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 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentului Camerei 

Deputaţilor, republicat, vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra 

proiectului de Lege pentru aprobarea 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, trimis Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic, cu adresa nr. PL.x 226 din 18 iunie 2013. 

    
     
 

   PREŞEDINTE,             
                               

PREŞEDINTE, 

                  Nini SĂPUNARU 

 

Marin ALMĂJANU     
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice 

 
Bucureşti, 04.12.2013 
Nr. 4c-4/576 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic 

 
Bucureşti, 04.12.2013 

Nr. 4c-6/279 
 

R A P O R T     C O M U N       

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 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  
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de 

urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 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, transmis cu adresa nr. PL.x 226 din 18 iunie 2013 şi 

înregistrat cu nr.24/305/19.06.2013, respectiv nr.4c-6/279/19.06.2013. 

 La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere următoarele avize: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 314/23.04.2013); 

 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/789/25.06.2013); 

 avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.22/291/27.06.2013).  
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Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 18 iunie 2013.  

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată, şi art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare organizarea, administrarea şi 

exploatarea pajiştilor permanente, abrogarea dispoziţiilor Legii nr.214/2011 pentru organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiştilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi modificarea şi 

completarea Legii fonului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din 

perspectiva aplicării prevederilor art. 6 alin. (1) şi (2) al Regulamentului (CE) nr.73/2009 al Consiliului din 19 

ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul 

politicii comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a 

Regulamentului (CE) nr.1290/2005, (CE) nr.247/2006, (CE) nr.378/2007 şi de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr.1782/2003, publicat în Jurnalul Oficial seria L, nr.030/31.01.2009, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

 În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisiile 

sesizate în fond au examinat proiectul de lege în şedinţe separate. 

         Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat 

proiectul de lege în şedinţa din 15 octombrie  2013. Din numărul total de 37 membri ai Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au participat la dezbateri 36 deputaţi.  

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, conform prevederilor art.54 şi 55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Valentin Şoneriu, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, domnul Iulian Matache, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice, doamna Anne Marie Jugănaru, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi 

Schimbărilor Climatice. 
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 Membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au examinat 

proiectul de lege în şedinţa din 28 noiembrie  2013. Din numărul total de 36 membri ai Comisiei pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic au participat la dezbateri 33 deputaţi.  

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, conform prevederilor art.54 şi 55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Valentin Şoneriu, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale şi doamna Anne Marie Jugănaru, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi 

Schimbărilor Climatice. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiilor, s-a hotărât 

cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă) să se supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

proiectului de Lege pentru aprobarea 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 (PL.x 226/2013), cu amendamente admise şi 

respinse prevăzute în anexa la prezentul raport comun. 

Prin conţinutul său normativ, proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare.   

   

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

                  Nini SĂPUNARU 

 

Marin ALMĂJANU 

            SECRETAR,                 SECRETAR, 

Costel ŞOPTICĂ Ion Marcel CIOLACU 

                                              
 
 
Consilier parlamentar, Anton Păştinaru 
Consilier parlamentar, Florentin Oancea 

Consilier parlamentar, Iulia Toader 
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                                                                                                                                                                                          Anexa nr.1 
AMENDAMENTE ADMISE 

În urma dezbaterilor, Comisiile  propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:   
Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013   Text Senat  Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
0 1 2 3 4 

1.   LEGE  
pentru aprobarea 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 

Nemodificat  

2.    Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind 
organizarea, administrarea şi 
exploatarea 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 2013, 
cu următoarele modificări şi 
completări: 

              Art. I. - Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34 din 23 aprilie 
2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea 
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 2013, cu 
următoarele modificări şi 
completări: 

 

3.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
privind organizarea, 

administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi 

pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului 

funciar nr. 18/1991 

 

 Nemodificat   
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4.   Art. 1. - (1) Scopul 
prezentei legi îl reprezintă 
reglementarea organizării, 
administrării şi exploatării 
pajiştilor permanente.  
         (2) Pajiştile permanente, 
denumite în continuare pajişti, 
sunt suprafeţe agricole de păşuni 
şi fâneţe, naturale sau cultivate, 
folosite pentru producţia de iarbă 
sau de alte plante erbacee 
furajere, care nu au fost incluse 
timp de cel puţin 5 ani în 
sistemul de rotaţie a culturilor şi 
care sunt utilizate pentru 
păşunatul animalelor şi 
producerea de furaje, cu 
respectarea bunelor condiţii 
agricole şi de mediu, aşa cum 
este prevăzut la alin. (1) al art. 6 
din Regulamentul (CE) nr. 
73/2009 al Consiliului din 19 
ianuarie 2009 de stabilire a unor 
norme comune pentru sistemele 
de ajutor direct pentru agricultori 
în cadrul politicii agricole 
comune şi de instituire a 
anumitor sisteme de ajutor pentru 
agricultori, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 
1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, 
(CE) nr. 378/2007 şi de abrogare 
a Regulamentului (CE) nr. 
1.782/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, publicat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat  
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în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria L, nr. 30 din 31 
ianuarie 2009, denumit în 
continuare Regulament.     
     (3) În categoria pajişti sunt 
cuprinse şi:  
    a) păşunile împădurite cu 
consistenţa mai mică de 0,4, 
calculată numai pentru suprafaţa 
ocupată efectiv de vegetaţia 
forestieră;  
     b) păşunile alpine;  
     c) păşunile  situate în zonele 
inundabile ale râurilor şi în 
Lunca Dunării şi Rezervaţia 
Biosferei „Delta Dunării”.  
    (4) Prevederile prezentei 
ordonanţe de urgenţă nu se aplică 
pajiştilor care urmează să fie 
împădurite, dacă împădurirea se 
realizează cu respectarea condiţiilor 
de mediu potrivit legii, exceptând 
plantaţiile de brazi de Crăciun şi 
speciile cu creştere rapidă, cultivate 
pe termen scurt, aşa cum este 
prevăzut în ultimul paragraf al 
alin.(2) al art.6 din Regulament.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.   

 
 
         Art. 2. - În sensul prezentei 
ordonanţe de urgenţă, termenii şi 
expresiile de mai jos au 
următoarele semnificaţii:  
     a) iarbă şi alte plante furajere 

 1. La articolul 2, literele a), 
b) d) şi f) vor avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
      „a) iarbă şi alte plante furajere 

       1. La articolul (2), literele 
b), d) şi f) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
Nemodificat 
 
 
 
    a) - Se elimină.  

 
 
 
 
 
 
 
Textul iniţial nu 
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erbacee - toate plantele erbacee 
care se găsesc în mod tradiţional 
pe păşunile şi fâneţele naturale 
sau care sunt incluse în 
amestecurile specifice pentru 
însămânţări şi supraînsămânţări, 
din familiile de graminee şi de 
leguminoase utilizate ca furaje în 
hrana animalelor erbivore, pe 
baza cărora se calculează 
producţia, valoarea nutriţională a 
pajiştii şi capacitatea de păşunat;  
     b) fâneaţă - suprafaţă agricolă 
înscrisă în actele de proprietate 
cu această categorie de folosinţă 
care, conform practicii agricole 
locale, este destinată recoltării 
prin cosire de plante erbacee 
furajere pentru animale;  
 
    c) unitate vită mare (UVM) - 
unitate de măsură standard 
stabilită pe baza necesarului de 
hrană al fiecărei specii de 
animale, care permite conversia 
diferitelor categorii de animale; 
    d) utilizator - crescător de 
animale, persoană fizică / 
juridică înscrisă în Registrul 
naţional al exploataţiilor care  
desfăşoară activităţi agricole 
specifice categoriei de 
folosinţă pajişti conform 
clasificării statistice a 
activităţilor economice în 

erbacee – toate plantele erbacee 
care se găsesc pe păşunile şi 
fâneţele naturale sau care sunt 
incluse în amestecurile specifice 
pentru însămânţări şi 
supraînsămânţări, din familiile de 
graminee şi de leguminoase 
perene, utilizate ca furaje în hrana 
animalelor erbivore, pe baza cărora 
se calculează producţia, valoarea 
nutriţională a pajiştii şi capacitatea 
de păşunat; 
      b)  păşuni şi fâneţe – suprafaţă 
agricolă înscrisă în actele de 
proprietate cu această categorie de 
folosinţă, care este destinată 
producerii de furaje, iarbă şi alte 
plante erbacee pentru animale, 
recoltate prin cosire sau valorificate 
prin păşunare; 
     ----------------------------------- 
    
 
 
 
     
       d) utilizator de păşuni şi fâneţe 
- crescător de animale, persoană 
fizică/juridică înscrisă în RNE 
care  desfăşoară activităţi 
agricole specifice categoriei de 
folosinţă păşuni şi fâneţe, 
conform clasificării statistice a 
activităţilor economice în 
Comunitatea Europeană pentru 

 
Autori:deputaţi Ioan Munteanu şi 

Toader Dima – Grupul 
parlamentar al  PSD 

 
 
 
 
 
 
 
 
     b) – Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
    c) – Nemodificat  
 
 
 
 
 
  d) – Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 

este limitativ. 
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Comunitatea Europeană pentru 
producţia vegetală şi animală; 
 
 
 
 
 
 
   e) Registrul naţional al 
exploataţiilor (RNE) - colecţia de 
date în format electronic care 
cuprinde informaţiile de 
identificare a fiecărei exploataţii 
din România, potrivit Ordinului 
preşedintelui Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor nr. 
40/2010 privind aprobarea 
Normei sanitare veterinare pentru 
implementarea procesului de 
identificare şi înregistrare a 
suinelor, ovinelor, caprinelor şi 
bovinelor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

f) deţinători de pajişti – 
titularii dreptului de proprietate, 
ai altor drepturi reale asupra 
acestora sau cei care, potrivit 
legii civile, au calitatea de 
posesori ori deţinători precari ai 
pajiştilor permanente; 

g) schimbarea destinaţiei 
suprafeţelor de pajişte – 
schimbarea categoriei de 
folosinţă a pajiştilor/scoaterea din 

producţia vegetală şi animală, 
care deţine legal dreptul de 
folosinţă asupra suprafeţei 
agricole şi care valorifică 
păşunea prin păşunare cu 
efective de animale aflate în 
proprietatea sa sau prin cosire cel 
puţin o dată pe an; 
  ------------------------------------   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
       f) deţinători de pajişti – 
titularii dreptului de proprietate, ai 
altor drepturi reale asupra acestora 
sau cei care, potrivit legii civile, au 
calitatea de posesori ori deţinători 
precari ai pajiştilor;” 
 

------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   e) – Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   f) – Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 g) – Nemodificat  
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circuitul agricol a terenurilor 
având categoria de folosinţă 
pajişte. 

