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AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentru modificarea 

Legii muntelui nr.197/2018

Analizand propunerea legislativa pentru modificarea Legii 
muntelui nr.197/2018 (b479/09.10.2019), transmisa de Secretarul 
General al Senatului cu adresa nr.XXXV/5749/15.10.2019 §i 
inregistrata la Consiliul Legislativ cu nr.D934 din 15.10.2019

CONSILIUL LEGISLATIV

in temeiul art2 alin.l lita) din Legea nr.73/1993, republicata §i art46(2) 

din Regulamentul de organizare §i funclionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observatii §i propuneri:
1. Propunerea legislativa are ca obiect modificarea Legii muntelui 

nr.197/2018.
Propunerea legislativa face parte din categoria legilor ordinare, 

prima Camera sesizata fiind Senatul, in conformitate cu dispozitiile 

art.75 alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicata.
2. Semnalam ca modificarea propusa la pct.l al articolului unic 

nu este argumentata in Expunerea de motive, documentul de motivare 

justificand doar modificarea anexei la Legea nr.197/2018 prin 

eliminarea neconcordantelor dintre aceasta §i delimitarea zonei 

montane, realizate prin Ordinal nr.97/1.332/2019 al ministrului 
agriculturii §i dezvoltarii rurale §i al ministrului dezvoltarii regionale §i 
administrafiei publice, privind aprobarea criteriilor de incadrare §i a 

listei localitafilor din zona montana.
3. La articolul unic partea introductiva, este necesara 

eliminarea conjuncfiei „§i”, care figureaza in fafa sintagmei „dupa cum 

urmeaza:”, deoarece aceasta este inutila in contextul dat.



4. La pct.l, avand m vedere faptul ca natura interven^iilor 

preconizate este mentionata in partea introductiva a articolului unic, 
pentru evitarea repetarii, propunem eliminarea sintagmei „se modifica 

si” din cadrul par^ii dispozitive.
Totodata, la norma propusa pentru art.7 lit.e), semnalam ca 

sintagma „pastoritul pendular” nu este definita in cuprinsul actului de 

baza, ceea ce contravine dispozitiilor art.25 din Legea nr.24/2000, 
republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare.

5. La pct.2, pentru o exprimare specifica stilului normativ, este 

necesara reformularea textului, astfel:
„2. Anexa se modifica §i se inlocuie^te cu anexa la prezenta

lege”.
6. Pentru un plus de precizie, propunem ca marcajul anexei sa fie 

realizat conform uzanfei normative, astfel:
„Anexa

(Anexa la Legea nr. 197/2018)”.
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of, nr. 659/30 iul. 2018L. nr. 197/2018

Legea muntelui
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