
 
 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
HOTARÂRE 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 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 

 
 
 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,  
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 
 
Articol unic. Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor 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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 
24  decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:  

 
1. La articolul 8 alineatele (3) și (32)  se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„(3) Grupul de lucru prevăzut la alin.(2) îşi desfăşoară activitatea în baza programului și a locului  
stabilit de către coordonatorul grupului de lucru prevăzut la alin.(31), cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare.” 
……………….. 
„(32)  În cazul în care consiliile locale nu deţin specialişti pentru a face parte din grupul de lucru 
prevăzut la alin.(2), consiliul local va mandata o persoană cu responsabilități pe Registrul Agricol 
pentru a prelua activitățile pentru întocmirea amenajamentului pastoral al unității administrativ- 
teritoriale respective.” 
 
2. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin.(41), cu următorul 
cuprins: 
„(41) Pentru identificarea, delimitarea, determinarea caracteristicilor dendrometrice şi soluţiile de 
gospodărire a arboretelor şi a vegetaţiei forestiere aflate în suprafeţele cu pajişti permanente, 
realizate de specialişti din cadrul unităţilor atestate care fac parte din grupul de lucru prevăzut la 
alin.(2), finanțarea acestora se face de către consiliul local, iar sumele aferente vor fi recuperate 
proporțional cu suprafața deținută, de la utilizatori până la încheierea anului fiscal.” 

 
3. La articolul 8, alineatul (61) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(61) Pentru a furniza în mod curent autorităţii competente sau altor instituţii cu responsabilităţi în 
domeniu date cu privire la menţinerea suprafeţei de pajişti înregistrate în Registrul agricol la data de 
1 ianuarie 2007, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi 
completările ulterioare, la proiectul de amenajament se ataşează ortofotoplanul cu suprafaţa totală 
de pajişti permanente, indiferent de forma de proprietate, însoţit de un tabel nominal întocmit de 
primării, în care sunt prevăzuţi proprietarii şi utilizatorii de pajişti, persoane fizice sau juridice a 
căror suprafețe sunt amplasate pe teritoriul unității administrative teritoriale respective.” 

 
 

4. La articolul 8, alineatul (62), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
„a) numele și adresa utilizatorului de pajişte permanentă; 
b) suprafaţa de pajişti permanente;” 
 
5. La articolul 8, alineatul (62), litera c) se abrogă. 



6. La articolul 81, alineatul (2), se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(2) Elaborarea studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de 
fertilizare şi stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor 
pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, se realizează de către oficiile de studii pedologice şi 
agrochimice judeţene sau de către alte persoane fizice sau juridice atestate, în condițiile legii, de 
către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru a efectua studii privind calitatea solului, în 
condiţiile art. 3 și art 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi 
finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-
teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 444/2002, cu modificările şi completările ulterioare.” 
 
 
7. La articolul 81, după alineatul  (4) se introduce un nou alineat, alin.(5), cu următorul 
cuprins:  
„(5) În cazul în care oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene, nu încheie contracte 
pentru elaborarea studiilor pedologice și agrochimice necesare pentru întocmirea amenajamentelor 
pastorale pe toată suprafață de pajiști permanente la  termenele prevăzute de legislația în vigoare, 
pentru suprafața necontractată, direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București 
încheie contracte, în condițiile legii, cu persoane fizice sau juridice atestate, astfel cum sunt definite 
la alin.(2).” 

 
 

8. La articolul 9, partea introductivă a alineatului (11) și  literele b) și c) se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 
„(11) La începerea activităţii de întocmire a proiectului de amenajament pastoral, membrii 
desemnaţi de consiliul local pentru a face parte din  grupul de lucru prevăzut la art. 8 alin. (2) 
prezintă: 
……. 
b) ortofotoplanul cu suprafaţa totală de pajişti permanente înscrise în Registrul Agricol, drumurile 
de acces, surselor de apă, limitele ariei/ariilor naturale protejate, după caz, precum şi a limitele 
administrative ale unităţii administrativ-teritoriale pentru care este întocmit; 
c) tabelul nominal prevăzut la art.8 alin.(61) întocmit de consiliile locale, conform Registrului 
agricol, cu suprafețele de pajiști permanente, respectiv pășuni și fânețe, la data de 1 ian. 2007;” 

