agricultură montană – din Austria, Elveția, Franța, Italia, dar din cauza politicii comuniste reticente față de proprietatea privată din Carpații României, spre a se evita dezvoltarea acesteia, munții României au rămas fără învățământ general și profesional agricol adaptat condițiilor specifice montane, net diferentiate față de zonele de câmpie/deal.
	   (14) Școlile profesionale de agricultură montană sunt dotate corespunzător practicilor agricole și zootehnice în condiții montane, cu ferme didactice proprii și teren agricol aferent de minim 10 hectare, amenajări agro-turistice și ateliere - activități practice și cu rase de animale adaptate zonei montane.
	În același timp, în zonele de câmpie și colinare, colectivizate, au abundat școlile profesionale agricole și licee cu diverse specializări (ex.: zootehnie, agricultură, horticultură, mecanizare agricolă, ș.a.).
	   (15) Elevii școlilor profesionale de agricultură montană beneficiază de burse, care includ cazarea și hrana, echipament de lucru, acoperirea cheltuielilor de transport spre și de la domiciliu, privind manualele școlare, rechizite școlare gratuite și alte facilități.
	   (16) Pentru asigurarea necesarului de cadre didactice și tehnice la școlile profesionale de agricultură montană, acestea beneficiază de o indemnizație, ca ”spor de munte”, în cuantum de 25% din salariul net.
	   (17) Cadrele didactice de specialitate încadrate la școlile profesionale de agricultură montană parcurg un stagiu de instruire de specialitate organizat prin Agenția Națională a Zonei Montane/Centrul de Formare și Inovații pentru Dezvoltare în Carpați, CEFIDEC.
	  (18) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Educației Naționale colaborează în scopul înființării școlilor profesionale și a unei repartizări teritoriale judicioase a acestora.
	Autor: deputat PNL Roman Florin Claudiu
	La cap. IX se adaugă Art. 161 cu alin. (1), (2) și (3) care vor avea următorul continut:
	La cap. IX se adaugă Art. 161 cu alin. (1), (2) și (3)
	În Uniunea Europeană (Italia, Franța, Austria, inclusiv Bulgaria și în Elveția) s-au constituit de mult Fonduri Naționale de Susținere a Muntelui (ex.: în Italia, din 1970), ca marjă de siguranță, complementară, pentru intervenții speciale în favoarea populației, economiei și mediului montan.
	(1) Prin prezenta lege, urmându-se experiențe din țările cu munți, dezvoltate, din Uniunea Europeană, se constituie Fondul Național de Susținere a Muntelui, prin contribuțiile ”consumatorilor de munte” (apă, lemn, energie, turism, ș.a.m.d), cu scopul contribuirii la eficientizarea valorificării socio-economice a potențialului (resurselor) zonei montane, susținând crearea și multiplicarea de stații-pilot de dezvoltare durabilă, integrată locală, informația, asistența tehnică necesară proiectelor de dezvoltare, sursă pentru co-finanțări, cercetarea științifică, precum și ca mijloc de intervenție în situații de catastrofe naturale (inundații, alunecări de teren, incendii, ș.a.).
	Prin acumulări anuale din taxele ce se vor stabili de către guvern pentru entitățile economice care realizează profituri însemnate din zona montană, se va putea constitui un fond de intervenție la dispoziția guvernului, pentru situații de interes special, sau neprevăzute, pentru proiecte de dezvoltare de interes deosebit, sau nevoi speciale de asistență socială.
	 (2) Fondul Național de Susținere a Muntelui se înființează pe lângă Ministerul Finanțelor Publice și este pus la dispoziția Agenției Naționale a Zonei Montane, fiind înregistrat într-un capitol special.
	   (3) Modul de constituire și de utilizare a Fondului Național de Susținere a Muntelui se stabileste prin Hotărâre de Guvern, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
	Autor: deputat PNL Roman Florin Claudiu

		2018-05-10T13:05:04+0300
	Toma Nicoleta