 
 

6.     Art. 3. – Sunt supuse 
regimului de organizare, 
administrare şi exploatare 
următoarele categorii de pajişti:  
    a) pajişti proprietate 
publică a statului, administrate de 
Agenţia Domeniilor Statului, 
denumită în continuare ADS;  
     b) pajişti proprietate 
publică a comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi a municipiului 
Bucureşti, administrate de 
consiliile locale ale acestora;  
          c) pajişti proprietate 
privată a statului, administrate de 
ADS;  
        d) pajişti proprietate privată 
a comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi a municipiului 
Bucureşti, administrate de 
consiliile locale ale acestora;  
        e) pajişti proprietate privată 
a persoanelor fizice şi juridice;  
        f) pajişti proprietate publică 
a statului, administrate de Regia 
Naţională a Pădurilor – 
Romsilva. 

------------------ 

Nemodificat   

7.      
 
 
    Art. 4. – (1) Deţinătorii de 
pajişti, aşa cum sunt definiţi în 

 2. La articolul 4, alineatul 
(1) va avea următorul cuprins: 
 
     „Art. 4. – (1) Deţinătorii de 
pajişti,  astfel cum sunt definiţi la 

         2. La articolul 4, alineatele 
(1) şi (2) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 „Art. 4. - (1) Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării 
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art. 2 lit. f), sunt obligaţi să 
menţină suprafaţa totală ocupată 
cu pajişti la 1 ianuarie 2007, aşa 
cum este prevăzut în primul 
paragraf al alin.(2) al art.6 din 
Regulament, şi înregistrată în 
registrul agricol ca 
păşune/fâneaţă la acea dată, 
inclusiv cele aflate în 
administrarea ADS. 
          (2) Suprafaţa totală de 
pajişti prevăzută la alin.(1) se 
actualizează în registrul agricol 
potrivit prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
registrul agricol, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 98/2009.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 (3) Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale, prin 
autorităţile cu atribuţii în 
domeniu aflate în subordinea sa, 
este autoritatea competentă 
pentru verificarea respectării 
prevederilor de la alin.(1). 

art. 2 lit. f), sunt obligaţi să menţină 
suprafaţa totală ocupată cu pajişti, 
aşa cum este prevăzut în primul 
paragraf al alin.(2) al art.6 din 
Regulament, şi înregistrată în 
registrul agricol ca păşune/fâneaţă 
la acea dată, inclusiv cele aflate în 
administrarea ADS.” 
 
 

-------------   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
---------------- 

Rurale prin intermediul 
registrului agricol va centraliza 
anual suprafeţele din categoria 
de folosinţă  pajişti pentru 
menţinerea suprafeţei totale 
ocupată cu pajişti în România la 
data de 1 ianuarie 2007, aşa cum 
este prevăzut în primul 
paragraf al   alin. (2) al art. 6 
din Regulament.  
       (2) Suprafaţa din categoria 
de folosinţă   pajişti  prevăzută la 
alin.(1) se actualizează în registrul 
agricol potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
registrul agricol, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 98/2009, cu 
modificările ulterioare.” 
 

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic şi 

Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice  
      
  (3)   Nemodificat 

 
 
 
 
 

8.              3. Articolul  5 se modifică şi  
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      Art. 5. – (1) Pajiştile se 
folosesc pentru păşunatul 
animalelor si producerea de 
furaje.  
      (2) Se interzice scoaterea 
definitivă sau temporară din 
circuitul agricol a pajiştilor.  
 
    (3) Prin excepţie de la alin.(2), 
scoaterea definitivă sau 
temporară din circuitul agricol a 
pajiştilor se poate face cu avizul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, pentru:  
        a) amplasarea de construcţii 
care deservesc activităţi agricole; 
     
 
 
       b) reţele de comunicaţii 
electronice sau elemente de 
infrastructură necesare susţinerii 
acestora;  
    
     c) refugii montane în caz de 
urgenţă; 
 
      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

---------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           3. La articolul 5 alineatul 
(3), litera d) va avea următorul 
cuprins: 

va avea următorul cuprins:  
        „ (1) Nemodificat  
 
  
 
       (2) Se interzice scoaterea 
definitivă sau temporară din 
circuitul agricol a pajiştilor din 
extravilanul localităţilor.  
      (3) Prin excepţie de la alin.(2), 
scoaterea definitivă sau temporară 
din circuitul agricol a pajiştilor, 
situate în extravilan se poate face 
cu avizul Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale, pentru:  
     a)  amplasarea obiectivelor de 
interes naţional, judeţean sau 
local, declarate de utilitate 
publică, în condiţiile legislaţiei 
în vigoare; 
     b)  înfiinţarea de noi 
capacităţi de producere a 
energiei regenerabile care să nu 
afecteze buna exploatare a 
pajiştilor; 
     c) lucrări privind apărarea, 
ordinea publică şi siguranţa 
naţională, declarate de utilitate 
publică în condiţiile Legii nr. 
33/1994 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate 
publică, republicată; 
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      d) înfiinţarea de noi capacităţi 
de producere a energiei 
regenerabile, care să nu afecteze 
buna exploatare a pajiştilor, 
declarate de utilitate publică 
pentru lucrări de interes naţional, 
judeţean sau local, în condiţiile 
Legii nr. 33/1994 privind 
exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, republicată; 
     
 
 
        e) amplasarea obiectivelor 
de interes naţional, judeţean sau 
local, declarate de utilitate 
publică, în condiţiile legislaţiei în 
vigoare;  
      
 
 
        f) lucrări privind apărarea 
ţării, ordinea publică şi siguranţa 
naţională, declarate de utilitate 
publică în condiţiile Legii nr. 
33/1994, republicată; 
     g) lucrări în cadrul unor 
programe de dezvoltare 
locală/judeţeană/regională iniţiate 
de autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
     (4) Excepţiile prevăzute la 
alin.(3) se realizează cu obligaţia 
ca beneficiarul scoaterii 

    „d) înfiinţarea de noi capacităţi 
de producere a energiei 
regenerabile, care să nu afecteze 
buna exploatare a pajiştilor;” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

             ------------------- 
 
 
 
 
 
 
               -------------------- 
 
 
       
 
           ------------------- 
 
 
 
 
 
        4. La articolul 5, alineatele 
(4) – (6) se abrogă. 
 

      d) operaţiuni şi lucrări 
legate de explorare, dezvoltare, 
exploatarea petrolului şi a 
gazelor naturale, desfăşurate în 
baza acordurilor de concesiune 
petrolieră, operaţiuni şi lucrări 
de construcţii în legătură cu 
acestea şi operaţiuni legate de 
extracţia, depozitarea, 
procesarea, transportul, 
distribuirea şi comercializarea 
producţiei de petrol şi gaze 
naturale; 
        e) reconstituirea dreptului 
de proprietate în condiţiile Legii 
nr. 165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate 
în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România. 
 f) Nemodificat  
 
 
 
 
g) Nemodificat  
 
 
 
 
 
          (4) Excepţiile prevăzute la 
alin.(3) lit. a), c) şi d) se 
realizează cu obligaţia ca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se introduce lit. e) 
deoarece potrivit 
Legii nr.165/2013, 
art.12, alin.(1) în 
situaţia în care 
restituirea terenurilor 
agricole pe vechile 
amplasamente nu 
este posibilă, după 
validarea întinderii 
dreptului lor de 
proprietate de către 
comisiile judeţene de 
fond funciar sau, 
după caz, de către 
Comisia de Fond 
Funciar a 
Municipiului 
Bucureşti, fostului 
proprietar sau 
moştenitorilor 
acestuia li se va 
atribui un teren pe un 
alt amplasament, în 
următoarea ordine: 
    a) pe terenurile din 
rezerva comisiei 
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definitive din circuitul agricol a 
pajiştilor să recupereze din 
terenurile neproductive sau 
neagricole o suprafaţă egală cu 
cea aprobată definitiv din 
circuitul agricol. Recuperarea 
acestor terenuri se face anticipat, 
cel mai târziu până la data 
stabilită în actul prin care se 
aprobă scoaterea definitivă din 
circuitul agricol a acestor 
suprafeţe, astfel încât să nu scadă 
suprafaţa de pajişti la nivel local, 
judeţean sau naţional, după caz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
       (5) Pe terenurile prevăzute la 
alin.(4) se efectuează toate 
lucrările necesare pentru 
refacerea covorului vegetal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

beneficiarul scoaterii definitive 
din circuitul agricol a pajiştilor să 
recupereze din terenurile 
neproductive o suprafaţă egală cu 
cea aprobată a fi scoasă din 
circuitul agricol. Avizarea 
scoaterii definitive din circuitul 
agricol fără obligaţia de 
recuperare se face până la 
echivalarea suprafeţei de pajişti 
din România cu suprafaţa 
prevăzută la alin. (2) al art. 6 din 
Regulament. Recuperarea acestor 
terenuri se face până la data 
stabilită în actul prin care se 
avizează scoaterea definitivă din 
circuitul agricol a acestor 
suprafeţe, astfel încât să nu scadă 
suprafaţa de pajişti la nivel local, 
judeţean sau naţional, după caz, cu 
suprafaţa prevăzută la alin. (2) al 
art. 6 din Regulament.  
      (5) Excepţiile prevăzute la 
alin. (3) lit. b) se realizează cu 
obligaţia ca beneficiarul 
pajiştilor scoase definitiv din 
circuitul agricol să recupereze 
din terenurile neproductive o 
suprafaţă egală cu cea aprobată 
a fi scoasă definitiv din circuitul 
agricol. Recuperarea acestor 
terenuri se face până la data 
stabilită în avizul de scoatere 
definitivă din circuitul agricol a 
acestor suprafeţe, astfel încât 

locale de fond 
funciar; 
    b) pe izlazul 
comunal; 
 …………… 
   şi alin. (2) Pentru 
terenul prevăzut la 
alin. (1) lit. b), 
regimul juridic şi 
categoria de 
folosinţă se pot 
schimba numai cu 
avizul prealabil al 
Ministerului 
Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale şi 
cu acordul populaţiei 
cu drept de vot din 
unitatea 
administrativ-
teritorială, acord 
exprimat în urma 
organizării unui 
referendum, în 
termenul prevăzut la 
art.6 alin.(1), izlazul 
comunal se poate 
reconstitui 
persoanelor 
îndreptăţite cu avizul 
MADR. 
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       (6) Pajiştile pot fi incluse în 
intravilanul localităţilor cu avizul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale şi cu condiţia 
respectării prevederilor alin. (4).   
     
 (7) Scoaterea definitivă sau 
temporară din circuitul agricol a 
terenurilor având categoria de 
folosinţă pajişti pentru realizarea 
obiectivelor de investiţii 
prevăzute la alin. (3) se face 
numai în condiţiile prevăzute de 
legislaţia în vigoare, precum şi cu 
respectarea metodologiei ce se 
aprobă prin ordin al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale, 
în termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă.  
 