 
 
 
 

PRIM MINISTRU 
 
 

Mihai TUDOSE 



  
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 
 

Secţiunea 1  Titlul proiectului de act normativ 
 
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicaea prevederilor 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 
 
Secţiunea a 2-a  Motivul emiterii actului normativ 
1. Descrierea situaţiei actuale      Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013 aprobă Normele 

metodologice pentru aplicarea prevederilor 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. 
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, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr.86/2014, cu modificările și completările ulterioare, 
reglementează că începând cu anul 2018, este obligatorie 
aplicarea amenajamentului pastoral. 
 

11. Transpunere/creare cadru 
pentru aplicare legislaţie 
comunitară 

Nu este cazul 

2. Schimbări preconizate      Având în vedere că proiectele de amenajamente pastorale 
trebuie finalizate până la sfârșitul anului 2017 și ținând cont de 
numărul mic de specialiști din cadrul DAJ, este necesar ca 
grupul de lucru să își desfăşoare activitatea în baza programului 
și a locului  stabilit de către coordonatorul grupului de lucru, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare.  
     Întrucât foarte multe consilii locale nu deţin specialişti 
pentru a face parte din grupul de lucru, pentru îndeplinirea 
obligației de a întocmi proiectele de amenajamente pastorale, 
este necesară mandatarea de către consiliile locale, a persoanei 
cu responsabilități de gestionare a Registrului Agricol, în grupul 
de lucru, pentru întocmirea amenajamentului pastoral al unității 
administrativ- teritoriale respective. 
     Unitățile atestate specializate să elaboreze amenajamente 
silvice, care fac parte din grupul de lucru, sunt structuri cu 
autonomie financiară. Pentru participarea acestora la elaborarea 
amenajamentului pastoral este necesară identificarea resurselor 
financiare aferente serviciilor prestate. 
     Având în vedere că, în prezent, unele consilii locale nu au 
finalizat lucrările de cadastru, se înlocuiește planul cu 
amplasamentul pajiștilor permanente cu ortofotoplanul 
suprafeței totale a pajiștii permanente. În consecință, s-a 
modificat și reglementarea cu privire la identificatorul parcelei 
de pe planul cu amplasamentul pajiștilor permanente. 
      De asemenea, întrucât în legislația europeană și națională 
există o singură categorie de folosință a terenului „pajiște 
permanentă”, au fost eliminate categoriile şi subcategoriile de 



folosinţă ale parcelei de pajiște. 
     Având în vedere că proiectele de amenajamente pastorale 
trebuie finalizate până la sfârșitul anului 2017 și luând în 
considerare că oficiile de studii pedologice şi agrochimice 
judeţene nu au capacitatea de a finaliza studiile pedologice şi 
agrochimice pentru toate suprafețele de pajiști permanente, se 
reglementează posibilitatea de realizare a acestor studii și de 
alte personae fizice sau juridice atestate, în condițiile legii. 
     Ținând cont că suprafețele de pajiști permanente sunt 
administrate de consiliile locale și acestea au obligația colectării 
informațiilor necesare întocmirii amenajamentelor pastorale, se 
propune ca membrii desemnați de consiliile locale să prezinte 
grupului de lucru informațiile necesare la începerea activității 
de întocmire a proiectului de amenajament pastoral. 
 

3. Alte informaţii Nu este cazul 
 

Secţiunea a 3-a  Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
1. Impactul macroeconomic Nu este cazul 

 
11. Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

 Proiectul nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri 

 
Nu este cazul 
 

21.Impactul asupra sarcinilor 
administrative 

Nu este cazul 

22. Impactul asupra 
întreprinderilor mici şi mijlocii 

Nu este cazul 

3. Impactul social - dezvoltarea activităţilor agricole în spaţiul rural asigură 
crearea de noi locuri de muncă şi stabilizarea populaţiei; 
- asigurarea funcționalității grupului de lucru care  întocmește 
proiectul de amenajament pastoral, astfel încât crescătorii de 
animale să exploateze în mod eficient a suprafețelor de pajişti 
permanente 
 

4. Impactul asupra mediului - respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu care privesc 
pe lângă standarde pentru protecţia mediului şi standarde pentru 
menţinerea suprafeţelor de pajişti  
- se are în vedere valoarea naturală a terenului, menţinerea, 
întreţinerea şi utilizarea pajiştilor în condiţii de păstrare a 
compoziţiei floristice a pajiştilor care va fi un câştig pentru 
calitatea mediului.   
 

