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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiti1or 

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

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea paj işti1or permanente şi 

pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991 (b15 din 09.02.202 1), transmisă de Secretarul General al 
Senatului cu adresa nr.XXXV/766/16.02.2021 şi înregistrată la 
Consiliul Legislativ Cu nr.D69/17.02.2021, 

CONSILNL LEGISLATIV 

ÎntemeiularL2 alin.1 lita)dinLegeanr.73/1993, republicată şi al art.46(3) din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, 

Avizează negativ propunerea legislativă, pentru următoarele 

considerente: 
1. Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/20 13 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajitilor permanente şi pentru modificarea 
i completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,  aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.86/2014, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
Intervenţiile legislative vizează ca pajitile situate în extravilanul 

localităţilor să poată fi scoase definitiv sau temporar din circuitul 
agricol şi pentru construirea şi funcţionarea unor parcuri industriale, 
precum şi a unor ferme de producţie a plantelor şi arborilor necesari 
pentru întreţinerea parcurilor, grădinilor şi spaţiilor verzi, precum şi 

pentru protecţia împotriva zgomotului, vântului şi eroziunii solului. 
Totodată, se urmăreşte instituirea unor facilităţii pentru constituirea şi 

funcţionarea obiectivelor mentionate mai sus. 



Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare, prima Cameră sesizată hind Senatul, în 
conformitate cu dispoziţiile art.75 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată. 

Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, 
Consiliul Legislativ 

nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative 
preconizate. 

2. Referitor la Expunerea de motive, semnalăm că aceasta nu 
respectă structura instrumentului de prezentare şi motivare prevăzută la 
art.3 1 din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Astfel, nu sunt clar prezentate cerinţele care reclamă 
intervenţia normativă, cu referire specială la insuficienţele şi 
neconcordanţele reglementărilor în vigoare, nici fmalitatea 
reglementărilor propuse, cu evidenţierea implicaţiilor pe care 
reglementarea propusă le are asupra legislaţiei în vigoare, şi nici 
măsurile de implementare a soluţiilor legislative preconizate. 

Totodată, precizăm că în instrumental de motivare şi prezentare 
nu Bunt argumentate nici soluţiile legislative propuse la art.I pentru 
art.5 alin.(4), art.5 alin.(41) şi art.5 alin.(42) şi nici soluţia legislativă 
preconizată la art.II. 

Menţionăm că, potrivit considerentelor exprimate în Decizia 
Curţii Constituţionale nr.682 din 27 iunie 2012, „dispoziţiile art. 6 din 
Legea nr.24/2000 privind norjnele de tehnică legislativă, republicată 
[...], cu modificăNile şi completările ulterioare instituie obligaţia 
fundamentării actelop normative. [...]. Lisa unei fundamentări 
temeinice a actului normativ în discu,tie determină, [...], încălcarea 
prevederilor din Constituţie cupNinse în apt. l alin. (S) [...J". 

3. 'Seninalăm că soluţiile legislative preconizate la art.I, potrivit 
cărora pajiti1e situate în extravilanul localităţilor pot fi scoase 
defrnitiv sau temporar din circuital agricol şi pentru construirea şi 
funcţionarea unor parcuri industriale, precum şi a unor ferme de 
producţie a plantelor şi arborilor necesari pentru întreţinerea parcurilor, 
grădinilor şi spaţiilor verzi, precum şi pentru protecţia împotriva 
zgomotului, vântului şi eroziunii solului, este contrară dispoziţiilor 
articolului 6 alineatului (2) din Regulamentul (CE) nr.73/2009 al 
Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilise 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) 
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nr. 1.782/2003, publicat în Jurnalul Official al Uniunii Europene seria L 
nr.30 din 31 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare. 

Astfel, potrivit actului juridic european, „(2) Statele membre, cu 
excepţia noilor state membre, se asigură că terenurile utilizate ca 
păuni permanente la data prevăzută pentru cererile de ajutor pe 
suprafaţă din 2003 suet în continuare utilizate în acest stop. Noile state 
membre, altele decât Bulgaria şi România, se asigură că terenurile 
utilizate ca păuni permanente la 1 mai 2004 suet în continuare 
utilizate în acest stop. Bulgaria şi România se asigură că terenurile 
utilizate ca păuni permanente la 1 ian uarie 2007 suet în contin uare 
utilizate în acest stop. Totui, in circumstanţe corespunzător 
just fîcate, un slat membYu poate prevedea derogări de 

la primul 
paragraf, cu condiţia să ia bate măsurile pentru a împiedica 
diminuarea semnificativă a suprafeţei totale destinate păunilor 
permanente.". 