 
 
 
 
----------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
           5. La articolul 5, după 
alineatul (7) se introduce un nou 
alineat, alin.(8), cu următorul 
cuprins: 
     „(8) Folosirea suprafeţelor 
ocupate cu pajişti pentru pârtii de 
schi nu necesită scoaterea definitivă 
sau temporară a pajiştilor din 
circuitul agricol, cu condiţia ca, în 

suprafaţa de pajişti la nivel 
local, judeţean sau naţional să 
nu  scadă, după caz.  
       (6) Pe terenurile recuperate 
prevăzute la alin. (4) şi (5) se 
efectuează toate lucrările 
necesare pentru refacerea 
covorului vegetal.  
        (7)  Scoaterea definitivă sau 
temporară din circuitul agricol a 
terenurilor având categoria de 
folosinţă pajişti situate în 
extravilanul localităţilor pentru 
realizarea obiectivelor de investiţii 
prevăzute la alin. (3) se face cu 
respectarea prevederilor 
regulamentului aprobat prin 
ordin comun al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale şi 
al directorului general al 
Agenţiei Naţionale de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară, în 
termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a legii de 
aprobare  a prezentei ordonanţe 
de urgenţă.  
    
 
 
       
       (8) Pentru scoaterea 
temporară din circuitul agricol 
a terenurilor având categoria de 
folosinţă pajişte nu se face 
recuperare.  
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perioada 15 aprilie – 31 octombrie, 
exploatarea pajiştilor să nu fie 
afectată.” 

 
----------------------- 

 
 
 
 

-------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
        (9) Pajiştile pot fi introduse 
în intravilanul localităţilor cu 
avizul Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale şi cu 
condiţia respectării prevederilor 
alin. (4) şi (5).  
      (10) Pajiştile proprietate 
publică şi/sau privată a statului, 
situate în intravilanul 
localităţilor pot fi scoase din 
circuitul agricol cu avizul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale.” 
 

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic şi 

Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice 
9. Art. 6. – Folosirea şi 

exploatarea pajiştilor se fac cu 
respectarea bunelor condiţii 
agricole şi de mediu, în 
conformitate cu prevederile 
legale în vigoare.  

 

-------------- 

Nemodificat   

10.      
 
Art. 7. – (1) Supraînsămânţarea 
pajiştilor se realizează numai cu 
seminţe de plante erbacee 

 6. La articolul 7, alineatul 
(1) va avea următorul cuprins: 
        „Art.7. – (1) 
Supraînsămânţarea pajiştilor se 
realizează numai cu seminţe de 

     4. Nemodificat   
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furajere perene din familiile de 
graminee şi leguminoase sau  
amestecuri ale acestora. 
         (2) Supraînsămânţarea 
pajiştilor cuprinse în ariile 
protejate se realizează numai cu 
seminţe din specii adaptate 
specificului climatic din 
respectivele arii protejate. 

plante erbacee furajere din familiile 
de graminee şi leguminoase perene 
sau  amestecuri ale acestora.” 
 
 

------------ 

11.            Art. 8. – În cazul 
înstrăinării pajiştilor prevăzute la 
art. 3 lit. d) şi e), noul proprietar 
este obligat să menţină categoria 
de folosinţă a terenului, cu 
respectarea prevederilor legale în 
vigoare. 

------------------ 

Nemodificat  
 

 
 
 
 

12.  
 
 

         Art. 9. – (1) Pentru punerea 
în valoarea a pajiştilor aflate în 
domeniul public al comunelor, 
oraşelor, respectiv al 
municipiilor, şi pentru folosirea  
eficientă a acestora, unităţile 
administrativ-teritoriale, prin 
primari, în conformitate cu 
hotărârile consiliilor locale, în 
baza cererilor crescătorilor de 
animale, persoane fizice sau 
juridice având animalele înscrise 
în RNE, încheie contracte de 
concesiune/închiriere, în 
condiţiile legii, pentru suprafeţele 
de pajişti disponibile, 

            7. La articolul 9, alineatele 
(1), (2) şi (6) vor avea următorul 
cuprins:  
         „Art. 9. – (1) Pentru punerea 
în valoarea a pajiştilor aflate în 
domeniul public al comunelor, 
oraşelor, respectiv municipiilor, şi 
pentru folosirea  eficientă a 
acestora, unităţile administrativ-
teritoriale, prin primari, în 
conformitate cu hotărârile 
consiliilor locale, în baza cererilor 
crescătorilor de animale, persoane 
fizice sau juridice având animalele 
înscrise în Registrul Naţional al 
Exploataţiilor, încheie contracte de 
concesiune/închiriere, în condiţiile 
legii, pentru suprafeţele de pajişti 
disponibile, proporţional cu 

         5. La articolul 9, alineatele 
(1), (2) şi (6) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins:  
       „Art. 9. – (1) Pentru punerea 
în valoarea a pajiştilor aflate în 
domeniul public al comunelor, 
oraşelor, respectiv al municipiilor, 
şi pentru folosirea  eficientă a 
acestora, unităţile administrativ-
teritoriale, prin primari, în 
conformitate cu hotărârile 
consiliilor locale, în baza cererilor 
crescătorilor de animale, persoane 
fizice sau juridice având animalele 
înscrise în Registrul Naţional al 
Exploataţiilor, încheie contracte 
de concesiune/închiriere, în 
condiţiile legii, pentru suprafeţele 
de pajişti disponibile, proporţional 

 
 
 
S-a modificat 
perioada de 
concesiune/închir
iere întrucât 
beneficiarul 
pajiştilor îşi 
întocmeşte un 
plan de 
dezvoltare pentru 
care solicită 
resurse.   
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proporţional cu efectivele de 
animale deţinute în exploataţie, 
pe o perioadă de maximum 5 ani. 
       (2) Pentru punerea în valoare 
a pajiştilor aflate în domeniul 
privat al comunelor, oraşelor, 
respectiv al municipiilor şi pentru 
folosirea eficientă a acestora, 
unităţile administrativ-teritoriale, 
prin primari, în conformitate cu 
hotărârile consiliilor locale, în 
baza cererilor crescătorilor de 
animale, persoane fizice sau 
juridice având animalele înscrise 
în RNE, încheie contracte de 
închiriere, în condiţiile legii, 
pentru suprafeţele de pajişti 
disponibile, proporţional cu 
efectivele de animale deţinute în 
exploataţie, pe o perioadă de 
maximum 5 ani. 

 
(3) Consiliile locale ale 

comunelor, oraşelor, respectiv ale 
municipiilor vor dispune cu 
privire la iniţierea procedurii de 
concesionare/închiriere până la 
data de 1 martie a fiecărui an, în 
baza hotărârii consiliului local al 
comunei, oraşului, respectiv al 
muncipiului.  

 (4)  Anual, până la data de 1 
martie, primarii comunelor, 
oraşelor, respectiv ai municipiilor 
verifică respectarea încărcăturii 

efectivele de animale deţinute în 
exploataţie, pe o perioadă de 
minimum 10 ani. 
        (2) Pentru punerea în valoare a 
pajiştilor aflate în domeniul privat 
al comunelor, oraşelor, respectiv 
municipiilor, şi folosirea eficientă a 
acestora, unităţile administrativ-
teritoriale, prin primari, în 
conformitate cu hotărârile 
consiliilor locale, în baza cererilor 
crescătorilor de animale, persoane 
fizice sau juridice având animalele 
înscrise în Registrul Naţional al 
Exploataţiilor, încheie contracte de 
închiriere, în condiţiile legii, pentru 
suprafeţele de pajişti disponibile, 
proporţional cu efectivele de 
animale deţinute în exploataţie, pe 
o perioadă de minimum 10 ani.  
 
 
          ------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
           
             --------------------- 
 
 
 

cu efectivele de animale deţinute 
în exploataţie, pe o perioadă 
cuprinsă între 7 şi  10 ani.  
      (2) Pentru punerea în valoare a 
pajiştilor aflate în domeniul privat 
al comunelor, oraşelor, respectiv 
al municipiilor, şi pentru 
folosirea eficientă a acestora, 
unităţile administrativ-teritoriale, 
prin primari, în conformitate cu 
hotărârile consiliilor locale, în 
baza cererilor crescătorilor de 
animale, persoane fizice sau 
juridice având animalele înscrise 
în Registrul Naţional al 
Exploataţiilor, încheie contracte 
de închiriere, în condiţiile legii, 
pentru suprafeţele de pajişti 
disponibile, proporţional cu 
efectivele de animale deţinute în 
exploataţie, pe o perioadă 
cuprinsă între 7 şi 10 ani. 
    (3) - Nemodificat  
 
  
 
 
 
 
 
 
   (4) –Nemodificat  
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de animale/ha/contract, în 
corelare cu suprafeţele utilizate, 
şi stabilesc disponibilul de pajişti 
ce pot face obiectul 
concesionării/închirierii 
ulterioare.  

(5) Lucrările de întreţinere a 
pajiştilor şi a utilităţilor 
zoopastorale se vor efectua de 
către crescătorii de animale care 
le folosesc. Condiţiile şi nivelul 
acestor lucrări vor fi cuprinse în 
contractul de 
concesiune/închiriere, întocmit pe 
baza contractului-cadru aprobat 
prin ordin comun al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale şi 
al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, emis în termen de 20 de 
zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă. 

(6) Pentru contractele 
încheiate potrivit alin. (1) şi (2) 
se va asigura o încărcătură 
optimă de animale pe hectar, dar 
nu mai mică de 0,3 UVM/ha. 
Metodologia de calcul al 
încărcăturii optime de animale pe 
hectar de pajişte se stabileşte prin 
ordin al ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale, în termen de 30 
de zile de la publicarea prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 

(7) Resursele financiare 

 
 
 
 
 
 
           ------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
           (6) Pentru contractele 
încheiate potrivit alin. (1) şi (2), se 
va asigura o încărcătură optimă de 
animale pe hectar, dar nu mai mică 
de 0,5 UVM/ha. Metodologia de 
calcul al încărcăturii optime de 
animale pe hectar de pajişte se 
stabileşte prin ordin al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale, în 
termen de 30 de zile de la 
publicarea prezentei ordonanţe de 
urgenţă.” 
            ------------------- 

 
 
 
 
 
 
   (5) – Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (6) – Nemodificat  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) – Nemodificat  

 19 



rezultate din administrarea 
pajiştilor proprietate publică sau 
privată a comunelor, oraşelor, 
respectiv a municipiilor se fac 
venit la bugetele locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi sectoarelor muncipiului 
Bucureşti, după caz.  

(8) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (3), pentru anul 
2013, consiliile locale ale 
comunelor, oraşelor, respectiv ale 
municipiilor trebuie să iniţieze 
procedura de 
concesionare/închiriere în termen 
de 30 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă.  

 
 
 
 
 
 
 
 

----------------- 

 
 
 
 
 
 

 
 
(8) – Nemodificat  
 

13. 

---------------- 

 8. La articolul 9, după 
alineatul (8) se introduce un nou 
alineat, alin. (9) cu următorul 
cuprins: 
    „(9) Autorităţile locale au 
obligaţia de a elabora un 
regulament de păşunat, valabil 
pentru toate pajiştile aflate pe 
unitatea administrativ-teritorială în 
cauză, potrivit prevederilor 
prezentei legi.”  

