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BIROUL PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele 

măsuri de reglementare a vânzării cumpărării terenurilor agricole 

situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind 

privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri 

proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 

înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, transmis Comisiei juridice de 

disciplină și imunități și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară și servicii specifice pentru examinare pe fond, cu adresa nr.PLx. 336 

din data de  29 mai 2018. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor organice. 

 

             PREŞEDINTE,                                                                 PREŞEDINTE, 

          Nicușor HALICI                                                         Alexandru STĂNESCU                 
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RAPORT  COMUN 

 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării cumpărării 

terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 

268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 

administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 

destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 

(PLx. 336/2018) 

 

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specific au fost 

sesizate spre dezbatere în fond, în procedură  obișnuită, cu proiectul de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele 

măsuri de reglementare a vânzării cumpărării terenurilor agricole 

situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind 

privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri 

proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 
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înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, transmis cu adresa nr.PLx.336 

din 29 mai 2018. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

Lege în şedinţa din 22 mai 2018.  

Conform prevederilor art. 76 alin.(1) din Constituţia României, 

republicată şi ale art.91 alin. (8) pct. 2 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1023 din 27 noiembrie 2017, a avizat 

favorabil iniţiativa legislativă. 

Guvernul susține adoptarea inițiativei legislative sub rezerva însușirii 

propunerilor și observațiilor transmise prin punctul de vedere 

nr.10991/19.09.2018. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării 

– cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 

268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri 

proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 

Agenţiei Domeniului Statului, cu modificările şi completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, comisiile sesizate în fond au examinat proiectul de Lege, 

sus menţionat, în şedinţe separate.  

Comisia juridică, de disciplină și imunități a dezbătut proiectul de 

lege în ședința online din data de 2 iunie 2020.  

Membrii Comisiei au participat la dezbateri conform listei de prezență. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice a examinat proiectul de lege în şedinţa online din 3 iunie 

2020. 

 Membrii Comisiei au participat la dezbateri conform listei de prezență. 
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În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii 

Comisiei pentru agricultură au hotărât, cu majoritate de voturi (înregistrându-se 

2 abțineri) adoptarea proiectului de lege. 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii 

celor doua comisii au hotărât, cu majoritate de voturi,  adoptarea 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind 

unele măsuri de reglementare a vânzării cumpărării terenurilor agricole situate 

în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea 

societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi 

privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 

Statului, cu amendamentele admise, aşa cum sunt redate în anexa nr.1 şi 

amendamentele respinse redate în anexa nr.2, care fac parte integrantă din 

prezentul raport comun. 

 În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor organice. 

           PREŞEDINTE,                                                                   PREŞEDINTE,                    

        Nicușor HALICI                                                             Alexandru STĂNESCU               

 

        

             SECRETAR,                                                                             SECRETAR, 

      Aida Cristina CĂRUCERU                                                              Dan CIOCAN               

                    

Consilier parlamentar, Alexandra Mușat Șef serviciu, Anton Păștinaru 

 

Consilier parlamentar dr. Gabriela Amalia Ciurea 
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Anexa nr.1 
I. AMENDAMENTE ADMISE _ PLx 336/2018 

 
În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:   

Nr. 
crt. Text Legea nr.17/2014 Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
0 1 2 3 4 

1.   LEGE 
pentru modificarea și completarea 

Legii nr.17/2014 privind unele 
măsuri de reglementare a vânzării-

cumpărării terenurilor agricole 
situate în extravilan și de 

modificare a Legii nr.268/2001 
privind privatizarea societăților 

comerciale ce dețin în 
administrare terenuri proprietate 
publică și privată a statului cu 

destinație agricolă și înființarea 
Agenției Domeniilor Statului 

Nemodificat   

2.   Art. I. – Legea nr.17/2014 privind 
unele măsuri de reglementare a 
vânzării-cumpărării terenurilor 
agricole situate în extravilan și de 
modificare a Legii nr.268/2001 

Art. I. – Legea nr.17/2014 privind 
unele măsuri de reglementare a 
vânzării-cumpărării terenurilor 
agricole situate în extravilan și de 
modificare a Legii nr.268/2001 
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privind privatizarea societăților 
comerciale ce dețin în 
administrare terenuri proprietate 
publică și privată a statului cu 
destinație agricolă și înființarea 
Agenției Domeniilor Statului, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.178 din 12 
martie 2014, cu modificările și 
completările ulterioare, se 
modifică și se completează după 
cum urmează: 

privind privatizarea societăților 
comerciale ce dețin în administrare 
terenuri proprietate publică și 
privată a statului cu destinație 
agricolă și înființarea Agenției 
Domeniilor Statului, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.178 din 12 martie 2014, 
cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 

3.  