Precizăm că şi înjurisprudenţa Curţii Constituţionale' s-a precizat 
că „obligaţia României de a menţine terenurile utilizate dept păune 
permanentă la data de 1 ianuarie 2007, tot în această categorie, a fost 
regleinentată de art. S alin. (2) sfâNşitul primului paragraf din 
Regulamentul (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului din 29 septembNie 
2003 de stab iliNe a normelor comune pentru schemele de sprain direct 
în cadrul politicii agricole comune şi de stabilise a anumitor scheme de 
sprjin pentru agricultori şi de modificare a Regulamentelor (CEE) 
nN.2. 019/93, (CE) nr. 1.452/2001, (CE) nr. 1 .453/2001, (CE) 
nr.1.454/2001, (CE) nr.1.868/94, (CE) nr. 1.251/1999, (CE) 
nr.1.254/1999, (CE) nr.1.673/2000, (CEE) nr.2.358/71 şi (CE) 
nr.2.529/2001, publicat în Jurnalul Official al Uniunii Europene sepia 
L nr.270 din 21 octombrie 2003, astfel cum a fost modifîcat pain 
Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, 
Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, 
Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, 
Republica Ciru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat 
al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul 
Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica 
Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica 
Finlanda, Regatul Suedież, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de 
Nord (state men2bre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi 
România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la 

1 A se vedea paragrafele 17 şi 18 din Decizia Curţii Constituţionale nr.13/2015. 
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Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 
2005, ratificat prin Legea nr.157/2005, publicată în Monitorul Official 
al României, Partea I, nr.465 din 1 iunie 2005, calve prevedea la 
secţiunea "Agricultură" următoaNele: "Cu toate acestea, Bulgaria şi 
România asiguYă că terenul cage a fost utiliZat drept păune 
permanentă la data de 1 ian uarie 2007 este men ţin ut ca păune 
permanentă." 

Totodată, Curtea Constituţională a constatat că „pain pct. (7) al 
preambulului Regulamentului (CE) nr. 73/2 009 al Consiliului, s-a 
reţinut că „Regulamentul (CE) nr. 1.782/2003 a recunoscut efectul 
pozitiv asupYa mediului al păşunilor permanente. Ar trebui menţinute 
măsurile stipulate în respectivul regulament cage urmăresc să 
înćurajeze menţineNea păunilor permanente existente, pentru a oferi 
garanţii împotriva transformării masive a acestora în terenuri arabile. " 
Pain uNmare, art. 6 alias. (2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009prevede 
obligaţia ca România şi Bulgaria să se asigure că . teren uYile utilizate 
ca păşuni peYmanente la 1 ianuarie 2007 Bunt în continuaYe utilizate 
in acelaşi stop. ". 

Semnalăm că, potrivit soluţiei legislative preconizate pentru la 
art.I pct.4 pentru art.5 alin.(42), „Excepţiile prevăzute la apt. S alias. (3) 
lit. 11,), şi') se realizează făYă obligaţia ca hen eficiarul suprafeţei scoase 
de/initiv din circuitul agricol al pajitilor permanente situate in 
extravilan să recupereze din teNenuNile nepNoductive o supYafaţă egală 
cu tea apYobată a fi scoasă din circuitul agricol, în limitele suprafeţei 
depajitipermanente din România, echivalente cu suprafaţa prevăzută 
la art. 4, alias. (1). ", astfel încât sunt încălcate dispoziţiile din actin 
juridic european menţionat mai sus. 

4. Precizăm că, prin soluţia legislativă preconizată pentru art.II, 
potrivit căreia „Procedurile iniţiate înainte de intrarea în vigoare a 
prezentei legi se finalizează conform dispozi,tiiior din iegislaţia în 
vigoare la data înregistrării cererilor", se încălcă principiul 
constituţional al neretroactivităţii legii, consacrat de art. 15 alin.(2) 
din Constituţie, potrivit căruia legea dispune numai pentru viitor, cu 
excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile. 