         6. La articolul 9, după 
alineatul (8) se introduce un nou 
alineat, alin.(9) cu următorul 
cuprins: 
        „(9) Consiliile locale au 
obligaţia să elaboreze un 
regulament de păşunat, valabil 
pentru toate pajiştile aflate pe 
unitatea administrativ-teritorială 
în cauză, potrivit prevederilor 
prezentei legi.” 
 

Autor: deputat Petre Daea - 
Grupul parlamentar al PSD 

 
 
 
 
Pentru  claritatea 
exprimării. 

14.  
 
Art. 10. – În vederea 

 9. Articolul 10 va avea 
următorul cuprins:  
         „Art. 10. – În vederea 

       7. - Nemodificat   
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accesării fondurilor europene 
aferente plăţilor pe suprafaţă, 
persoanele fizice şi juridice 
proprietari/utilizatori de pajişti, 
au obligaţia să asigure o 
încărcătură minimă de 0,3 
UVM/ha.” 

accesării fondurilor europene 
aferente plăţilor pe suprafaţă, 
persoanele fizice şi juridice 
proprietari/utilizatori de pajişti, au 
obligaţia să asigure o încărcătură 
minimă de 0,5 UVM/ha.” 

15. Art. 11. – Utilizatorii 
pajiştilor au obligaţia de a lua 
toate măsurile pentru întreţinerea 
acestora, cu menţinerea categoriei 
de folosinţă. 

--------------------- 

Nemodificat   

16. Art. 12. – (1) Pentru pajiştile 
aflate în proprietatea publică şi 
privată a statului administrate de 
ADS, atribuirea contractelor de 
concesiune, arendă şi a altor 
contracte de exploatare eficientă 
a acestora, încheiate de ADS, se 
face potrivit prevederilor Legii 
nr. 268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate 
publică  şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.  

(2) Pajiştile prevăzute la alin. 
(1) pot fi utilizate numai de către 
crescătorii de animale, persoane 
fizice/juridice având animalele 
înscrise în RNE, care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute la art. 9 alin. 
(6).  

-------------- 

Nemodificat   
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(3) Beneficiarii constituirii şi 
reconstituirii dreptului de 
proprietate potrivit legilor 
proprietăţii au obligaţia de a 
menţine categoria de folosinţă 
pajişti. 

17. Art. 13. – Încălcarea 
dispoziţiilor prezentei ordonanţe 
de urgenţă atrage răspunderea 
administrativă, contravenţională, 
civilă sau penală, după caz.  

-------------- 

Nemodificat   

18. Art. 14. – (1) Constituie 
contravenţii următoarele fapte: 

a) păşunatul neautorizat sau 
introducerea animalelor pe pajişti 
în afara perioadei de păşunat; 

b) introducerea pe pajişti a 
unor specii de animale, altele 
decât cele stabilite prin contract; 

c) neîndeplinirea de către 
deţinătorii sau utilizatorii de 
pajişti a obligaţiilor prevăzute în 
contract; 

 
 
      d) circulaţia pe pajişti cu 
orice alte mijloace de transport, 
inclusiv cu atelaje, decât cele 
folosite pentru activităţi agricole 
de cel care utilizează pajiştea; 
      e) nerespectarea bunelor 
condiţii agricole şi de mediu aşa 
cum se prevede la art. 1 alin. (2); 

f) arderea vegetaţiei pajiştilor 
permanente; 

 
 
 
 
 

------------- 
 
 
 
 
 
 10. La articolul 14 
alineatul (1), literele d) şi f) vor 
avea următorul cuprins: 
        „d) circulaţia pe pajişti cu 
orice mijloace de transport, inclusiv 
cu atelaje, altele decât cele folosite 
pentru activităţi agricole de cel care 
utilizează pajiştea; 
      ----------------------------  
   
 
  f) arderea vegetaţiei pajiştilor;”  
 

Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          8. La articolul 14 alineatul 
(1), literele d) şi f) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
   d) – Nemodificat 
  
 
 
 
   e) – Nemodificat 

 
 
   f) arderea vegetaţiei 
pajiştilor fără respectarea 

 

 22 



 
 
 
 
 
 
 
 
g) concesionarea/închirierea 

pajiştilor aflate în domeniul 
public sau privat al comunelor, 
oraşelor, respectiv al 
municipiului unor persoane care 
nu sunt îndreptăţite potrivit 
prevederilor art. 9 alin. (1) şi (2); 

h) amplasarea pe pajişte a 
altor obiective de investiţii decât 
cele prevăzute la art. 5 alin. (3); 
      i) scoaterea din circuitul 
agricol a terenurilor având 
categoria de folosinţă pajişte fără 
aprobările legale în vigoare. 
     (2) Contravenţiile prevăzute la 
alin. (1) se sancţionează după 
cum urmează: 
 
 
 
 
     a) cu amendă de la 3.000 lei la 
6.000 lei pentru persoana fizică, 
respectiv cu amendă de la 25.000 
lei la 50.000 lei pentru persoana 
juridică faptele prevăzute la lit. 
f); 

 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------- 
 
 
 
             
 
 

----------------- 
 
 
                ---------------- 
 
 
 
                 ---------------- 
 
 
 
 11. La articolul 14 
alineatul (2), litera a) va avea 
următorul cuprins: 
        „a) cu amendă de la 3.000 lei 
la 6.000 lei pentru persoana fizică, 
respectiv cu amendă de la 10.000 
lei la 20.000 lei pentru persoana 
juridică, faptele prevăzute la lit. f);” 
 

prevederilor legislaţiei în 
vigoare; 
 
Autori: deputaţi Costel Şoptică, 
George Scarlat şi Dumitru 
Verginel – Grupul parlamentar al 
PNL  
 
   g) – Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
   h) – Nemodificat 
 
 
   i )– Nemodificat 
 
 
 
   (2)– Nemodificat 
 
 
 
      9. – Nemodificat  
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     b) cu amendă de la 500 lei la 
1.000 lei pentru persoana fizică, 
respectiv cu amendă de la 4.000 
lei la 8.000 lei pentru persoana 
juridică, faptele prevăzute la lit. 
a), d) şi e); 
    c) cu amendă de la 250 lei la 
500 lei pentru persoana fizică, 
respectiv cu amendă de la 2.000 
lei la 4.000 lei pentru persoana 
juridică, faptele prevăzute la lit. 
b) şi c); 
     d) cu amendă de la 1.000 lei la 
3.000 lei, faptele prevăzute la lit. 
g) şi h); 
 
 
 
     e) cu amendă de la 5.000 lei la 
10.000 lei, fapta prevăzută la lit. 
i). 
   (3) Contravenţia prevăzută la 
alin. (1) lit. i) se sancţionează şi 
cu sancţiunea complementară 
constând în desfiinţarea lucrărilor 
şi aducerea terenului în starea 
iniţială pe cheltuiala 
contravenientului.  

 
---------- 

 
 
 
 
 
                  ---------------- 
 
 
 
 
       12. La articolul 14 alineatul 
(2), litera d) se abrogă.  
 
       13. La articolul 14 alineatul 
(2), litera e) va avea următorul 
cuprins: 
    „e) cu amendă de la 5.000 lei la 
10.000 lei, fapta prevăzută la 
alin.(1) lit. i), g) şi h).” 
 

------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         10. – Nemodificat  
 
 
           11. La articolul 14 
alineatul (2), litera e) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
     e) cu amendă de la 5.000 lei la 
10.000 lei, fapta prevăzută la lit. 
g) - i).” 
     (3)– Nemodificat 
 

19. Art. 15. – (1) Constatarea 
contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor se fac de către 
persoanele împuternicite de 
structurile centrale şi locale cu 
atribuţii în domeniu, aflate în 
subordinea Ministerului 

------------------------ 

Nemodificat    
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Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
de către primar şi persoanele 
împuternicite de acesta, precum 
şi de către poliţiştii de frontieră 
pentru faptele constatate în zona 
specifică de competenţă. 

(2) Constatarea 
contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor pentru faptele 
prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. d) 
şi f) se fac şi de către personalul 
din cadrul Jandarmeriei Române, 
precum şi de către ofiţerii şi 
subofiţerii din cadrul serviciilor 
de urgenţă profesioniste. 

(3) Sumele provenite din 
aplicarea amenzilor prevăzute la 
art. 14 alin. (2) se fac venit la 
bugetul de stat sau la bugetul 
local, după caz.   

20. Art. 16. – Prevederile art. 14 
şi 15 referitoare la contravenţii se 
completează cu dispoziţiile 
Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

-------------- 

Nemodificat   

21. Art. 17. – Drepturile şi 
obligaţiile ce decurg din 
angajamentele de agromediu 
încheiate anterior intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 

 
-------------- 

Nemodificat   
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urgenţă se transmit crescătorilor 
de animale, persoane fizice sau 
juridice, care au încheiat 
contracte de 
concesiune/închiriere pentru 
suprafeţele de pajişti respective. 

22. 

---------------- 

 14. La articolul 17, după 
alineatul (1) se introduce un nou 
alineat, alin. (2), cu următorul 
cuprins: 
              „(2) Obiectivelor de 
investiţie aprobate anterior intrării 
în vigoare a prezentei legi, pentru 
realizarea cărora este necesară 
scoaterea definitivă din circuitul 
agricol a unor suprafeţe de pajişti, 
precum şi obiectivelor de investiţie 
care au fost introduse în intravilan, 
prin documentaţii urbanistice 
PUG/PUZ, anterior intrării în 
vigoare a prezentei legi, nu li se 
aplică prevederile prezentei 
ordonanţe de urgenţă.”   

        12. La articolul 17, după 
alineatul (1) se introduce un nou 
alineat, alin. (2), cu următorul 
cuprins: 
          „(2) Obiectivelor de 
investiţii aprobate anterior intrării 
în vigoare a legii de aprobare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, 
pentru realizarea cărora este 
necesară scoaterea definitivă din 
circuitul agricol a unor suprafeţe 
de pajişti, precum şi obiectivelor 
de investiţie care au fost introduse 
în intravilan, conform 
prevederilor legislaţiei în 
vigoare, prin documentaţii 
urbanistice PUG/PUZ, anterior 
intrării în vigoare a prezentei legi, 
nu li se aplică prevederile 
prezentei ordonanţe de urgenţă.”  
 

Autor: deputat Petre Daea  - 
Grupul parlamentar al PSD 

 

23.  

 
     Art. 18. - Normele 
metodologice pentru aplicarea 
prevederilor prezentei ordonanţe 
de urgenţă se aprobă prin 

          15. Articolul 18 va avea 
următorul cuprins: 
         „Art. 18. – Normele 
metodologice pentru aplicarea 
prevederilor prezentei ordonanţe de 
urgenţă se aprobă prin hotărâre a 

      13.  Nemodificat   
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hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
în termen de 45 de zile de la 
intrarea sa în vigoare. 

Guvernului, la propunerea 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, în termen de 60 
de zile de la intrarea sa în vigoare.”  

24. Art. 19. – La data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, Legea nr. 214/2011 
pentru organizarea, administrarea 
şi exploatarea pajiştilor, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 819 din 21 noiembrie 
2011, se abrogă. 

