
Birou! permanent al SenatuluiROMANU

Bp /

l....^.?5 ,/.AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 

modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 

modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
(bl78/28.03.2022), transmisă de Secretarul General al Senatului cu 

adresa nr.XXXV/1779/4.04.2022 şi înregistrată la Consiliul Legislativ 

cu nr.D392/5.04.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art.2 alin.l lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46 

alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Legislativ,

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. Prezenta propunere are ca obiect de reglementare 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, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr,86/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, în vederea utilizării pajiştilor 

aflate în domeniul public al comunelor, oraşelor, respectiv al 

municipiilor şi de către crescătorii de animale, persoane fizice sau 

juridice, având animalele înscrise în Sistemul de identificare şi 
înregistrare a ecvideelor - SlIE.



Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, 
iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(l) din Constituţia României, 
republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.

2. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii măsurilor propuse.
3. Pentru redarea corectă a actului normativ asupra căruia se 

intervine legislativ, este necesar ca, la titlu, expresia „Ordonanţei de 

urgenţă 34/2013” să fie înlocuită cu expresia „Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.34/2013”.
A

4. In acord cu prevederile art.42 alin.(2) din Legea nr.24/2000, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, formula 

introductivă va fi redată astfel:
„Parlamentul României adoptă prezenta lege”.

5. Potrivit normelor de tehnică legislativă, partea introductivă 

a articolului unic, trebuie să aibă următoarea formulare:
„Articol unic. - 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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.267 din 

13 mai 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică 

şi se completează după cum urmează:”.
6. La pct.l, dispoziţia de modificare trebuie redată, astfel:

„1. La articolul 2, la litera d) punctul (i) se modifică şi 

va avea următorul cuprins:”.
La textul propus pentru art.2 lit.d) pct.(i), deoarece normele 

de tehnică legislativă nu recomandă folosirea parantezelor, precum şi 
pentru unitatea redactării, propunem ca partea de debut să fie 

reformulată, astfel:
„(i) crescător de animale, persoană fizică, având animalele 

înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor - RNE şi/sau în Sistemul 

de identificare şi înregistrare a ecvideelor - SIIE...”.
7. La pct.2, la textul propus pentru lit.h) a art.2, titlul actului 

normativ la care se face referire în text, trebuie redat eorect, sub forma 

„Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr.248/79/2017 pentru implementarea 

procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor”.
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8. La pct.3, pentru respectarea exigenţelor de tehnică legislativă, 
dispoziţia de modificare va fi redactată, astfel:

„3. La articolul 9, alineatele (1), (2) şi (2^) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins:”.

La textele propuse pentru art.9 alin.(2) şi (2^), pentru unitate 

în redactare, sintagma „Registrul naţional al exploataţiilor” va fi 
redată abreviat, astfel: „RNE”.

9. Luând în considerare prevederile art.70 alin.(l) din Legea 

nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 
ţinând cont că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013, a 

suferit mai multe intervenţii legislative, recomandăm ca prezentul 

proiect să prevadă republicarea sa în cadrul unui articol distinct, 
marcat ca art.II, cu următoarea formulare :

„ArtJL - 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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.267 din 13 mai 2013, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată, dându-se 

textelor o nouă numerotare.”.
în această situaţie, articolul unic va deveni „Art.I”.

Florin

Bucureşti
Nr.475/29.04.2022
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£SPJ-EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 511/24 iul. 2009L. nr. 287/2009

Lege privind Codul civil
(v. D.I.C.C.J. nr. 4/2013 - M. Of. nr. 226/19 apr. 2013 (art. 396 - 404); D.I.C.C.J. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 283/17 apr. 2014; 
D.I.C.C.J. nr. 2/2014 -M. Of. nr. 411/3 iun. 2014; Decizia I.C.C.J. nr. 12/2015-M. Of. nr. 678/7 sep. 2015 (art. 1279 alin. (3) 
teza I şi art. 1669 alin. (1))

M. Of. nr. 505/15 iul. 20111 republicare cu 
renumerotare Lege privind Codul civil

M. Of. nr. 255/17 apr. 2012
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului 
nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare 
intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

2 modificări prin L. nr. 60/2012 modifică art. 658

:M. Of. nr. 246/29 apr. 20133 rectificare rectifică art. 297 alin. (2) teza a doua
RECTIFICARE

iM. Of. nr. 753/16 oct. 2014
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative conexe

‘‘ modificări prin L. nr. 138/2014 modifică art. JJJ2. ari. 2445 alin. (1). ari. 
2504 alin. (1)

O.U.G. nr. 1/2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte 
normative conexe

aprobată cu modificări şi L. nr. 17/2017 
completări prin

M. Of. nr. 85/4 feb. 2016^modificări prin modifică art. 2445 alin. (})

M. Of. nr. 196/21 mar. 2017

s modificări prin L. nr. 17/2017 M. Of. nr. 196/21 mar. 2017 modifică art. 2445 alin. (1)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe

^admisă excepţie D.C.C. nr. 534/2018 
de neconst. prin

!M. Of. nr. 842/3 oct. 2018
Decizia nr. 534 din 18 iulie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 277 alin. (2) şi (4) din 
Codul civil

art. 277 alin. (2) şi (4) sunt constitufionale 
în măsura în care permit acordarea 
dreptului de şedere pe teritoriu! statului 
român, în condifiile stipulate de dreptul 
european, soţilor- cetăţeni ai statelor 
membre ale Uniunii Europene şi/sau 
cetăţeni ai statelor terţe - din căsătoriile 
dintre persoane de acelaşi sex. încheiate 
sau contractate într-un stat membru al 
Uniunii Europene

8 modificări prin D.C.C. nr. 601/2020 M. Of. nr. 88/27 ian. 2021 suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
164 alin. (1) (termenul se împlineşte la 12 
martie 2021) după care operează 
prevederile ari. 147 din Constituţie

Decizia nr. 601 din 16 iulie 2020 referitoare ia excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (1) din Codul
civil
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9 admisă excepţie D.C.C. nr. 601/2020 
de neconst. prin

M. Of. nr. 88/27 ian. 2021 ari. 164 alin. (1)
Decizia nr. 601 din 16 iulie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. 164 alin. (1) din Codul
civil
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 267/13 mai 2013O.U.G. nr. 34/2013
Ordonanţă 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 iui. 2014

1 modificări prin M. Of. nr. 491/2 iul. 2014 modifică ari. 1 alin. (I). aii. 2 lit. b). d) şi 
f). aii. 4, aii. 5, an. 6, an. 7 alin. (I). aii. 9 
alin. (!) şi (2), aii. 10, aii. 14 alin. (!) Ut. 
d) şiJ), aii. 14 alin. (2) lit. a), aii. 14 alin. 
(2) lit. e). aii. 18. art. 20pct. 2 şi 4;

L. nr. 86/2014
Lege pentai 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

introduce alin. (1 _1) şi (1_2) la aii. l,alin. 
(7_l) - (7_2) la art. 9, alin. (9) la ort. 9. lit. 
i) la art. 14 alin. (1). alin. (2) la an. 17:

abrogă art. 1 alin. (2). an. 14 alin. (2) Ut. d)

2 aprobată cu 
modificări şi 
completări prin

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

3 modificări prin O.U.G. nr. 63/2014
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul agriculturii

aprobată cu modificări şi L. nr. 156/2015 
completări prin

'U. Of. nr. 730/7 oct. 2014 modifică art. 2 lit. d), an. 10

M. Of. nr. 449/23 iun. 2015

< admisă excepţie D.C.C. nr. 13/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 175/13 mar. 2015
Decizia nr. 13 din 15 ianuarie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. 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

constată că prevederile an. 4 alin. (l) în 
forma anterioară modificărilor aduse prin 
Legea nr. 86/2014. sunt constitufionale în 
măsura în care
obligaţia de menţinere în categoria de 
folosinţă a pajiştilor incumbă deţinătorilor 
de pajişti înregistrate ca atare în Registnd 
agricol
la data intrării în vigoare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2013

simodificări prin O.U.G. nr. 15/2015 M. Of. nr. 386/3 iun. 2015
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 pentm modificarea 
altor acte normative din domeniul agriculturii

aprobată cu modificări şi L. nr. 16/2016 
completări prin

modifică art. 2 lit. d)

M. Of. nr. 161/2 mar. 2016

eimodificări prin L. nr. 156/2015 U. Of. nr. 449/23 iun. 2015
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 63/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul agriculturii

aprobă O.U.G. nr. 63/2014 şi modifică an.
10
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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 
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 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

modifică art. 2 Ut. d). art. 5 alin. (3) lit. J), 
art. 5 alin. (4) şi (5), art. 10 alin. (]); 
introduce alin. (4_1) la art. 5. alin. (11) la 
art. 5. alin. (2_I) şi (5) la art. 6

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

introduce lit. b_J la art. 5 alin. (3)

9 modificări prin L.nr. 44/2018 M. Of. nr. 69/23 ian. 2018
Lege 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

modifică art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (4). 
(4_1). (5) şi (7). art. 6 alin. (2_J). art. 9 
alin. (2). ari. 9 alin. (9). an. 10 alin. (1). 
art. 14 alin. (2) lit. h):

introduce art. 5_IS_3. alin. (]_J)laart.
6. alin. (2_1) şi (2_2) la an. 9. alin. (10) la 
an. 9. lit. k)-n) la art. 14 alin. (1). lit.J) la 
art. 14 alin. (2). pct. 2_l-2_6 la art. 20. pct. 
3 1 la art. 20:

abrogă art. 5 alin. (3) lit.J). art. 5 alin. (9)-
OU

10 modificări prin L. nr. 75/2019 IM. 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

modifică art. 9 alin. (2_1) şi art. 10 alin. (1)

11 modificări prin O.U.G. nr. 78/2019 IM. 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

modifică art. 10 alin. (1)

12 modificări prin O.U.G. nr. 225/2020 M. Of. nr. 1331/31 dec. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea unor acte normative 
şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii

Termenul prevăzut la an. 10 alin. (1) se 
prorogă până la data de 1 ianuarie 2022

13 modificări prin O.U.G. nr. 130/2021 M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare. 
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

tennenul prevăzut la art. 10 alin. (l)se 
prorogă până la data de 1 ianuarie 2023
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