In acest sens, menţionăm că, prin Decizia Curţii Constituţionale 
nr.57/20062, s-a stabilit că „orice prevedere nouă poate Ji aplicată 
numai de la data intrării sale în vigoare, pentru a respecta princi iui 
neNetroactivităţii legii, consacrat de art. 15 alias. (2) din Constituţie"; 

2 Publicată în Monitorul Official al României, Partea I, nr.164/2006. 
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Totodată, precizăm că, în jurisprudenţa Curţii Constituţiona1e3 s-
a statuat că „ori de câte on o lege nouă modifică stanea legală 

antenioană cu pnivine la anumite Naponturi, toate efectele susceptibile a 
se produce din raportul anterior, dacă s-au realizat înainte de intrarea 
în vigoare a legii celei noi, nu mai pot Ji modificate ca urmaYe a 
adoptăYii acestei legi, care tYebuie să respecte suveranitatea legii 
anterioare. Insă legea nouă este aplicabilă de îndată tutunon situaţiilor 
care se von constitui, se von modifica sau se von stinge după intnanea ei 
în vigo are, pnecum şi tuturon efectelon pnoduse de situaţiile junidice 

formate după abrogaNea legii vechi". 
Având în vedere intervalul de timp scurs de la data intrării în 

vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013, 
cu privire la 

cererile care au fort depuse până la dată intrării în vigoare a prezentei 
legi şi aflate în curs de soluţionare, semnalăm că reglementarea propusă 
este de natură să retroactiveze deoarece, în reglementarea dată de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/20 13 s-a optat pentru soluţia 
aplicării imediate a normelor procedurale, iar situaţia astfel creată nu 
poate fi remediată prin soluţia identificată de iniţiator. 

Mai mult decât atât, o asemenea reglementare nu poate decât 
să conducă la instabilitate legislativă, întrucât cererile respective ar 
Ii supuse soluţionării după alte norme procedurale. 

5. Semnalăm că, Îfl actuala redactare, propunerea legislativă 
conţine texte neclare sau care sunt improprii stilului normativ. 

In acest sens, menţionăm 
că, potrivit prevederilor art.8 alin.(4) din 

Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, „Textul legislativ trebuie să fie formulat clan, fluent şi 
inteligibil, fănă dificultăţi sintactice şipasaje  obscure sau echivoce. Nu 
se folosesc terjneni cu încăncătună afectivă. Forma şi estetica 
expnimănii nu tnebuie să prejudicieze stilul juridic, pnecizia şi clanitatea 
dispoziţiilon.". 

Astfel, la art.I pct.1, în ceea ce privete textul propus pentru art.5 
alin.(3) lit.h), semnalăm că expresia „constituinea şifuncţionanea  unon 
pancuni industniale, în condiţiile legislaţiei în vigoane" este insufficient 
de clară, fund necesar să fie prevăzute în mod expres normele la care se 
face trimitere. In acest sens, precizăm că, de lege lata, constituirea şi 
funcţionarea parcurilor industriale este reglementată de Legea 
nr. 186/2013, cu modificările ulterioare. 

3 A se vedea, în acest sens Decizia nr.201 din 13 martie 2007, publicată în 
Monitorul Official al României, Partea I, nr.308 din 9 mai 2007 
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La textul propus pentru lit.i), sintagma ,,ferme de întreţinere 
peisagistică" nu este defrnită nici în prezenta propunere legislativă şi 
nici Îfl actul normativ asupra căruia se intervine, astfel încât norma este 
insufficient de clară, ceea ce afectează predictibilitatea şi aplicabilitatea 
acesteia. 

Totodată, la pct.3, semnalâm că soluţia legislativă preconizată 

pentru art.5 alin.(41) nu respectă dispoziţiile art. 13 şi 16 din Legea 
nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
deoarece reprezintă un paralelism legislativ în raport cu soluţia 

propusă la pct.4 pentru art.5 alin.(42), potrivit căreia în cazul art.5 
alin.(3) lit.h) şi i) nu se aplică obligaţia ca beneficiarul suprafeţei scoase 
definitiv din circuitul agricol al pajiti1or permanente să recupereze din 
terenurile neproductive o suprafaţă egală cu cea aprobată a fi scoasă din 
circuitul agricol. 