------------ ------------- 

1. Titlul legii se modifică și va 
avea următorul cuprins:  

 
„LEGE 

privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării terenurilor 
agricole situate în extravilan și de 
modificare a Legii nr.268/2001 

privind privatizarea societăților ce 
dețin în administrare terenuri 

proprietate publică și privată a 
statului cu destinație agricolă și 
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înființarea Agenției Domeniilor 
Statului” 

4.   
Articolul 4 
(1)Înstrăinarea, prin 
vânzare, a terenurilor 
agricole situate în 
extravilan se face cu 
respectarea condiţiilor de 
fond şi de formă 
prevăzute de Legea nr. 
287/2009 privind Codul 
civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, şi 
a dreptului de 
preempţiune al 
coproprietarilor, 
arendaşilor, proprietarilor 
vecini, precum şi al 
statului român, prin 
Agenţia Domeniilor 
Statului, în această 
ordine, la preţ şi în 
condiţii egale. 

1. Articolul  4  se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

„Art.4. – (1) Înstrăinarea, 
prin vânzare, a terenurilor agricole 
situate în extravilan se face cu 
respectarea condiţiilor de fond şi 
de formă prevăzute de Legea nr. 
287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările 
ulterioare,  şi a dreptului de 
preempţiune al coproprietarilor și 
rudelor de gradul I, al arendaşilor, 
tinerilor fermieri, al proprietarilor 
de terenuri agricole vecini, 
precum și al statului român, prin 
Agenţia Domeniilor Statului, în 
această ordine, la preţ şi în 
condiţii egale.  

 
 
 
 

2. Articolul  4  se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
     „Art.4. - (1) Înstrăinarea, prin 
vânzare, a terenurilor agricole 
situate în extravilan se face cu 
respectarea condițiilor de fond şi 
de formă prevăzute de Legea 
nr.287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările 
ulterioare, și a dreptului de 
preempțiune, la preț și în condiții 
egale, în următoarea ordine: 
     a) preemptori de rang I: 
coproprietarii, rudele de gradul 
I, soții, rudele și afinii până la 

gradul al treilea inclusiv; 
 
Autori:dep.PNL Vasile Varga, Ioan 
Cupșa și Grup USR   

 
     b) preemptori de rang II: 
proprietarii investițiilor agricole 
pentru culturile de pomi, viță de 
vie,  hamei, irigații exclusiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tehnică legislativă 
Art.4 trebuie corelat cu art.20 
alin.(2), care prevede: 
”Dispozițiile prezentei legi nu 
se aplică înstrăinărilor între 
coproprietari, soți, rude și 
afini până la gradul al 
treilea inclusiv”. Astfel, 
trebuie stabilit dacă, art.4 
alin.(1) se completează cu 
următoarele categorii de 
preemptori: soți, rude și afini 
până la gradul al treilea 
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(2)Prin excepţie de la 
dispoziţiile alin. (1), 
înstrăinarea, prin 
vânzare, a terenurilor 
agricole situate în 
extravilan pe care sunt 
situate situri arheologice 
clasate se face potrivit 
prevederilor Legii nr. 
422/2001 privind 
protejarea monumentelor 
istorice, republicată, cu 
modificările ulterioare. 
(3)Solicitarea şi utilizarea 
certificatului de carte 
funciară în contractele 
translative de proprietate 
privind bunurile imobile 
şi alte drepturi reale fac 
pe deplin dovada bunei-
credinţe atât a părţilor din 
contract, cât şi pentru 
profesionistul 
instrumentator, cu privire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

private și/sau arendașii. În cazul 
în care pe terenurile supuse 
vânzării se află investiții agricole 
pentru culturile de pomi, viță de 
vie, hamei și pentru irigații, 
prioritate la cumpărarea acestor 
terenuri au proprietarii acestor 
investiții; 
 
       c) preemptori de rang III: 
proprietarii și/sau arendașii 
terenurilor agricole vecine cu 
terenul supus vânzării, cu 
respectarea dispozițiilor 
prevăzute la alin.(2) și (4); 
       d) preemptori de rang IV: 
tinerii fermieri; 
      e) preemptori de rang V: 
Academia de Științe Agricole și 
Silvice „Gheorghe Ionescu-
Șișeștiˮ și unitățile de cercetare 
dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii și 
industriei alimentare, organizate 
și reglementate prin Legea 
nr.45/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de 

inclusiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnică legislativă 
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la calitatea de proprietar 
a vânzătorului asupra 
imobilului supus vânzării 
conform descrierii din 
cartea funciară. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Știinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu-Șişeşti" şi a 
sistemului de cercetare-
dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi 
industriei alimentare, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum  și instituțiile 
de învățământ cu profil agricol, 
în scopul cumpărării terenurilor 
agricole situate în extravilan cu 
destinația strict necesară 
cercetării agricole, aflate în 
vecinătatea loturilor existente în 
patrimoniul acestora; 
 
    f) preemptori de rang VI: 
persoane fizice cu 
domiciliul/reședința situat/situată 
în unitățile administrativ-
teritoriale unde este amplasat 
terenul sau în unitățile 
administrativ-teritoriale vecine; 
    g) preemptori de rang VII: 
statul român, prin Agenția 
Domeniilor Statului.”  
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(2)  Arendaşul care doreşte să 
cumpere terenul agricol arendat 
situat în extravilan trebuie să 
deţină această calitate în temeiul 
unui contract de arendare valabil 
încheiat şi înregistrat potrivit 
dispoziţiilor legale, cu cel puțin un 
an înainte de data afişării ofertei 
de vânzare la sediul primăriei și să 
îndeplinească următoarele 
condiții: 