-------------- 

Nemodificat    

25. Art. 20. – Legea fondului 
funciar nr. 18/1991, republicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 
1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 

1. La articolul 78, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„Art. 78. – (1) Schimbarea 
categoriei de folosinţă a 
terenurilor arabile, altele decât 
cele prevăzute la art. 77, vii şi 
livezi, deţinute de persoane 
juridice în care statul deţine 
majoritatea acţiunilor, se va 
aproba de Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale.” 

 
        2. La articolul 78, după 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------    
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat  
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alineatul (1) se introduc trei noi 
alineate, alineatele (11) – (13), 
cu următorul cuprins:                   
       (11) Schimbarea categoriei de 
folosinţă în alte categorii de 
folosinţă a pajiştilor, înregistrate 
ca atare la data de 1 ianuarie 
2007, aşa cum este prevăzut în 
primul paragraf  al alin.(2) al 
art.6 din Regulamentul (CE) 
nr.73/2009 al Consiliului din 19 
ianuarie 2009 de stabilire a unor 
norme  comune pentru sistemele 
de ajutor direct pentru agricultori 
în cadrul politicii agricole 
comune şi de instituire a 
anumitor sisteme de ajutor pentru 
agricultori, de modificare a 
Regulamentelor (CE) 
nr.1290/2005, (CE) nr.247/2006, 
(CE) nr.378/2007 şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) 
nr.1.782/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, publicat 
în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria L, nr. 30 din 31 
ianuarie 2009, în Registrul 
agricol, este interzisă. 
 
      (12) Fac excepţie de la 
prevederile alin. (11) terenurile 
ocupate de pajişti care, prin 
degradare sau poluare, şi-au 
pierdut total ori parţial 
capacitatea de producţie, terenuri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            14.  La articolul 20 
punctul 2 alin.(12) se modifică şi 
va avea următorul cuprins:  
           (12) Fac excepţie de la 
prevederile alin. (11) terenurile 
ocupate de pajişti care, prin 
degradare sau poluare, şi-au 
pierdut total ori parţial capacitatea 
de producţie, terenuri pe care se 
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pe care se vor executa lucrări de 
ameliorare şi amenajare, potrivit 
reglementarilor legale în vigoare. 
      
 
 
 
 
 
 
 
         (13) Actele administrative 
sau juridice emise ori încheiate 
cu nerespectarea prevederilor 
alin. (11) sunt lovite de nulitate 
absolută.” 
 
         3. După articolul 107 se 
introduce un nou articol, 
articolul 1071, cu următorul 
cuprins:  
      „Art. 1071. Schimbarea 
categoriei de folosinţă a 
pajiştilor, aşa cum sunt 
evidenţiate la art.78 alin.(11), fără 
aprobările legale în vigoare, 
constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 
5.000 lei la 10.000 lei şi cu 
sancţiunea complementară 
constând în desfiinţarea lucrărilor 
şi aducerea terenului în starea 
iniţială pe cheltuiala 
contravenientului.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              --------------------- 

vor executa lucrări de ameliorare 
şi amenajare, potrivit 
reglementarilor legale în vigoare, 
precum şi terenurile care sunt 
exceptate sau pentru care nu se 
aplică prevederile prezentei legi.
 
Autori: deputaţi Thuma Hubert şi 

Dan Simedru - Grupul 
parlamentar al PNL 

 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
Nemodificat  
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            4. În tot textul legii, 
sintagma „păşuni şi fâneţe” se 
înlocuieşte cu termenul 
„pajişti”. 

Nemodificat  

26. 

--------------------- -------------- 

     Art. II. – Prevederile 
prezentei legi nu se aplică 
următoarelor obiective de 
investiţii la amplasarea pe 
pajişti a: 
     a) construcţiilor care servesc 
activităţile agricole, precum şi 
anexele la exploataţiile agricole; 

b) refugiilor montane în caz 
de urgenţă cu infrastructura 
necesară; 

c) drumurilor publice şi 
private; 

d) investiţiilor realizate din 
fonduri europene; 
       e) locuinţelor şi investiţiilor 
în cadrul unor programe de 
dezvoltare 
locală/judeţeană/regională 
aprobate de  autorităţile 
administraţiei publice locale; 

  f) acvaculturii cu 
infrastructura şi utilităţile 
necesare.  
Autor: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi Comisia 
pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic 
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                                                                                                                                                                               Anexa nr.2 
 
 

II. AMENDAMENTE RESPINSE  
 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial  Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) Motivarea amendamentelor Camera 

decizională  

0 1 2 3 4 
1.   

 
 Art. 1. - (1) Scopul 
prezentei legi îl reprezintă 
reglementarea organizării, 
administrării şi exploatării 
pajiştilor permanente.  
      (2) Pajiştile permanente, 
denumite în continuare pajişti, 
sunt suprafeţe agricole de păşuni 
şi fâneţe, naturale sau cultivate, 
folosite pentru producţia de iarbă 
sau de alte plante erbacee furajere, 
care nu au fost incluse timp de cel 
puţin 5 ani în sistemul de rotaţie a 
culturilor şi care sunt utilizate 
pentru păşunatul animalelor şi 
producerea de furaje, cu 
respectarea bunelor condiţii 
agricole şi de mediu, aşa cum este 
prevăzut la alin. (1) al art. 6 din 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al 
Consiliului din 19 ianuarie 2009 
de stabilire a unor norme comune 
pentru sistemele de ajutor direct 
pentru agricultori în cadrul 
politicii agricole comune şi de 

  1. Articolul 1 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
      Art. 1. - (1) Scopul prezentei 
legi îl reprezintă reglementarea 
organizării, administrării şi 
exploatării pajiştilor permanente din 
extravilanul localităţilor.  
      (2) Pajiştile permanente, 
denumite în continuare pajişti, sunt 
suprafeţe agricole din categoria de 
folosinţă de păşuni şi fâneţe din 
extravilanul localităţilor, naturale 
sau cultivate, folosite pentru 
producţia de iarbă sau de alte plante 
erbacee furajere, care nu au fost 
incluse timp de cel puţin 5 ani în 
sistemul de rotaţie a culturilor şi 
care sunt utilizate pentru păşunatul 
animalelor şi producerea de furaje, 
cu respectarea bunelor condiţii 
agricole şi de mediu, aşa cum este 
prevăzut la alin. (1) al art. 6 din 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al 
Consiliului din 19 ianuarie 2009 de 
stabilire a unor norme comune 
pentru sistemele de ajutor direct 
pentru agricultori în cadrul politicii 

 
 
 Situaţie rezolvată la art.II şi 
art.5. 

Camera  
Deputaţilor  
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instituire a anumitor sisteme de 
ajutor pentru agricultori, de 
modificare a Regulamentelor 
(CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 
247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de 
abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1.782/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, publicat 
în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria L, nr. 30 din 31 
ianuarie 2009, denumit în 
continuare Regulament.     
      
     (3) În categoria pajişti sunt 
cuprinse şi:  
    a) păşunile împădurite cu 
consistenţa mai mică de 0,4, 
calculată numai pentru suprafaţa 
ocupată efectiv de vegetaţia 
forestieră;  
     b) păşunile alpine;  
     c) păşunile  situate în zonele 
inundabile ale râurilor şi în Lunca 
Dunării şi Rezervaţia Biosferei 
„Delta Dunării”.  
     (4) Prevederile prezentei 
ordonanţe de urgenţă nu se aplică 
pajiştilor care urmează să fie 
împădurite, dacă împădurirea se 
realizează cu respectarea 
condiţiilor de mediu potrivit legii, 
exceptând plantaţiile de brazi de 
Crăciun şi speciile cu creştere 
rapidă, cultivate pe termen scurt, 
aşa cum este prevăzut în ultimul 

agricole comune şi de instituire a 
anumitor sisteme de ajutor pentru 
agricultori, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 
1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) 
nr. 378/2007 şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 
1.782/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria L, nr. 30 din 31 
ianuarie 2009, denumit în continuare 
Regulament.     
 (3) Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (4) Prevederile prezentei 
ordonanţe de urgenţă nu se aplică: 
         a) pajiştilor care urmează să 
fie împădurite, dacă împădurirea se 
realizează cu respectarea condiţiilor 
de mediu potrivit legii, exceptând 
plantaţiile de brazi de Crăciun şi 
speciile cu creştere rapidă, cultivate 
pe termen scurt, aşa cum este 
prevăzut în ultimul paragraf al 
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paragraf al alin.(2) al art.6 din 
Regulament.  

 

alin.(2) al art.6 din Regulament; 
 
           b) obiectivelor de investiţie 
aprobate anterior intrării în 
vigoare a prezentei legi, pentru 
realizarea cărora este necesară 
scoaterea definitivă din circuitul 
agricol a unor suprafeţe de pajişti, 
precum şi pajiştilor care au fost 
introduse în intravilan, conform 
prevederilor legislaţiei în vigoare, 
anterior intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă; 
            c) pajiştilor pe care se 
derulează investiţii realizate din 
fonduri externe nerambursabile.  
 

Autor: deputat Horia Cristian – 
Grupul parlamentar al PNL 

2.  Art.2 
___________________ 

 

Art.2 
      h)  organizarea terenului 
păşunilor constă în: natura 
lucrărilor de îmbunătăţiri 
funciare, sursele de apă, 
construcţiile utilitare aferente, 
asigurarea legăturilor funcţionale 
cu satele/comunele/oraşele centre 
de colectare, prelucrare şi 
valorificare a produselor. 
 
Autor: deputat Ion Călin – Grupul 
parlamentar al PSD 
 

 

 

3.    
 

 2. Articolul 3 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

1. Nu e necesară separarea pe 
domenii publice şi private când 

Camera  
Deputaţilor  
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  Art. 3. – Sunt supuse 
regimului de organizare, 
administrare şi exploatare 
următoarele categorii de pajişti:  
    a) pajişti proprietate 
publică a statului, administrate 
de Agenţia Domeniilor Statului, 
denumită în continuare ADS;  
     b) pajişti proprietate 
publică a comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi a municipiului 
Bucureşti, administrate de 
consiliile locale ale acestora;  
     c) pajişti proprietate privată 
a statului, administrate de ADS; 
     d) pajişti proprietate privată 
a comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi a municipiului 
Bucureşti, administrate de 
consiliile locale ale acestora;  
    e) pajişti proprietate privată a 
persoanelor fizice şi juridice;  
    f) pajişti proprietate publică a 
statului, administrate de Regia 
Naţională a Pădurilor – 
Romsilva. 

 Art. 3. – Sunt supuse 
regimului de organizare, 
administrare şi exploatare 
următoarele categorii de pajişti:  
     a) pajişti din patrimoniul 
statului;  
  
 
     b) pajişti din patrimoniul 
unităţilor administrativ-
teritoriale, administrate de 
consiliile locale sau judeţene ale 
acestora, după caz;  
        c) Se abrogă. 
 
        d) Se abrogă. 
 
 
 
 
        e) Se abrogă. 
 
        f) Se abrogă. 
 
