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A V I Z 
asupra propunerii legislative pentru modificarea art.9 alin.(21) 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 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru administraţie publică și  amenajarea teritoriului a fost 

sesizată, pentru dezbatere şi avizare, în procedură obişnuită, prin adresa nr. PLx. 19 

din 6 februarie 2019, cu propunerea legislativă pentru modificarea art.9 alin.(21) 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. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei pentru administraţie publică și  amenajarea teritoriului au examinat 

propunerea legislativă sus menţionată în şedinţa din 26 februarie 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

     PREŞEDINTE                         SECRETAR 

  FLORIN-CLAUDIU ROMAN            ANGELICA FĂDOR 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad PAHONȚU 
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26 februarie 2019 
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