a) în cazul arendașilor 
persoane fizice să facă dovada 
domiciliului situat pe raza 
unității administrativ-teritoriale 
unde este amplasat terenul ce 
face obiectul ofertei de vânzare, 
stabilit pe o perioadă de 3 ani, 
anterior înregistrării ofertei de 
vânzare a terenurilor agricole 
situate în extravilan; 

b) în cazul arendașilor 
persoane juridice, asociații să facă 
dovada domiciliului situat pe 

    (2)-Nemodificat  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
a) în cazul arendașilor 

persoane fizice să facă dovada 
domiciliului/reședinței  situat/ 
situată pe teritoriul național, pe o 
perioadă de 5 ani, anterior 
înregistrării ofertei de vânzare a 
terenurilor agricole situate în 
extravilan; 
 
 

b) în cazul arendașilor 
persoane juridice și  asociații să 
facă dovada domiciliului/reședinței 
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teritoriul național stabilit pe o 
perioadă de 3 ani, anterior 
înregistrării ofertei de vânzare a 
terenurilor agricole situate în 
extravilan; 

c) în cazul arendașilor 
persoane juridice, cu acționariat 
altă persoană juridică, asociații 
acesteia să facă dovada 
domiciliului situat pe teritoriul 
național stabilit pe o perioadă de 3 
ani, anterior înregistrării ofertei de 
vânzare a terenurilor agricole 
situate în extravilan.  
 
 
 

(3) În cazul exercitării 
dreptului de preempțiune de către 
tinerii fermieri, prioritate la 
cumpărarea terenului supus 
vânzării are tânărul fermier care 
desfășoară activități în zootehnie. 

 

situat/situată  pe teritoriul național 
pe o perioadă de 5 ani, anterior 
înregistrării ofertei de vânzare a 
terenurilor agricole situate în 
extravilan; 

c) în cazul arendașilor 
persoane juridice, cu acționariat 
altă persoană juridică, acționari 
care dețin controlul societății să 
facă dovada sediului 
social/secundar situat pe teritoriul 
național stabilit pe o perioadă de 5 
ani, anterior înregistrării ofertei de 
vânzare a terenurilor agricole 
situate în extravilan.  
   
Autor: dep.Marton Arpad 

(3) În cazul exercitării 
dreptului de preempțiune de către 
tinerii fermieri, prioritate la 
cumpărarea terenului supus 
vânzării are tânărul fermier care 
desfășoară activități în zootehnie, 
cu respectarea condiției privind 
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 (4) În sensul prezentei legi, 
tânăr fermier reprezintă tânărul cu 
vârsta de până la 40 de ani care 
intenționează să desfășoare sau 
desfășoară activități agricole. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(5) În cazul exercitării 
dreptului de preempțiune de către 
proprietarii de terenuri agricole 

domiciliul/reședința  stabilit/ 
stabilită pe teritoriul național pe 
o perioadă de cel puțin 1 an, 
anterior înregistrării ofertei de 
vânzare a terenurilor agricole 
situate în extravilan. 
        (4) În sensul prezentei legi, 
tânăr fermier  este o persoană cu  
vârsta de până la 40 de ani așa 
cum este definită la articolul 2 
alineatul (1) litera (n) din  
Regulamentul (UE) nr.1305/2013 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 decembrie 
2013 privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurală acordat din 
Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) și de 
abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1698/2005 al Consiliului, cu 
modificările ulterioare, care 
intenționează să desfășoare sau 
desfășoară activități agricole. 
        (5) –Nemodificat  
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vecine, prioritatea la cumpărarea 
terenurilor agricole situate în 
extravilan se stabilește astfel: 

a) proprietarul de teren 
agricol vecin  care are hotarul 
comun cu latura mare a terenului 
ce face obiectul ofertei de 
vânzare;  

 
 
 

 
 
b) în cazul în care terenul ce 

face obiectul ofertei de vânzare 
are două laturi mari ori toate 
laturile egale, prioritate la 
cumpărarea acestui teren are 
proprietarul de teren agricol vecin 
tânăr fermier; 

 
 
 
 

 
 
 

   a) proprietarul de teren 
agricol vecin  care are hotarul 
comun cu latura cea mai mare a 
terenului ce face obiectul ofertei de 
vânzare;  

 
Autori: Deputați UDMR:  
              Magyar Loránd  

   Sebestyén Csaba 
 

b) în cazul în care terenul ce 
face obiectul ofertei de vânzare are 
două laturi mari ori toate laturile 
egale, prioritate la cumpărarea 
acestui teren are proprietarul de 
teren agricol vecin tânăr fermier, 
care are domiciliul/reședința 
situat/situată pe teritoriul 
național pe o perioadă de cel 
puțin 1 an anterior înregistrării 
ofertei de vânzare a terenurilor 
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c) proprietarii de teren 

agricol vecin care au hotarul 
comun cu terenul ce face obiectul 
ofertei de vânzare, în ordinea 
descrescătoare al lungimii 
hotarului comun  cu terenul în 
cauză; 

d) în cazul în care latura 
mare sau una dintre laturile egale 
ale terenului ce face obiectul 
ofertei de vânzare are hotarul 
comun cu un teren situat pe raza 
altei unități administrativ-
teritoriale, prioritate la 
cumpărarea terenului are 
proprietarul de teren agricol vecin 
cu domiciliul/reședința în raza 
unități administrativ-teritoriale 
unde este amplasat terenul. 