Autor: deputat Horia Cristian – Grupul 

parlamentar al PNL 
 

exprimarea de forma „din 
patrimoniul” este exhaustivă şi le 
cuprinde pe amândouă. A se 
vedea în acest sens art. 119 din 
Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare: 
 „Art. 119. - Constituie 
patrimoniu al unităţii 
administrativ-teritoriale bunurile 
mobile şi imobile care aparţin 
domeniului public al unităţii 
administrativ-teritoriale, 
domeniului privat al acesteia, 
precum şi drepturile şi 
obligaţiile cu caracter 
patrimonial.” 
       2. Din forma iniţială au fost 
eliminate judeţele,  care deţin şi 
ele pajişti. 
          3.  Prevederile ordonanţei 
de urgenţă ar trebui să se aplice 
tuturor pajiştilor din patrimoniul 
statului şi nu doar acelora 
administrate de Agenţia 
Domeniilor Statului sau de Regia 
Naţională a Pădurilor – 
Romsilva. De exemplu, conform 
formei actuale, ordonanţa de 
urgenţă nu se aplică păşunilor 
administrate de alte persoane 
juridice publice sau private altele 
decât cele două anterior 
menţionate. 
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         4. Prevederile ordonanţei 
de urgenţă nu ar trebui să se 
aplice pajiştilor proprietate 
privată a persoanelor fizice şi 
juridice 
 
2. Textul iniţial cuprinde toate 
situaţiile. 

4.      
 
 
    Art. 4. – (1) Deţinătorii de 
pajişti, aşa cum sunt definiţi în art. 
2 lit. f), sunt obligaţi să menţină 
suprafaţa totală ocupată cu pajişti 
la 1 ianuarie 2007, aşa cum este 
prevăzut în primul paragraf al 
alin.(2) al art.6 din Regulament, şi 
înregistrată în registrul agricol ca 
păşune/fâneaţă la acea dată, 
inclusiv cele aflate în 
administrarea ADS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. La articolul 4, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 Art. 4. - (1) Deţinătorii de 
pajişti, astfel cum sunt definiţi la art. 
2 lit. f), sunt obligaţi să menţină 
suprafaţa totală ocupată cu pajişti la 
1 ianuarie 2007, aşa cum este 
prevăzut în primul paragraf al alin. 
(2) al art. 6 din Regulament, şi 
înregistrată în registrul agricol ca 
având categoria de folosinţă 
păşune/fâneaţă la acea dată şi care, 
până la intrarea în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, 
nu au fost trecute în alte categorii 
de folosinţă. 
 

Autor: deputat Horia Cristian – 
Grupul parlamentar al PNL 

 

 Art.4 - (1) Suprafaţa totală 
de pajişti existentă la nivel 
naţional, deţinută de posesori ori 
deţinători precari, persoane fizice 
sau juridice, rămâne nemodificată 
faţă de valoarea statistică de la 1 
ianuarie 2007, aşa cum este 

1. Forma actuală este neclară în 
ceea ce priveşte acele suprafeţe 
de pajişti a căror categorie de 
folosinţă a fost schimbată în 
perioada 1 ianuarie 2007 – 13 
mai 2013. În mod normal acestor 
suprafeţe nu li se aplică 
ordonanţa de urgenţă – 
neaplicându-se principiul 
retroactivităţii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raportarea trebuie să se facă la 
suprafaţa totală şi nu la cea a 
fiecărui deţinător, deoarece unii 
deţinători au modificat 
suprafeţele prin proceduri legale, 
iar raportarea pe unitate  
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prevăzut  în primul paragraf al 
alin.(2) al art.6 din Regulament, şi 
înregistrată în evidenţele 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale pe baza datelor 
din registrele agricole ale fiecărui 
deţinător, inclusiv cele aflate în 
administrarea ADS.”  
 

Autori: deputaţi Dan Simedru şi 
Vasile Horga, - Grupul parlamentar 

al PNL 
 

             Art.4 - (1) Ministerul  
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
prin intermediul registrului 
agricol va centraliza anual 
suprafeţele din categoria de 
folosinţă pajişte pentru 
menţinerea suprafeţei totală 
ocupată cu pajişti în România la 1 
ianuarie 2007, aşa cum este 
prevăzut în primul paragraf al 
alin.(2) al art.6 din Regulament. 
 

Autor: deputat Thuma Hubert – 
Grupul parlamentar al PNL 

  
           „Art. 4. – (1) Deţinătorii de 
pajişti,  astfel cum sunt definiţi la 
art. 2 lit. f), sunt obligaţi să menţină 
suprafaţa totală ocupată cu pajişti, 
aşa cum este prevăzut în primul 
paragraf al alin.(2) al art.6 din 
Regulament, şi înregistrată în 
registrul agricol ca păşune/fâneaţă la 

administrativă  locală faţă de 1 
ianuarie 2007 ar genera haos 
legislativ şi ar încălca principiul 
neretroactivităţii legii. 
Spre exemplu, există multe 
comisii locale care au modificat 
PUG-urile,  prevăzând în mod 
legal suprafaţa de păşune în 
intravilan, iar pe unele suprafeţe 
s-a construit. 
 
 
 
2. Textul legii elimină principiul 
retroactivităţii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 36 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0073:RO:NOT


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          (2) Suprafaţa totală de 
pajişti prevăzută la alin.(1) se 
actualizează în registrul agricol 
potrivit prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 28/2008 privind 
registrul agricol, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 98/2009.  

acea dată, inclusiv cele aflate în 
administrarea ADS şi să efectueze 
investiţii în organizarea terenului 
păşunilor conform art.2 lit.h).”      

Autor: deputat Ion Călin – Grupul 
parlamentar al PSD 

 
 Art. 4. - (1)   Deţinătorii de 
pajişti, aşa cum sunt aceştia definiţi 
în art. 2 lit. f), sunt obligaţi să 
menţină suprafaţa totală ocupată cu 
pajişti la 1 ianuarie 2007, aşa cum 
este prevăzut în primul paragraf al 
alin.(2) al art.6 din Regulament, şi 
înregistrată în registrul agricol ca 
păşune/fâneaţă la acea dată, inclusiv 
cele aflate în administrarea ADS, în 
condiţiile în care această suprafaţă 
nu a fost trecută în intravilanul 
localităţilor printr-o documentaţie 
de urbanism aprobată potrivit 
prevederilor legale. 
 

Autori: deputaţi Kelemen Atilla şi  
Antal Istvan –  Grupul parlamentar 

al UDMR 
 
        (2) Suprafaţa din categoria de 
folosinţă pajişti prevăzută la alin.(1) 
se actualizează în registrul agricol 
potrivit legislaţiei în vigoare privind 
registrul agricol. 
 

Autor: deputat Thuma Hubert – 
Grupul parlamentar al PNL 

 
 
 
 
 
 
 
Există foarte multe suprafeţe de 
terenuri agricole din extravilanul 
localităţilor ce au avut la data 
ultimei inventarieri cadastrale 
din anii 1980 categoria de 
folosinţă arabil iar după 
retrocedarea acestora au primit în 
mod eronat categoria de folosinţă 
fâneaţă sau păşune deoarece 
acestea nu au mai fost folosite ca 
arabil din diferite motive, astfel 
că la data de 1 ianuarie 
2007suprafaţa raportată drept 
păşune era crescută artificial 
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 (3) Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale, prin 
autorităţile cu atribuţii în domeniu 
aflate în subordinea sa, este 
autoritatea competentă pentru 
verificarea respectării prevederilor 
de la alin.(1). 

(3)   Nemodificat 

5.        
 
 
d) înfiinţarea de noi capacităţi de 
producere a energiei regenerabile, 
care să nu afecteze buna 
exploatare a pajiştilor, declarate 
de utilitate publică pentru lucrări 
de interes naţional, judeţean sau 
local, în condiţiile Legii nr. 
33/1994 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică, 
republicată; 
 

 5. La articolul 5 alineatul 
(3), literele d), g) - i) vor avea 
următorul cuprins: 

     d)  locuinţe individuale sau 
lucrări în cadrul unor programe 
de dezvoltare 
locală/judeţeană/regională iniţiate 
de autorităţile administraţiei 
publice locale; 
 

Autor: deputat Thuma Hubert – 
Grupul parlamentar al PNL 

 
          g)  obiective de interes 
turistic aprobate de autorităţile 
locale competente şi avizate de 
Ministerul pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri 
şi Turism.” 
 

Autori: deputaţi Dan Simedru şi 
Vasile Horga, - Grupul parlamentar 

al  PNL 
  
          g) areale de interes turistic, 
realizarea pârtiilor de schi şi a 
instalaţiilor de transport cu cablu, 
punctele de plecare-sosire pentru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Pârtiile de schi, hotelurile, 
pensiunile şi cabanele turistice 
precum şi alte edificii  au fost 
omise  de la prevederile acestui 
alineat. 
În absenţa acestei prevederi, ar fi 
afectată dezvoltarea turismului în 
zone pitoreşti din regiuni alpine, 
unde nu există terenuri agricole, 
pădurea având aceleaşi reguli 
restrictive ca şi păşunea. 
Vara în extrasezon de schi, păşunile 
pot fi utilizate, iar scoaterea din 
circuitul agricol trebuie să se  facă 
doar pentru suprafaţa efectivă 
ocupată  de construcţie. 
 (spre exemplu, doar suprafaţa 
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teleferice, dotările aferente 
necesare şi traseele optime ale 
pârtiilor de schi, 
înfiinţarea/dezvoltarea 
infrastructurii în zona de interes 
turistic inclusiv capacităţi de 
cazare. 
 

Autor: deputat Thuma Hubert – 
Grupul parlamentar al PNL 

 
 h) operaţiuni şi lucrări 
legate de explorarea, dezvoltarea, 
exploatarea petrolului şi a gazelor 
naturale, desfăşurate în baza 
acordurilor de concesiune 
petrolieră; operaţiuni şi lucrări de 
construcţii în legătură cu acestea 
şi operaţiunile legate de 
extragerea, depozitarea, 
procesarea, transportul, 
distribuţia şi comercializarea 
producţiei de petrol şi gaze 
naturale; 
 

Autor: deputat Horia Cristian – 
Grupul parlamentar al PNL 

 
 i) operaţiuni şi lucrări de 
construcţii în legătură transportul, 
distribuţia şi comercializarea 
energiei electrice. 

 
Autor: deputat Horia Cristian – 

Grupul parlamentar al PNL 

ocupată de fundaţia unui stâlp de 
susţinere a telecabinei, etc.). 
 
