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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 

 
 

 

BIROUL PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun suplimentar asupra proiectului de 

Lege pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanţa de urgenţa a 

Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 

pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 

funciar nr.18/1991, trimis Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic și  Comisiei 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice spre 

dezbatere pe fond cu adresa nr. PLx nr.235 din 28 martie 2018.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

          PREŞEDINTE,                                            PREŞEDINTE, 

                  Ion CUPĂ                                          Alexandru STĂNESCU   

          

Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic 

 
București, 05.12.2018 

4c-8/222 
 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice  

 
București, 05.12.2018 

4c-4/748 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

 

 
 

 RAPORT COMUN SUPLIMENTAR  

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanţa 
de urgenţa a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi 

exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr.18/1991 

În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic și Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate cu dezbaterea pe 
fond, în vederea unei noi examinări și depunerii unui nou raport comun cu Proiectul 
de Lege pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanţa de urgenţa a 
Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr.18/1991, transmis cu adresa nr. PL-x nr.235 din 25 mai 2018 şi 
înregistrat cu nr.4c-8/222/24.04.2018, respectiv cu nr.4c-4/279/30.05.2018. 

 Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din 16 aprilie 2018. 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ (nr.282/03.04.2018),  avizul favorabil al Consiliului Economic 
și Social (nr.1326/ 27.03. 2018) și avizul favorabil al Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului (nr.4c-6/194/03.04.2018. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(21) al art.9 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991,aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr.86/2014, cu modificările și  completările ulterioare,  în vederea 
facilitării închirierii şi exploatării pajiştilor aflate în proprietatea primăriilor. 

 În conformitate cu prevederile art.61 și art.63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
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alimentară şi servicii specifice şi membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic 
au examinat proiectul de lege în şedinţe separate. 
 Membrii Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic au examinat proiectul de 
lege în șed ința din 4 decembrie 2018. La lucrările Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic și -au înregistrat prezența un număr de 12 deputați, membri ai 
comisiei. 
 Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice au examinat proiectul de lege în şedința din 27 noiembrie 2018. 
La lucrările comisiei membrii acesteia au fost prezenti conform listei de prezență.  
  În urma reexaminării proiectului de lege şi a opiniilor examinate, 
membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună 
Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente 
admise redate in anexa care face parte integranta din  prezentul raport.  
 Proiectul de lege  face parte din categoria legilor ordinare. 

Conform prevederilor art.76 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi 
ale art.92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. 

 

 

    PREŞEDINTE,                                              PREŞEDINTE, 

               Ion CUPĂ                                               Alexandru STĂNESCU                          

       

 

   SECRETAR,                                                     SECRETAR, 
          Petru FARAGO                                                 Dan CIOCAN                                              

                    
        
 Consilier parlamentar,                                                Consilier parlamentar, 
            Ionela Began                                                           Alina Alexandriuc 
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Anexa 

la proiectul de Lege pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr.34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 

funciar nr.18/1991 

AMENDAMENTE ADMISE 

Nr. 

Crt. 

Text  Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi 

exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru 

modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr. 

18/1991 

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

1.   LEGE 

pentru   modificarea art. 9 alin. 
(21) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi 

exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru 

modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr. 

18/1991 

LEGE 

pentru modificarea   
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru 
modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr. 
18/1991 

 

2.   Articol unic.-  La articolul 9 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea 

Articol unic.-   Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea 
şi exploatarea pajiştilor 
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pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 267 din 13 
mai 2018, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 86/2014, 
cu modificările şi completările 
ulterioare , alineatul (21) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

permanente şi pentru modificarea 
şi completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 267 din 13 mai 2018, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 86/2014, 
cu modificările şi completările 
ulterioare ,se modifică după cum 
urmează: 

3.  

 

Art.9 

(21) Asociaţiile crescătorilor 
locali, persoanele juridice cu 
sediul social pe teritoriul 
localităţii respective cu care se 
încheie contracte de închiriere 
prin atribuire directă trebuie să 
fie legal constituite cu cel puţin 
un an înainte de data depunerii 
cererii pentru atribuirea directă 
a contractului.  

 

2. (21) Asociaţiile crescătorilor 
locali, cooperativele agricole locale, 
grupurile de producători locali, 
persoanele juridice cu sediul social 
pe teritoriul localitaţii respective cu 
care se încheie contracte de 
închiriere prin atribuire directă 
trebuie să fie legal constituite 
înainte de data depunerii cererii 
pentru atribuirea directă a 
contractului. Entităţile înfiinţate cu 
cel puţin un an înainte de data 
depunerii cererii au drept de 
preemţiune, cu condiţia de a face 
dovada desfăşurării de activitate 
economică specifică domeniului 

1. La articolul 9, alineatul (21) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

Nemodificat 
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respectiv.  

4.    Art. 10  

(1) În vederea accesării 
fondurilor europene aferente 
plăţilor pe suprafaţă, utilizatorii 
de pajişti, persoane fizice şi 
juridice, în calitate de 
proprietari şi/sau deţinători 
legali ai dreptului de utilizare a 
terenului, au obligaţia ca anual 
să asigure încărcătura minimă 
de 0,3 UVM/ha, în oricare din 
zilele perioadei de păşunat, ori 
cosirea cel puţin o dată pe an a 
vegetaţiei. Începând cu anul 
2019 este obligatorie aplicarea 
amenajamentului pastoral. 

  2.   La articolul 10, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 (1)  În vederea accesării 
fondurilor europene aferente 
plăţilor pe suprafaţă, utilizatorii de 
pajişti, persoane fizice şi juridice , 
în calitate de proprietari şi/sau 
deţinători legali ai dreptului de 
utilizare a terenului, au obligaţia 
ca anual să asigure încărcătura 
minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare 
din zilele perioadei de păşunat , ori 
cosirea cel puţin o dată pe an a 
vegetaţiei. Începând cu anul 2020 
este obligatorie aplicarea 
amenajamentului pastoral. 

Autor: Grup PSD din Comisie 

Comisia pentru mediu 
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