(6) Prin excepție de la 
dispozițiile alin.(1) înstrăinarea, 
prin vânzare, a terenurilor agricole 
situate în extravilan pe care sunt 

agricole situate în extravilan; 
  c)-Nemodificată 

  
 
 
 
 
 
       d)-Nemodificată 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (6) – Nemodificat  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru claritatea 
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situate situri arheologice clasate se 
face potrivit prevederilor Legii nr. 
422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

(7) Solicitarea și utilizarea 
certificatului  de carte funciară 
sau, în condițiile legii, a 
certificatului de sarcini la 
încheierea contractelor translative 
de proprietate privind bunurile 
imobile și alte drepturi reale fac 
pe deplin dovada  bunei-credințe 
atât a părților din contract, cât și 
pentru profesionistul 
instrumentator, cu privire la 
calitatea de proprietar a 
vânzătorului asupra imobilului 
supus vânzării conform descrierii 
din cartea funciară.” 
 

 
 
 
 
 
 

(7) Solicitarea și utilizarea 
extrasului  de carte funciară sau, în 

condițiile legii, a certificatului de 
sarcini și a documentației 
cadastrale, valabile la încheierea 
contractelor translative de 
proprietate privind bunurile imobile 

și alte drepturi reale, fac pe deplin 

dovada  bunei-credințe atât a 

părților din contract, cât și în fața  
notarului public, cu privire la 
calitatea de proprietar a 
vânzătorului asupra imobilului 
supus vânzării conform descrierii 
din cartea funciară.” 

 
Autor: dep.PNL Vasile Varga, Ioan 
Cupșa 

textului. Totodată, 
înstrăinarea unui bun 
imobil se poate face 
numai prin act autentic 
încheiat de un notar 
public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnică legislativă 
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5.  

------------ 

2. După articolul 4 se introduc 
două noi articole, art. 41 și 42, cu 
următorul cuprins: 

„Art. 41. -  (1) În cazul în 
care titularii dreptului de 
preempțiune nu își manifestă 
intenția de a cumpăra terenul, 
înstrăinarea, prin vânzare, a 
terenurilor agricole situate în 
extravilan se poate face către 
persoanele fizice care au 
domiciliul/reședința în raza 
unităţii administrativ-teritoriale 
unde este amplasat terenul ce face 
obiectul ofertei de vânzare, stabilit 
pe o perioada de cel puțin 3 ani, 
anterior înregistrării ofertei de 
vânzare.  
 

 
 

 
 
 

3. După articolul 4 se introduc 
două noi articole, art. 41 și 42, cu 
următorul cuprins: 

„Art. 41. -  (1) În cazul în 
care titularii dreptului de 
preempțiune nu își manifestă 
intenția de a cumpăra terenul, 
înstrăinarea, prin vânzare, a 
terenurilor agricole situate în 
extravilan se poate face către 
persoanele fizice cu respectarea 
următoarelor condiții 
cumulative:  

a) să aibă domiciliul/reședința 
situat/situată pe teritoriul 
național pe o perioada de cel puțin 
5 ani, anterior înregistrării ofertei 
de vânzare; 

b) să desfășoare activități 
agricole pe teritoriul național pe 
o perioada de cel puțin 5 ani, 
anterior înregistrării acestei 
oferte; 

c) să fie înregistrată de 
autoritățile fiscale române cu 
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 (2) Condițiile prevăzute la 

alin. (1) nu se aplică în cazul 
cumpărării terenurilor agricole 
situate în extravilan de către 
tinerii fermieri, definiți conform 
dispozițiilor prezentei legi. 

  
(3) În cazul în care titularii 

dreptului de preempțiune nu își 
manifestă intenția de a cumpăra 
terenul, înstrăinarea, prin vânzare 
a terenurilor agricole situate în 
extravilan se poate face către 
persoanele juridice cu respectarea 
următoarelor condiţii cumulative: 

a) sediul social și/sau sediul 
secundar situat în raza unităţii 

minimum 5 ani,  anterior 
înregistrării ofertei de vânzare a 
terenurilor agricole situate în 
extravilan;  

d) să aibă studii în domeniul 
agricol.” 

 
	
Se elimină. 