Este absurd ca anumite proiecte de 
dezvoltare locală să fie îngreunate 
sau chiar stopate pentru că nu te 
poţi atinge de păşuni. În special 
lângă marile oraşe unde se pot 
realiza investiţii cu valoare 
adăugată mult mai mare decât 
creşterea animalelor dezvoltarea 
economică este frânată de 
prevederile  acestei ordonanţe de 
urgenţă. 
Proiectele europene de 
infrastructură rutieră şi din 
domeniul energiei sunt puse în 
pericol de prevederile ale acestei 
ordonanţe de urgenţă. 
Obligativitatea de a transforma în 
pajişti terenuri neproductive sau 
neagricole, în special pentru 
investiţiile derulate de administraţia 
publică, este excesivă. Ce se 
întâmplă în cazul în care într-o 
localitate nu există suficiente astfel 
de terenuri neproductive sau 
neagricole sau acestea nu pot fi 
transformate, localitatea respectivă 
este condamnată la nedezvoltare? 
 
2. Situaţie rezolvată de art. II.  
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6.    6.  La articolul 5, după 
litera g) a alineatului (3) se 
introduce o nouă literă, litera h) 
cu următorul cuprins: 
       “h) construcţii de locuinţe şi 
alte clădiri de utilitate publică sau 
privată în cazul calamităţilor 
naturale acolo unde nu există 
teren disponibil”. 
 

Autor: deputat George Scutaru - 
Grupul parlamentar al  PNL 

 

1.   Se introduce lit. h) deoarece 
ordonanţa nu ia în calcul faptul 
că o localitate nu deţine teren 
disponibil pentru construcţii, iar 
in cazul unei inundaţii sau a unei  
alunecări de teren nu poate 
strămuta familiile pentru a-şi 
construi o nouă casă decât pe 
terenul cu destinaţie păşune. 
Acelaşi lucru se poate întâmpla 
şi în cazul în care sunt afectate 
clădiri publice. 
 
2. Există legislaţie în ceea ce 
priveşte despăgubirile pentru 
calamităţi naturale. 
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7.   
 
 
Art. 5. -  
 (3) Prin excepţie de la 
alin.(2), scoaterea definitivă sau 
temporară din circuitul agricol a 
pajiştilor se poate face cu avizul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, pentru:  
 
 

a) amplasarea de construcţii 
care deservesc activităţi agricole 

 7. La articolul 5, litera a) şi 
partea introductivă a alineatului 
(3)  se modifică şi vor avea 
următorul cuprins:  
  (3) Prin excepţie de la 
alin.(2), scoaterea definitivă sau 
temporară din circuitul agricol a 
pajiştilor se poate face cu avizul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale sau Ministerului 
Mediului şi Schimbărilor 
Climatice, după caz, pentru:  
        a) amplasarea de construcţii 
care deservesc activităţi agricole, 
silvice şi de tineret; 
 
Autor: deputat Ioan Chirteş – Grupul 

parlamentar al  PNL 
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8.   
Art. 5. –  
 
      (4) Excepţiile prevăzute la 
alin.(3) se realizează cu obligaţia 
ca beneficiarul scoaterii definitive 
din circuitul agricol a pajiştilor să 
recupereze din terenurile 
neproductive sau neagricole o 
suprafaţă egală cu cea aprobată 
definitiv din circuitul agricol. 
Recuperarea acestor terenuri se 
face anticipat, cel mai târziu până 
la data stabilită în actul prin care 
se aprobă scoaterea definitivă din 
circuitul agricol a acestor 
suprafeţe, astfel încât să nu scadă 
suprafaţa de pajişti la nivel local, 
judeţean sau naţional, după caz.  
 

 8. La art. 5, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
          (4) Excepţiile prevăzute la 
alin.(3) lit. a), d) şi h) se realizează 
cu obligaţia ca beneficiarul scoaterii 
definitive din circuitul agricol a 
pajiştilor să transforme în pajişte o 
suprafaţă egală cu cea aprobată a fi 
scoasă definitiv din circuitul agricol. 
Transformarea acestor terenuri se 
face anticipat, cel mai târziu până la 
data stabilită în actul prin care se 
aprobă scoaterea definitivă din 
circuitul agricol a acestor suprafeţe, 
astfel încât să nu scadă suprafaţa de 
pajişti la nivel local, judeţean sau 
naţional, după caz.  
 

Autor: deputat Horia Cristian – 
Grupul parlamentar al PNL 

 
    (4) Excepţiile prevăzute la 
alin.(3) lit. a), c - e) se realizează cu 
obligaţia ca beneficiarul scoaterii 
definitive din circuitul agricol a 
pajiştilor să recupereze din terenurile 
neproductive o suprafaţă egală cu 
cea aprobată a fi scoasă din circuitul 
agricol. Avizarea scoaterii 
definitive din circuitul agricol fără 
obligaţia de recuperare se face 
până la echivalarea suprafeţei de 
pajişte din România cu suprafaţa 
prevăzută la alin.(2) al art.6 din 
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Regulament.  
Recuperarea acestor terenuri se face 
până la data stabilită în actul prin 
care se avizează scoaterea definitivă 
din circuitul agricol a acestor 
suprafeţe, astfel încât să nu scadă 
suprafaţa de pajişti la nivel local, 
judeţean sau naţional, după caz, cu 
suprafaţa prevăzută la alin.(2) al 
art.6. din Regulament. 
 

Autor: deputat Thuma Hubert – 
Grupul parlamentar al PNL 

9.  Art.5. -      
 (4) Excepţiile prevăzute la 
alin.(3) se realizează cu obligaţia 
ca beneficiarul scoaterii definitive 
din circuitul agricol a pajiştilor să 
recupereze din terenurile 
neproductive sau neagricole o 
suprafaţă egală cu cea aprobată 
definitiv din circuitul agricol. 
Recuperarea acestor terenuri se 
face anticipat, cel mai târziu până 
la data stabilită în actul prin care 
se aprobă scoaterea definitivă din 
circuitul agricol a acestor 
suprafeţe, astfel încât să nu scadă 
suprafaţa de pajişti la nivel local, 
judeţean sau naţional, după caz.  
   (5) Pe terenurile prevăzute la 
alin.(4) se efectuează toate 
lucrările necesare pentru 
refacerea covorului vegetal.  
    (6) Pajiştile pot fi incluse în 
intravilanul localităţilor cu avizul 

 9. La art. 5, alineatele (4) -
(6) se abrogă.  
 

Autori: deputaţi Kelemen Atilla şi 
Antal Istvan – Grupul parlamentar al 

UDMR 
 

 
 
 Art. 5. reformulat şi art. II 
rezolvă problema autorilor 
amendamentelor.  
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Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale şi cu condiţia 
respectării prevederilor alin. (4).   

10.  5. La articolul 5, după alineatul 
(7) se introduce un nou alineat, 
alin.(8), cu următorul cuprins: 
     „(8) Folosirea suprafeţelor 
ocupate cu pajişti pentru pârtii de 
schi nu necesită scoaterea 
definitivă sau temporară a 
pajiştilor din circuitul agricol, cu 
condiţia ca, în perioada 15 aprilie 
– 31 octombrie, exploatarea 
pajiştilor să nu fie afectată.” 
 
(Text Senat) 
 

 10. La art.5 după alin.(7) se 
introduce un nou alineat, alin.(8) 
cu următorul cuprins: 
 (8) Folosirea suprafeţelor 
ocupate cu pajişti pentru pârtii de 
schi şi a infrastructurii care 
deserveşte acestea nu necesită 
scoaterea definitivă sau temporară 
a pajiştilor din circuitul agricol, cu 
condiţia ca, în perioada 15 aprilie - 
31 octombrie, exploatarea 
pajiştilor să nu fie afectată. 
 
(Autor: deputat Cseke Attila - Grup 

parlamentar al UDMR) 
 

(8)  Se elimină. 
 

Autor: deputat Zisu Stancu - Grup 
parlamentar al PSD 

 

1. Importanţa folosirii şi a 
terenurilor care deservesc 
pajiştile pentru schi, exploatarea 
lor având acelaşi scop agricol - 
nefiind justificată delimitarea. 
 
2. Prevederile art. II rezolvă 
problema instituţiilor locale.  

Camera 
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11.   
 
Art. 8. – În cazul înstrăinării 
pajiştilor prevăzute la art. 3 lit. d) 
şi e), noul proprietar este obligat 
să menţină categoria de folosinţă a 
terenului, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare. 

 11. Articolul 8 de modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 Art. 8. - În cazul înstrăinării 
pajiştilor prevăzute la art. 3, noul 
proprietar este obligat să menţină 
categoria de folosinţă a terenului, cu 
respectarea prevederilor legale în 
vigoare. 
 

Autor: deputat Horia Cristian – 
Grupul parlamentar al PNL 

 

Pentru a se evita discriminarea. 
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12.   
 
 

     Art. 9. – (1) Pentru punerea în 
valoarea a pajiştilor aflate în 
domeniul public al comunelor, 
oraşelor, respectiv al municipiilor, 
şi pentru folosirea  eficientă a 
acestora, unităţile administrativ-
teritoriale, prin primari, în 
conformitate cu hotărârile 
consiliilor locale, în baza cererilor 
crescătorilor de animale, persoane 
fizice sau juridice având animalele 
înscrise în RNE, încheie contracte 
de concesiune/închiriere, în 
condiţiile legii, pentru suprafeţele 
de pajişti disponibile, proporţional 
cu efectivele de animale deţinute 
în exploataţie, pe o perioadă de 
maximum 5 ani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12. La articolul 9, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
     „Art.9 - (1)  Pentru punerea în 
valoare a pajiştilor aflate in 
domeniul public sau privat al 
comunelor, oraşelor, respectiv al 
municipiilor şi pentru folosirea 
eficientă a acestora, unităţile 
administrativ-teritoriale, prin 
primari, în conformitate cu hotărârile 
consiliilor locale, în baza cererilor 
crescătorilor de animale, persoane 
fizice, juridice sau a asociaţiilor 
crescătorilor de animale din 
localitate având animale înscrise în 
RNE, încheie contracte de 
concesiune/închiriere, în condiţiile 
legii, pentru suprafeţele de pajişti 
disponibile, proporţional cu 
efectivele de animale deţinute în 
exploataţie, pe o perioadă de 
maximum 5 ani.” 
 

Autor: deputat George Scutaru – 
Grupul parlamentar al PNL 
 
 13. Articolul 9  se modifică 
şi va avea următorul cuprins:  
      Art. 9. - (1) Pentru punerea în 
valoare a pajiştilor aflate în 
patrimoniul unităţilor 
administrativ-teritoriale şi pentru 
folosirea eficientă a acestora, 
unităţile administrativ-teritoriale, 
prin autorităţile executive, în 

 
 
 
Textul iniţial respectă 
prevederile legislaţiei în vigoare. 
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conformitate cu hotărârile 
autorităţilor deliberative, în baza 
cererilor crescătorilor de animale, 
persoane fizice sau juridice având 
animalele înscrise în RNE, încheie 
contracte de concesiune/închiriere, 
în condiţiile legii, pentru suprafeţele 
de pajişti disponibile, proporţional 
cu efectivele de animale deţinute în 
exploataţie, pe o perioadă de 
maximum 5 ani.  
 