41. Impactul asupra drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale ale 
omului 

     Nu are impact. Proiectul este corelat cu dispoziţiile 
Convenţiei europene a drepturilor omului şi ale protocoalelor 
adiţionale la aceasta, ratificate de România, precum şi 
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. 
 

5. Alte informaţii Nu este cazul 
Secţiunea a 4-a  Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,  
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

Nu este cazul 

Secţiunea a 5-a  Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 



1. Măsuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ: 
a) acte normative în vigoare ce 
vor fi modificate sau abrogate, 
ca urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ; 
b) acte normative ce urmează a 
fi elaborate în vederea 
implementării noilor dispoziţii. 

 Nu este cazul 

11.Compatibilitatea proiectului 
de act normativ cu legislaţia în 
domeniul achiziţiilor publice 
a) impact legislativ - prevederi de 
modificare şi completare a 
cadrului normativ în domeniul 
achiziţiilor publice, prevederi 
derogatorii; 
b) norme cu impact la nivel 
operaţional/tehnic - sisteme 
electronice utilizate în 
desfăşurarea procedurilor de 
achiziţie publică, unităţi 
centralizate de achiziţii publice, 
structură organizatorică internă a 
autorităţilor contractante. 

Nu este cazul 
 
 

2. Conformitatea proiectului de 
act normativ cu legislaţia 
comunitară în cazul proiectelor 
ce transpun prevederi 
comunitare 

Nu este cazul 
 

3.Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor 
normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie 
a Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din 
care decurg angajamente 

Nu este cazul 

6. Alte informaţii Nu este cazul 
 

Secţiunea a 6-a  Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme 
implicate 

      
În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au avut 
loc consultări cu reprezentanţii formelor asociative 
reprezentative din sectorul creşterii animalelor. 
      

2.Fundamentarea alegerii 
organizaţiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum şi a 
modului în care 
activitatea acestor organizaţii 
este legată de obiectul 
proiectului de act normativ 

 

3. Consultările organizate cu  



autorităţile administraţiei 
publice locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca 
obiect activităţi ale acestor 
autorităţi, în condiţiile Hotărârii 
Guvernului nr.521/2005 privind 
procedura de consultare a 
structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei 
publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative 

Au fost consultate următoarele structuri asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice locale: Uniunea Naţională a 
Consiliilor Judeţene din România, Asociaţia Municipiilor din 
România şi Asociaţia Comunelor din România. 

4. Consultările desfăşurate în 
cadrul consiliilor 
interministeriale, în 
conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului 
nr.750/2005 privind constituirea 
consiliilor interministeriale  
permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Informaţii privind avizarea de 
către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a 
Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ se avizează de Consiliul Legislativ 

 

6. Alte informaţii Nu este cazul  
 

Secţiunea a 7-a  Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 
proiectului de act normativ 
1. Informarea societăţii civile cu 
privire la necesitatea elaborării 
proiectului de act normativ 

Au fost respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică. 

2.Informarea societăţii civile cu 
privire la eventualul impact 
asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act 
normativ, precum şi efectele 
asupra sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii 
biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Alte informaţii Nu este cazul  
 

Secţiunea a 8-a  Măsuri de implementare 
1. Măsurile de punere în 
aplicare a proiectului de act 
normativ de către autorităţile 
administraţiei publice centrale şi 
/sau locale – înfiinţarea unor noi 
organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor 
existente 

 
Instituţia publică responsabilă cu implementarea măsurilor 
cuprinse în proiectul de act normativ este Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţiile pentru 
agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi  
Agenţia Naţională pentru Zootehnie «Prof. Dr. G.K. 
Constantinescu», prin oficiile judeţene de zootehnie. 

2. Alte informaţii Nu este cazul 
 



 
În acest sens am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei la 
Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor 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, pe care îl supunem spre aprobare. 
 
 
 
 

MINISTRUL AGRICULTURII  
ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
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