Referitor la aceste aspecte, Curtea Constituţională s-a pronunţat în 
mai multe rânduri4, statuând că „una dintre ceYinţele principiului 
Yespectării legilor vizeaZă calitatea acteloY normative" şi că 

„Yespectayea prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative se constituie într-un 
veYitabil criteYiu de constituţionalit ate prin prisma aplicării art.l 
alias. (S) din Constituţie". 

Bucureti 
Nr. 1/. O. &2 2/ 

4 A se vedea paragraful 35 din Decizia Curţii Constituţionale nr.22/2016 care 
trimite la Decizia nr.l din 10 ianuarie 2014, Decizia nr.17 din 21 ianuarie 2015, 
publicată în Monitorul Official al României, Partea I, nr.79 din 30 ianuarie 2015, 
paragrafele 95 şi 96). 
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O.U.G. nr. 34/2013 M. Of. nr. 267/13 mai 2013 

Ordonan~â de urgenţă privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

aprobată Cu modificări şi completări prin L. nr. 86/2014 M. Of. nr. 491/2 iul. 2014 

1 modificări prin 

2 aprobată cu 
modificări şi 
completări prin 

3 modificări prin 

L. nr. 86/2014 M. Of: nr. 491/2 iul. 2014 
Loge 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 

L. nr. 86/2014 M. Of. nr. 491/2 iuL. 2014 
Loge 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 

..... .v .. . ..... . ...... . - . --- -- : ..._ .. ........... ......-.. .... .. .... ~ .- ~. .. -- . ....... ... .... 
O.U~G. nr, 63/2014 M. Of. -nr. 73017 +oct. 2014 

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul agriculturii 

aprobată cu modificări şi L. nr. 156/2015 M. Of. nr. 449/23 iun. 2015 
completări prin 

modifică art. 1 alin. (1), art. 2 lit. b), d) şi 

B. art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 alin. (1), art. 9 
aim . (1) şi (2), art. 10, art. 14 alin. (1) lit. 
d) şi j), art. 14 alin. (2) lit, a), art. 14 alin. 
(2) /it. e), art. 18, art. 20 pct. 2 şi 4; 

introduce alin. (1_i) şi (1_2) la art. 1, alin. 
"71) - ('73,) la art. 9, alin. (9) la art. 9, lit. 
j) la art. 14 alin. (1), alin. (2) la art. 17; 

abrogă art. 1 aim . (2), art. 14 alin. (2) lit. d) 

fnodifică art. 2/it. d), art. 10 

..... .. ... .... ... ... .. ..... :y - ----- - - _.... ............. ...... .::b:..,.. .. .. . .. . .- . ....... ..... ........ .. .. ..... ... .. .... 
4 adrnisă excepţie D..D.C, nr.. 13/2015 " M Of nr. 175/13 mar. 2015 constată că prevederile art. 4 alin. (1) in 

de neconst. prin. Decizia nr. 13 din 15 ianuarie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1_1) şi (1_3) 
din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 78 alin. (1_2) din 
Legea fondului funciar nr. 18/1991 în forma anterioară 
modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014 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 şi a dispoziţiilor art. 3 lit. e), art. 4 
alin. (1) în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 
86/2014 şi art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

.::. .. .,~a . ........:.:...v , m:..,~ ... ...... ...... ... . .. :.. --w. - ._::.:............ ........................._......,.w ....- ..... ~ . 5 modificări prin : ••'O.(JvG, nr. 15/2015 M. Of. nr. 386/3 iun. 2015 
............. ...... .... ..... :.: - . .. .... .. ... ......... ...., ............. .... , v . . - .x:: , : . ........ . .wn.:..v..::. m.:: ,... , nv ::x.}::5 va:.p ::iry •.., )t::}:w:s:ax.a:•:ai•: 