Autor: deputat Horia Cristian – 
Grupul parlamentar al PNL 

 
      „Art. 9. – (1) Pentru punerea în 
valoarea a pajiştilor aflate în 
domeniul public al comunelor, 
oraşelor, respectiv municipiilor, şi 
pentru folosirea  eficientă a acestora, 
unităţile administrativ-teritoriale, 
prin primari, în conformitate cu 
hotărârile consiliilor locale, în baza 
cererilor crescătorilor de animale, 
utilizatorilor de păşuni şi fâneţe 
locali, persoane fizice sau juridice 
având animalele înscrise în Registrul 
Naţional al Exploataţiilor, încheie 
contracte de concesiune/închiriere, 
în condiţiile legii, pentru suprafeţele 
de pajişti disponibile, proporţional 
cu efectivele de animale deţinute în 
exploataţie, pe o perioadă de 
minimum 10 ani. 

Autor: deputat Ion Călin – Grupul 
parlamentar al PSD 
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       (2) Pentru punerea în valoare 
a pajiştilor aflate în domeniul 
privat al comunelor, oraşelor, 
respectiv al municipiilor şi pentru 
folosirea eficientă a acestora, 
unităţile administrativ-teritoriale, 
prin primari, în conformitate cu 
hotărârile consiliilor locale, în 
baza cererilor crescătorilor de 
animale, persoane fizice sau 
juridice având animalele înscrise 
în RNE, încheie contracte de 
închiriere, în condiţiile legii, 
pentru suprafeţele de pajişti 
disponibile, proporţional cu 
efectivele de animale deţinute în 
exploataţie, pe o perioadă de 
maximum 5 ani.  
 

(3) Consiliile locale ale 
comunelor, oraşelor, respectiv 
ale municipiilor vor dispune cu 
privire la iniţierea procedurii de 
concesionare/închiriere până la 
data de 1 martie a fiecărui an, în 
baza hotărârii consiliului local al 
comunei, oraşului, respectiv al 
municipiului.  

 
 
 
(4)  Anual, până la data de 1 

martie, primarii comunelor, 
oraşelor, respectiv ai 
municipiilor verifică respectarea 

Alin.(2) al art.9 se abrogă. 
 

Autor: deputat Horia Cristian – 
Grupul parlamentar al PNL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (3) La propunerea autorităţilor 
executive, autorităţile deliberative 
ale unităţilor administrativ-
teritoriale vor dispune cu privire la 
iniţierea procedurii de 
concesionare/închiriere până la data 
de 1 martie a fiecărui an, în baza 
unei metodologii proprii.  
 

Autor: deputat Horia Cristian – 
Grupul parlamentar al PNL 

 
 (4) Anual, până la data de 1 
martie, autorităţile executive 
verifică respectarea încărcăturii de 
animale/ha/contract, în corelare cu 
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încărcăturii de 
animale/ha/contract, în corelare cu 
suprafeţele utilizate, şi stabilesc 
disponibilul de pajişti ce pot face 
obiectul concesionării/închirierii 
ulterioare.  
 

…………………………… 
 (7) Resursele financiare 

rezultate din administrarea 
pajiştilor proprietate publică sau 
privată a comunelor, oraşelor, 
respectiv a municipiilor se fac 
venit la bugetele locale ale 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi sectoarelor 
municipiului Bucureşti, după 
caz.  

 
(8) Prin excepţie de la 

prevederile alin. (3), pentru anul 
2013, consiliile locale ale 
comunelor, oraşelor, respectiv 
ale municipiilor trebuie să 
iniţieze procedura de 
concesionare/închiriere în termen 
de 30 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă.  

suprafeţele utilizate, şi stabilesc 
disponibilul de pajişti ce pot face 
obiectul concesionării/închirierii 
ulterioare. 
 

Autor: deputat Horia Cristian – 
Grupul parlamentar al PNL 

……………………… 
    (7) Resursele financiare rezultate 
din administrarea pajiştilor 
proprietate publică sau privată a 
comunelor, oraşelor, respectiv a 
municipiilor se fac venit la bugetele 
locale.  
 

Autor: deputat Horia Cristian – 
Grupul parlamentar al PNL 

 
 
 (8) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (3), pentru anul 
2013, autorităţile deliberative 
trebuie să iniţieze procedura de 
concesionare/închiriere în termen de 
30 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă.  
 

Autor: deputat Horia Cristian – 
Grupul parlamentar al PNL 

13.     Art. 9. -  (2) Pentru punerea în 
valoare a pajiştilor aflate în 
domeniul privat al comunelor, 
oraşelor, respectiv municipiilor şi 
folosirea eficientă a acestora, 
unităţile administrativ-teritoriale, 

  14. La articolul 9, alineatul 
(2) se elimină. 
 

Autor: deputat George Scutaru – 
Grupul parlamentar al PNL 

 

1.   Alin. (2) se elimină pentru că 
se repetă cu alin. (1) având 
diferit doar cuvântul privat pe 
care l-am introdus la alin. (1). 
2. Pentru respectarea 
prevederilor legale în vigoare. 
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prin primari, în conformitate cu 
hotărârile consiliilor locale, în 
baza cererilor crescătorilor de 
animale, persoane fizice sau 
juridice având animalele înscrise 
în RNE, încheie contracte de 
închiriere, în condiţiile legii, 
pentru suprafeţele de pajişti 
disponibile, proporţional cu 
efectivele de animale deţinute în 
exploataţie, pe o perioadă de 
maximum 5 ani.   

 
 

14.    15. La articolul 9, după 
alineatul (8) se introduce un nou 
alineat, alineatul (9) cu următorul 
cuprins:  
     „(9) Excepţie la alin. (1) fac 
consiliile locale care,  până la data 
de 1 martie nu primesc cereri 
pentru concesionare/închiriere sau 
nu primesc cereri care să acopere 
întreaga suprafaţă de păşune, 
acestea pentru o bună întreţinere 
şi utilizare a pajiştilor pot accesa 
fonduri aferente plăţilor pe 
suprafaţă după aprobarea în 
consiliile locale, prin asocierea în 
participaţiune cu crescătorii de 
animale din localitate care doresc 
să păşuneze pe păşunea 
comunală.” 
 

Autor: deputat George Scutaru – 
Grupul parlamentar al PNL 

 

1.   La art.9 observăm că alin. (1)
şi (2) au acelaşi conţinut diferă
domeniul public şi privat.
Introducându-l la alin.(1) am
eliminat un alineat care nu-şi mai
are rostul şi am adăugat asociaţiile
de crescători de animale din
localitate deoarece persoanele
fizice deţin animale puţine (1-3
animale), persoane juridice în
mare parte nu sunt mai ales în
zona de deal şi munte. Prin
asociaţiile crescătorilor de
animale dăm posibilitatea celor cu
1-3 animale să se asocieze. Dacă
nu se asociază şi nu există cereri
pentru închiriere sau concesiune,
ordonanţa nu face referire la ceea
ce se va întâmpla în această
situaţie. Prin noul alineat dăm
posibilitatea consiliilor locale
care, prin asociere cu crescătorii
locali, pot depune cereri de plăţi
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 pe suprafaţă şi pot face lucrări de
întreţinere. 
2. Pentru a nu încălca legislaţia 
UE. 

15.   
 
 
Art. 15. – (1) Constatarea 

contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor se fac de către 
persoanele împuternicite de 
structurile centrale şi locale cu 
atribuţii în domeniu, aflate în 
subordinea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
de către primar şi persoanele 
împuternicite de acesta, precum şi 
de către poliţiştii de frontieră 
pentru faptele constatate în zona 
specifică de competenţă. 

 
 

 16. La articolul 15, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 Art. 15. - (1) Constatarea 
contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor se fac de către 
persoanele împuternicite de 
structurile centrale şi locale cu 
atribuţii în domeniu, aflate în 
subordinea Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale, de către primar 
sau preşedintele consiliului 
judeţean şi de persoanele 
împuternicite de aceştia, precum şi 
de către poliţiştii de frontieră pentru 
faptele constatate în zona specifică 
de competenţă. 
 

Autor: deputat Horia Cristian – 
Grupul parlamentar al PNL 

 Pentru corelare cu art.3 
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16.    17. La art.17, după alineatul 
(1) se introduce un nou alineat, 
alin.(2) cu următorul cuprins: 
 (2) Obiectivelor de investiţie 
aprobate anterior intrării în 
vigoare a prezentei legi, pentru 
realizarea cărora este necesară 
scoaterea definitivă din circuitul 
agricol a unor suprafeţe se de 
pajişti precum şi obiectivelor de 
investiţie care au fost introduse în 

 
 
 
În baza amendamentului 
formulat, în cazul obiectivelor de 
investiţie a căror documentaţie 
urbanistică PUG/PUZ a fost în 
curs de avizare, elaborare la data 
intrării în vigoare a prezentei 
legi, acestea vor fi reglementate 
de legile în vigoare în momentul 
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intravilan, prin documentaţiile 
urbanistice PUG/PUZ, anterior 
intrării în vigoare a prezentei legi 
sau a căror documentaţie 
urbanistică PUG/PUZ a fost în 
curs de avizare/elaborare la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, 
nu li se aplică prevederile 
prezentei ordonanţe de urgenţă. 
 
(Autor: deputat Cseke Attila - Grup 

parlamentar al UDMR) 

depunerii documentelor, 
prezenta ordonanţă de urgenţă 
neputând fi aplicată retroactiv. 

17.    Art. II. – Prevederile 
prezentei legi nu se aplică pentru 
amplasarea pe pajişti a 
următoarelor obiective de 
investiţii: 

“f) pârtiile de schi cu 
infrastructura şi utilităţile 
necesare la peste 1300 metri 
altitudine.” 
 

Autori: deputati Marin Almăjanu şi 
Sorin Teju - Grupul parlamentar al PNL 
  
         “f) investiţii cu impact 
pozitiv asupra dezvoltării 
economice a localităţii (prin 
crearea de noi locuri de muncă).” 
 
Autor: deputat Neculai Răţoi - Grupul 

parlamentar al PSD 
 

        „f)   infrastructura de schi şi 
anexele care deservesc această 
infrastructură.” 

Prin acest amendament dezvoltăm 
din punct de vedere turistic zona 
respectivă prin construcţia de pârtii 
de schi.  
Timp de 6 luni pe an avem zăpadă 
la altitudini de peste 1300 metri, 
deci se pot practica sporturi de 
iarnă, numărul turiştilor creşte, 
astfel cresc şi încasările la buget. 
Pajiştile care se află la altitudini de 
peste 1300 metri nu sunt afectate de 
aceste investiţii pe timp de vară. 
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Autori: deputaţi Dan Simedru şi 
Vasile Horga, - Grupul parlamentar 

al PNL 
 

          Art. II. – Prevederile 
prezentei legi nu se aplică pentru: 
……………………………….. 
        f) staţiunile/zone turistice atât 
naţionale cât şi locale. 
        g)  pajiştile scoase definitiv 
din circuitul agricol, pajiştile care 
au fost împădurite sau care 
urmează să fie împădurite în 
condiţiile legii. 
         h)  locuinţe individuale 
 

Autor: deputat Thuma Hubert – 
Grupul parlamentar al PNL 
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