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Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 
nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru 

modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 
 
În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată, spre 
dezbatere și avizare, cu Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru 
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, trimisă cu adresa nr.Pl-x 183 din 5 mai 
2021, înregistrată cu nr.4c-13/367 din 6 mai 2021.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins inițiativa legislativă în ședința din 
ziua de 26 aprilie 2021. 

Camera Deputaților este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. 
(1) și (3) din Constituția României, republicată și ale art. 91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013. Intervenţiile legislative vizează ca pajiştile 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 
facilităţi pentru constituirea şi funcţionarea obiectivelor menţionate mai sus. 

Potrivit prevederilor art.61 și 129 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină și imunități a dezbătut inițiativa legislativă în ședința desfășurată în 
sistem mixt din ziua de 13 mai 2021. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive, 
avizul nefavorabil transmis de Consiliul Economic și Social  prin adresa cu nr.2250 din 5 martie 
2021 și avizul negativ al Consiliului Legislativ, înregistrat cu nr.102 din 11 martie 2021. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină și imunități a hotărât, cu majoritate de 
voturi, avizarea negativă a inițiativei legislative.  

În raport de obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.  
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