 
 
 
 

 
 
 

(2)- Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 

a) să aibă sediul social și/sau 
sediul secundar situat pe teritoriul 

Acord gramatical 
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administrativ-teritoriale unde 
este amplasat terenul ce face 
obiectul ofertei de vânzare, 
stabilit pe o perioada de cel puțin 
un an, anterior înregistrării ofertei 
de vânzare; 

b) desfăşoară activităţi 
agricole în raza unității 
administrativ-teritoriale unde 
este amplasat terenul ce face 
obiectul ofertei de vânzare 
pentru o perioadă de cel puțin 5 
ani, anterior înregistrării acestei 
oferte;  

c) prezintă înscrisurile din 
care să reiasă că din venitul total 
al ultimilor 3 ani fiscali, minimum 
75% reprezintă venit din activități 
agricole; 

 
 
 
 
 

național, pe o perioada de cel 
puțin 5 ani, anterior înregistrării 
ofertei de vânzare; 

 
 

 
b) să desfăşoare activităţi 

agricole pe teritoriul național pe o 
perioadă de cel puțin 5 ani, anterior 
înregistrării ofertei de vânzare a 
terenurilor agricole situate în 
extravilan;  

 
 
c) să prezinte înscrisurile din 

care să reiasă că din venitul total al 
ultimilor 5 ani fiscali, minimum 
75%  reprezintă venit din activități 
agricole așa cum sunt prevăzute 
de Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, 
clasificate conform codului 
CAEN prin ordin al ministrului 
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d) asociații să facă dovada 

domiciliului situat pe teritoriul 
național stabilit pe o perioadă de 
cel puțin 3 ani, anterior 
înregistrării ofertei de vânzare a 
terenurilor agricole situate în 
extravilan; 

e) în cazul în care 
acționariatul este o altă persoană 
juridică, asociații acestora să facă 
dovada domiciliului situat pe 
teritoriul național stabilit pe o 
perioadă de cel puțin 3 ani, 
anterior înregistrării ofertei de 
vânzare a terenurilor agricole 
situate în extravilan. 

 
 
 
(4) În cazul neexercitării 

dreptului de preempțiune, 
potențialii cumpărători pot depune 
la primărie un dosar care să 

agriculturii și dezvoltării rurale; 
d) asociatul/acționarul care 

deține controlul societății să aibă 
domiciliului situat pe teritoriul 
național  pe o perioadă de cel puțin 
5 ani, anterior înregistrării ofertei 
de vânzare a terenurilor agricole 
situate în extravilan; 

e) în cazul în care în 
structura persoanelor juridice, 
asociații/acționarii care dețin 
controlul societății sunt alte 
persoane juridice,  asociații/ 
acționarii care dețin controlul 
societății să facă dovada 
domiciliului situat pe teritoriul 
național pe o perioadă de cel puțin 
5 ani, anterior înregistrării ofertei 
de vânzare a terenurilor agricole 
situate în extravilan. 

(3) În cazul neexercitării 
dreptului de preempțiune, 
potențialii cumpărători pot depune 
la primărie un dosar care să 
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cuprindă documentele doveditoare 
privind îndeplinirea condițiilor 
prevăzute la art.41,  în termen de 
30 de zile de la expirarea 
termenului de 45 de zile 
lucrătoare, prevăzut la art.6 
alin.(2). 

(5) Documentele 
doveditoare privind îndeplinirea 
condițiilor prevăzute la alin.(1) și 
(3), se stabilesc prin normele 
metodologice de aplicare a 
prezentei legi.  

(6) În cazul neexercitării 
dreptului de preempțiune, dacă 
niciunul dintre potențialii 
cumpărători, în termenul legal, nu 
îndeplinește condițiile pentru a 
putea cumpăra terenul agricol 
situat în extravilan, înstrăinarea 
acestuia, prin vânzare, se poate 
face către orice persoană fizică 
sau juridică.     

 

cuprindă documentele doveditoare 
privind îndeplinirea condițiilor 
prevăzute la alin.(1) și (2),  în 
termen de 30 de zile de la expirarea 
termenului de 45 de zile lucrătoare, 
prevăzut la art.6 alin.(2). 

 
(4) Documentele doveditoare 

privind îndeplinirea condițiilor 
prevăzute la alin.(1) și (2), se 
stabilesc prin normele 
metodologice de aplicare a 
prezentei legi.  

(5) În cazul neexercitării 
dreptului de preempțiune, dacă 
niciunul dintre potențialii 
cumpărători, în termenul legal, nu 
îndeplinește condițiile pentru a 
putea cumpăra terenul agricol situat 
în extravilan, înstrăinarea acestuia, 
prin vânzare, se poate face către 
orice persoană fizică sau juridică, 
în condițiile prezentei legi.     
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Art.42. -  (1) Terenurile 
agricole situate în extravilan se 
pot înstrăina, prin vânzare, după o 
perioada de 15 ani de la data 
cumpărării, în baza prevederilor 
prezentei legi.  

 (2) Transferul dreptului de 
proprietate, prin vânzare, a 
terenurilor agricole situate în 
extravilan, ulterior vânzării 
prevăzută la alin. (1) se realizează 
numai către statul român, prin 
Agenția Domeniilor Statului. 