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
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, precum şi pentru modificarea 
altor acte normative din domeniul agriculturii 

aprobată cu modificări şi L. nr. 16/2016 M. Of, nr. 161/2 mar. 2016 
completări prin 

6 modificări prin ~ . . _. - 
.:.~,..::., ~:.::a.v..v:::~...... ...:.h:.::.v .::..... ......x
L ,}nr; 156/2015 : 

f o' rma anterioară modţficărilor aduse prin 
Legea nr. 86/2014, sunt constituţionale în 
inăsura in care 
obligaţia de menţinere în categoria de 
folosinţă a pajiştilor incufnbă deţinătorilor 
de pajisti înregistrate ca atare in Registrcl 
agricol 
la data intrării în vigoare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 

rnodz că art. 2 lit. d) 

. . . e ..:,~..~ 
M Of, nr 44~/23 :~unY 2015 :;...;~ .~a~. ap obă O. U. G. nf : 63/2014 ş~i nzodifică art. ~.. . ..,..~ ~:..... . 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 63/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul agriculturii 
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7 modificări prin L. nr. 16/2016 M. Of. nr. 161/2 mar. 2016 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanţa de 
urgenţâ a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor 
de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi 
pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 

8 completat prin L. nr. 159/2016 M. Of. nr. 559/25 iul. 2016 
Lege privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de 
comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de 
comunicaţii electronice 

9 modificări prin L. nr. 44/2018 M. Of. nr. 69/23 ian. 2018 
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de ‚ J urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

~ 

10 modificări prin 

11 modificări prin 

12 modificări prin 

L. nr. 75/2019 M. Of. nr. 333/2 mai 2019 
Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991 

O.U.G. nr. 78/2019 M. Of. nr. 1031/23 dec. 2019 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea unor acte normative 
şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi 
pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare 

jnodifică art. 2 /it. d), art. 5 aim . (3) lit. f), 
art. 5 a/in. (4) şi (5), art. 10 a/in. (1); 
introduce a/in. (4 1) la art. 5, a/in. (11) la 
art. 5, a/in. (2_i) şi (5) la art. 6 

introduce /it. b_I la art. 5 aim . (3) 

jnodifică art. 4 a/in. (2), art. 5 a/in. (4), 
(4_1), (5) şi (7), art. 6 a/in. (2_1), art. 9 
a/in. (2), art. 9 a/in. (9), art. 10 a/in. (1), 
art. 14 a/in. (2) /it. b), 

introduce art. 5_1-5_3, a/in. (i i.) la art. 
6, a/in. (2_l) şi (2_2) la art. 9, a/in. (10) la 
art. 9, lit. k)-n) la art. 14 a/in. (1), lit. ,f) la 
art. 14 a/in. (2), pct. 2_i-2_6 la art. 20, pct. 
31 la art. 20; 

abrogă art. 5 a/in. (3) lit. J), art. 5 a/in. (9)-
(11) 

fnodifică art. 9 aim . (2_I) şi art. 10 aim . (1) 

jnodifică art. 10 a/in. (1) 

O.U.G. nr. 225/2020 M. Of. nr. 1331/31 dec. 2020 Terinenul prevăzut la art. 10 a/in. (1) se 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea urlor acte normative prorogă până la data de 1 ianuarie 2022 
şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii 
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L. nr. 186/2013 M. Of. nr. 421/11 iul. 2013 

Lege privind constituirea şi fur►cţionarea parcurilor industriale 

I promulgată prin D. nr. 602/2013 M. Of. nr. 421/11 iul. :2013 
Decret pentru promulgarea Legii privind constituirea şi 
funcţionarea parcurilor industriale 

2 modificări prin 

~ 

L. nr. :244/2017 M. Of. nr. 981/11 dec. 2017 
Lege pentru modificarea Legii nr. 186/2013 privind constituirea 
şi funcţionarea parcurilor industriale 

inodifică art. 3 pct. 2, pct. 21 subpct. (i) si 
pct. 24, art. 11 aim . (1) lit. e) si aim . (2) lit. 
b) şi art. 12 aim . (1) lit, a) şi b) şi aim . (4) 
lit, a), c) şi e); 

abrogă art. 10 alin. (4) şi art. 12 aim . (6) 
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