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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 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

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 după 

cum urmează: 
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1. La articolul 9, alineatul (21) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„(21) Asociaţiile crescătorilor locali, cooperativele agricole 

locale, grupurile de producători locali, persoanele juridice cu sediul 

social pe teritoriul localitaţii respective cu care se încheie contracte de 

închiriere prin atribuire directă trebuie să fie legal constituite înainte de 

data depunerii cererii pentru atribuirea directă a contractului. Entităţile 

înfiinţate cu cel puţin un an înainte de data depunerii cererii au drept de 

preemţiune, cu condiţia de a face dovada desfăşurării de activitate 

economică specifică domeniului respectiv.”  

 

2. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„Art. 10. – (1) În vederea accesării fondurilor europene aferente 

plăţilor pe suprafaţă, utilizatorii de pajişti, persoane fizice şi juridice, în 

calitate de proprietari şi/sau deţinători legali ai dreptului de utilizare a 

terenului, au obligaţia ca anual să asigure încărcătura minimă de  

0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de păşunat, ori cosirea cel 

puţin o dată pe an a vegetaţiei. Începând cu anul 2020 este obligatorie 

aplicarea amenajamentului pastoral.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 27 martie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 

din Constituţia României, republicată. 
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