(3) Proprietarii   terenurile 
agricole situate în extravilan au 
obligația să le utilizeze direct sau 
indirect pentru desfășurarea 
activităților agricole de la data 
cumpărării. 

 (4) Terenurile agricole 
situate în extravilan nu pot 
constitui garanții în cazul 
contractelor de împrumut cu 
ipotecă imobiliară, cu excepția 

      Art. 42. -  (1) Terenurile 
agricole situate în extravilan se pot 
înstrăina, prin vânzare, înainte de 
împlinirea a 8 ani de la 
cumpărare, cu obligația plății 
impozitului de 80% pe suma ce 
reprezintă diferența dintre prețul 
de vânzare și prețul de 
cumpărare, în baza grilei 
notarilor din respectiva  
perioadă.  

(2) În cazul 
înstrăinării directe sau 
indirecte a pachetului de control 
al societăților care au în 
proprietate, înainte de împlinirea 
a 8 ani de la cumpărare, terenuri 
agricole situate în extravilan și 
care reprezintă mai mult de 25% 
din activele acestora, vânzătorul 
va avea obligația de a plăti un 
impozit de 80% din diferența de 
valoare a terenurilor respective 
calculata pe baza grilei notarilor 
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contractelor de credit încheiate cu 
instituțiile de credit sau instituțiile 
financiare nebancare.” 

între momentul dobândirii 
terenurilor și momentul 
înstrăinării pachetului de control. 
În acest caz, impozitul pe profit 
privind diferența de valoare a 
acțiunilor sau părților sociale 
vândute se va aplica la o bază 
redusă proporțional cu procentul 
ponderii terenurilor agricole 
respective în activele fixe, orice 
dublă impozitare fiind interzisă. 

(3) Prevederile art.16 
alin.(3) se vor aplica în mod 
corespunzător situațiilor 
prevăzute la alin.(1) și (2). 

(4) Prevederile alin.(1) și 
(2) nu se aplică reorganizării sau 
realocării de bunuri în cadrul 
aceluiași grup de societăți.  

(5) Proprietarii   terenurilor 
agricole situate în extravilan au 
obligația să le utilizeze exclusiv în  
vederea desfășurării activităților 
agricole de la data cumpărării, iar 
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în situația în care pe terenul 
agricol există investiții agricole 
pentru culturile de pomi, viță de 
vie, hamei și irigații exclusiv 
private se va păstra destinația 
agricolă a acestei investiții. 

 
Autor: Deputat PSD 

Alexandru Stănescu  

 
 
 
 
 
 
 
 

6.   
 
Articolul 6 
(2)În termen de o zi 
lucrătoare de la data 
înregistrării cererii, 
primăria are obligaţia să 
afişeze timp de 30 de zile 
oferta de vânzare la 
sediul său şi, după caz, pe 
pagina de internet a 
acesteia. 
(3)Primăria are obligaţia 
de a transmite structurii 
din cadrul aparatului 

3. La articolul 6, alineatele (2) și 
(3) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 

„(2) În termen de 5 zile 
lucrătoare de la data înregistrării 
cererii prevăzute la alin.(1), 
primăria are obligaţia să afişeze 
timp de 45 de zile lucrătoare 
oferta de vânzare la sediul său şi, 
după caz, pe pagina de internet a 
acesteia.   

(3) Primăria are obligaţia de 
a transmite structurii din cadrul 
aparatului central al Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 

4.- Nemodificat  
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central al Ministerului 
Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, 
denumită în continuare 
structura centrală, 
respectiv structurilor 
teritoriale ale acestuia, 
denumite în continuare 
structuri teritoriale, după 
caz, un dosar care să 
cuprindă lista 
preemptorilor, respectiv 
copiile cererii de afişare, 
ale ofertei de vânzare şi 
ale documentelor 
doveditoare prevăzute la 
alin. (1), în termen de 3 
zile lucrătoare de la data 
înregistrării cererii. 
(4)În scopul unei 
transparenţe extinse, în 
termen de 3 zile 
lucrătoare de la 
înregistrarea dosarului 

denumită în continuare structura 
centrală, respectiv Direcțiilor 
pentru agricultură județene sau a 
municipiului București, denumite 
în continuare structuri teritoriale, 
după caz, precum și Agenției 
Domeniilor Statului, un dosar care 
să cuprindă lista preemptorilor, 
copiile cererii de afişare, ale 
ofertei de vânzare şi ale 
documentelor doveditoare 
prevăzute la alin. (1), procesul 
verbal de afișare a ofertei, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la 
data înregistrării documentației.” 
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prevăzut la alin. (3), 
structura centrală, 
respectiv structurile 
teritoriale, după caz, au 
obligaţia să afişeze pe 
site-urile proprii oferta de 
vânzare, timp de 15 zile. 

7.  

--------------- 

4. La articolul 6, după alineatul 
(4) se introduc patru noi 
alineate, alin.(5)-(8), cu 
următorul cuprins:  

  „(5) Primăria are obligația de 
a transmite structurii centrale, 
respectiv, structurilor teritoriale, 
după caz, dosarul prevăzut la 
art.41 alin.(4), în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data înregistrării 
documentației.  

