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referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea

AVIZ

art.92 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar (b477/13.10.2021)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i llinctionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, si art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare, Consiliul Economic §i Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea fi completarea art.92 

din Legea nr. 18/1991 privindfondul funciar (8477/13.10.2021).

CONSILIUL ECONOMIC §I SOCIAL

In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, in 

§edinta din data de 26.10.2021, desfa§urata online, conform prevederilor Hotararii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizeaza FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu urmatoarea 

observape:

• se impime introducerea in sfera de cuprindere si a terenurilor din extravilan, afectate 

parcurilor eoliene. Prevederile propunerii legislative sunt discriminatorii pentru cei care 

dezvolta parcuri eoliene §i parcuri fotovoltaice cu suprafa^a ocupata sub 10 hectare, intrucat 

proiectele sub 10 hectare sunt cel mai lesne de dezvoltat, pentru ca este permisa conectarea in 

linia de MT fara studiu de solutie. Desi exista in Europa conceptul de „agri-solar”, care 

reflecta faptul ca se poate utiliza pentru agricultura/ pa§unat suprafata dintre panourile solare, 

ultima prevedere din aceasta propunere legislativa lasa un mare loc de interpretare. Astfel, 

referitor la suprafata afectata, se poate intelege inclusiv proiectia la sol a panoului, §i nu doar 

suprafata ocupata de stalpii de structura, din cauza efectului de umbrire.

Pre^edinte, 

Bogdan SIMIj
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