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referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 

egploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 

Legii fondului funciar nr. 18/1991 (b15/9.02.2021) 

În  temeiul art. 2 aim . (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi art. 11 lit, a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul 

Economic şi Social a fost sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru 

ynodi lcarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2013 privind organizarea, 

adnZinistrarea şi exploatarea pajiştilor perynanente şi pentru Ynodi icarea şi completarea 

Legii fondului funciar nr. 18/1991 (b15/9.02.2021). 
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În  temeiul art. 5 lit, a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 4.03.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.3 7/ 18 .03.2020, modificată prin Hotărârea Plenului nr. 52/14.05.2020, avizează 

NEFAVURABIL prezentul proiect de act normativ, cu următoarea motivare: 

• expunerea de motive a propunerii legislative nu reuşeşte să aducă suficiente 

argumente in favoarea acesteia, cazurile punctuale aduse drept exemplu — in speţă, 

situaţia pajiştilor din judeţui Vâlcea, fund de natură a limita înţelegerea 



fenomenului la nivel naţional şi de a crea un precedent subiectiv pentru o aplicare 

discretionară în viitor. ~ 

• prin măsurile propuse, propunerea legislativă are ca singură finalitate construirea 

unor proiecte de tip industrial pe actualele păşuni; 

• prevederile iniţiativei legislative încalcă prevederile Regulamentului (CE) nr. 

73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune 

pentru sistemele de aj utor 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. 1782/2003, precum şi a 

suprafeţelor negociate în anul 2007, aducând după sine riscul declanşării 

procedurii de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor; 

• legislaţia existentă este clară şi suficientă în ceea ce priveşte stabilirea condiţiilor 

stricte de scoatere din circuitul de paj işte permanentă şi introducerea în circuitul 

agricol sau transformarea în parcuri industriale; 

• prin prevederile iniţiativei legislative se propune scoaterea din circuitul agricol a 

paj iştilor permanente la nivel local, dar menţinerea suprafeţei de paj işti 

permanente la nivel judeţean sau naţional, fără a exista o modalitate de corelare a 

suprafeţelor care ar urma să fie pierdute la nivel local cu cele care ar trebui create 

la nivel judeţean sau naţional, mai ales în contextul care s-ar crea dacă beneficiarul 

nu va mai fi obligat să recupereze din terenurile neproductive o suprafaţă egală cu 

cea aprobată a fi scoasă din circuitul agricol. În acest fel s-ar aduce o atingere 

gravă peisajului agro-pastoral, dar şi biodiversităţii, mai ales în condiţiile scăderii 

îngrij orătoare a şeptelului în România şi U.E., pentru care paj iştile şi fâneţele 

constituie una din zonele fundamentale de „cules de întreţinere"; 

Preşedinte, 

Bogdan SIMION r
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