(6) Primăria are obligația să 
comunice în scris intenția de 
vânzare a terenului, proprietarilor 
terenurilor vecine cu suprafața de 
teren care face obiectul intenției 
de vânzare.  

5. La articolul 6, după alineatul 
(4) se introduc patru noi alineate, 
alin.(5)-(8), cu următorul 
cuprins:  
    „(5) Primăria are obligația de a 
transmite structurii centrale, 
respectiv, structurilor teritoriale, 
după caz, dosarul prevăzut la art.41 
alin.(3), în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data înregistrării 
documentației. 

(6) În termen de 10 zile 
lucrătoare  de la data 
înregistrării cererii primăria are 
obligația să notifice titularilor 
dreptului de preempțiune la 
domiciliul, reședința sau, după 
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(7) Notificarea se va transmite 

în termen de 3 zile de la data 
înregistrării intenției de vânzare și 
va fi însoțită în copie de planul 
parcelar al suprafeței de teren. 

(8) În cazul în care suprafața 
de teren care face obiectul 
intenției de vânzare se află la 

caz, sediul acestora înregistrarea 
ofertei de vânzare; în cazul în 
care titularii dreptului de 
preempțiune nu pot fi contactați 
notificarea se va face prin 
afișarea la sediul primăriei sau pe 
site-ul primăriei.  

 (7) Procedura privind 
notificarea titularilor dreptului 
de preempțiune cu privire la 
înregistrarea ofertei de vânzare a 
terenurilor agricole situate în 
extravilan se reglementează prin 
normele metodologice de aplicare 
a prezentei legi.  
 
Se elimină 
 
 
 
 
  (8) ) În cazul în care suprafața de 
teren care face obiectul intenției de 
vânzare se află la limita a două 
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limita a două teritorii 
administrative, primăria va 
notifica autoritatea publică locală 
cu care aceasta se învecinează, 
care la rândul ei va notifica 
proprietarii terenurilor vecine.” 

teritorii administrative, primăria va 
înștiința autoritatea publică locală 
cu care aceasta se învecinează, care 
la rândul ei va notifica titularii 
drepturilor de preempțiune, cu 
respectarea prevederilor 
alin.(6).” 

8.   
Articolul 7 
(1)Titularul dreptului de 
preempţiune trebuie ca, 
în termenul de 30 de zile 
prevăzut la art. 6 alin. 
(2), să îşi manifeste în 
scris intenţia de 
cumpărare, să comunice 
acceptarea ofertei 
vânzătorului şi să o 
înregistreze la sediul 
primăriei unde aceasta a 
fost afişată. Primăria va 
afişa, în termen de 24 de 
ore de la înregistrarea 
acceptării ofertei de 

5. Articolul 7 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

„Art.7. - (1) Titularul 
dreptului de preempţiune trebuie 
ca, în termenul de 45 de zile 
lucrătoare, să îşi manifeste în scris 
intenţia de cumpărare, să 
comunice acceptarea ofertei 
vânzătorului şi să o înregistreze la 
sediul primăriei unde aceasta a 
fost afişată. Primăria va afişa, în 
termen de 3 zile de la înregistrarea 
acceptării ofertei de vânzare, 
datele prevăzute în normele 
metodologice de aplicare a 
prezentei legi, respectiv le va 
trimite pentru afişare pe site către 

6. Articolul 7 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

„Art.7. - (1) Titularul 
dreptului de preempţiune trebuie 
ca, în termenul de 45 de zile 
lucrătoare, să îşi manifeste în scris 
intenţia de cumpărare, să comunice 
acceptarea ofertei vânzătorului şi să 
o înregistreze la sediul primăriei 
unde aceasta a fost afişată. Primăria 
va afişa, inclusiv pe site-ul 
propriu, în termen de 3 zile 
lucrătoare de la înregistrarea 
acceptării ofertei de vânzare, datele 
prevăzute în normele metodologice 
de aplicare a prezentei legi, 
respectiv le va trimite pentru afişare 
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vânzare, datele prevăzute 
în normele metodologice 
de aplicare a prezentei 
legi, respectiv le va 
trimite pentru afişare pe 
site către structura 
centrală, respectiv 
structurile teritoriale, 
după caz. 
(2)În cazul în care, în 
termenul de 30 de zile 
prevăzut la art. 6 alin. 
(2), mai mulţi preemptori 
de rang diferit îşi 
manifestă în scris intenţia 
de cumpărare, la acelaşi 
preţ şi în aceleaşi 
condiţii, vânzătorul va 
alege, cu respectarea 
prevederilor art. 4, 
preemptorul, potenţial 
cumpărător, şi va 
comunica numele 
acestuia primăriei. 

structura centrală, respectiv 
structurile teritoriale, după caz. 

 
 
 
 
 
 
 

            (2) Comunicarea acceptării 
ofertei vânzătorului se 
înregistrează la primărie de către 
titularul dreptului de preempțiune 
însoțită de documentele 
justificative, prevăzute de normele 
metodologice de aplicare a 
prezentei legi. 
 
