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Comisia pentru afaceri europene

Aviz
la

Propunerea legislativa pentru modificarea §i completarea Ordonan|ei 
de Urgen^a nr.34/2013 privind organizarea, administrarea §\ 

exploatarea paji^tilor permanente §i pentru modificarea $i 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizata, prin adresa nr. L 
60/2021, cu Propunerea legislativa pentru modificarea $i completarea 
Ordonanfei de Urgenta nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea §i exploatarea paji§tilor permanente §\ pentru 
modificarea $i completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, initiator 
Neata Eugen - deputat PSD.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare, scoaterea 
din circuitui agricol a paji§tilor permanente la nivel local, dar mentinerea 
suprafetei de paji§ti permanente la nivel jude^ean sau national, fara a exista 
0 modalitate de corelare a suprafetelor care ar urma sa fie pierdute la nivel 
local cu cele care ar trebui create la nivel jude^ean sau national.

Analizat din perspective dreptului Uniunii Europene, interventiile 
legislative mcaica prevederile Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al
Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru 
sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole 
comune §i 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 §i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, precum §i a 
suprafetelor negociate m anul 2007, aducand dupa sine riscul declan§arii 
procedurii de constatare a nemdeplinirii obligatiilor.



In conformitate cu prevederile articolului 135 din RegulamentuI Senatului, 
cu modificarile si completarile ulterioare, sedinta comisiei a avut loc prin 
mijioace electronice m data de 30 martie 2021.

Senatorii Comisiei pentru afaceri europene au analizat propunerea 
legislativa §i au hotarat, cu unanimitatea voturilor senatorilor prezen^i, sa 
adopte aviz negativ.

SecretarPre$edinte, 
Senator Angej^lYar
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Domnului senator George SCARLAT
Pre^edintele Comisiei pentru agricultura, industrie alimentara $i 
dezvoltare rurala

Domnului senator OPRINOIU Aurel 
Pre^edintele Comisiei pentru mediu

intocmit: ing. Mihai Titus ANGHEL, consilier parlamentar raportor CAE
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