 
 
 
 
 
 

pe site-ul structurii centrale, 
respectiv structurilor teritoriale, 
după caz. 
 
 
 
 
 
 
 (2) – Nemodificat  
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(3)În cazul în care, în 
termenul de 30 de zile 
prevăzut la art. 6 alin. 
(2), mai mulţi preemptori 
de acelaşi rang îşi 
manifestă în scris intenţia 
de cumpărare şi niciun alt 
preemptor de rang 
superior nu a acceptat 
oferta, la acelaşi preţ şi în 
aceleaşi condiţii, 
vânzătorul va alege dintre 
aceştia şi va comunica 
numele acestuia 
primăriei. 
(4)În cazul în care, în 
termenul de 30 de zile 
prevăzut la art. 6 alin. 
(2), un preemptor de rang 
inferior oferă un preţ 
superior celui din oferta 
de vânzare sau celui 
oferit de ceilalţi 
preemptori de rang 

(3) În cazul în care, în 
termenul de 45 de zile lucrătoare, 
prevăzut la art.6 alin.(2), mai 
mulţi preemptori de rang diferit îşi 
manifestă în scris intenţia de 
cumpărare, la acelaşi preţ şi în 
aceleaşi condiţii, se aplică 
prevederile art. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
(4)În cazul în care, în 

termenul de 45 de zile lucrătoare, 
prevăzut la art. 6 alin. (2), mai 
mulţi preemptori de acelaşi rang 
îşi manifestă în scris intenţia de 
cumpărare şi niciun alt preemptor 
de rang superior nu a acceptat 
oferta, la acelaşi preţ şi în aceleaşi 
condiţii, se aplică prevederile 

(3)- Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4)- Nemodificat  
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superior lui care acceptă 
oferta, vânzătorul poate 
relua procedura, cu 
înregistrarea ofertei de 
vânzare cu acest preţ, cu 
preemptorii de rang 
superior. 
(5)Procedura prevăzută la 
alin. (4) se va desfăşura o 
singură dată, în termen de 
10 zile de la împlinirea 
termenului de 30 de zile 
prevăzut la art. 6 alin. 
(2). La expirarea celor 10 
zile, vânzătorul va 
comunica primăriei 
numele preemptorului. 
 
 
 
(6)În termen de 3 zile 
lucrătoare de la 
comunicarea prevăzută la 
alin. (2), (3) şi (5), 

art.4. 
 
 
 
 
 
 
(5) În cazul în care, în 

termenul de 45 de zile lucrătoare, 
prevăzut la art. 6 alin. (2), un 
preemptor de rang inferior oferă 
un preţ superior celui din oferta de 
vânzare sau celui oferit de ceilalţi 
preemptori de rang superior lui 
care acceptă oferta, vânzătorul 
poate relua procedura, cu 
înregistrarea ofertei de vânzare cu 
acest preţ, cu respectarea 
prevederilor art.4 alin.(2) și (3).   

 
(6)Procedura prevăzută la 

alin. (5) se va desfăşura o singură 
dată, în termen de 10 zile de la 
împlinirea termenului de 45 de 

 
 
 
 
 
 
   
 (5)  În cazul în care, în termenul de 
45 de zile lucrătoare, prevăzut la 
art. 6 alin. (2), un preemptor de 
rang inferior oferă un preţ superior 
celui din oferta de vânzare sau celui 
oferit de ceilalţi preemptori de rang 
superior lui care acceptă oferta, 
vânzătorul poate relua procedura, 
cu înregistrarea ofertei de vânzare 
cu acest preţ, cu respectarea 
prevederilor art.4.   
 
 
 (6)- Nemodificat  
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primăria are obligaţia să 
transmită structurii 
centrale, respectiv 
structurilor teritoriale, 
după caz, datele de 
identificare a 
preemptorului ales, 
potenţial cumpărător, în 
vederea verificării 
îndeplinirii condiţiilor 
legale. 
(7)Dacă, în termenul de 
30 de zile prevăzut la art. 
6 alin. (2), niciunul dintre 
titularii dreptului de 
preempţiune nu îşi 
manifestă intenţia de a 
cumpăra terenul, 
vânzarea terenului este 
liberă, cu respectarea 
dispoziţiilor prevăzute de 
prezenta lege şi de 
normele metodologice, 
urmând ca vânzătorul să 

zile lucrătoare, prevăzut la art. 6 
alin. (2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) În termen de 3 zile 

lucrătoare de la înregistrarea 
comunicării de acceptare a ofertei 
de vânzare, primăria are obligaţia 
să transmită structurii centrale, 
respectiv structurilor teritoriale, 
după caz, datele de identificare a 
preemptorilor,  potenţiali 
cumpărători, în vederea verificării 
îndeplinirii condiţiilor legale. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) – Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0 1 2 3 4 
  

 32

înştiinţeze în scris 
primăria despre aceasta. 
Vânzarea liberă a 
terenului la un preţ mai 
mic decât cel cerut în 
oferta de vânzare 
prevăzută la art. 6 alin. 
(1) ori în condiţii mai 
avantajoase decât cele 
arătate în aceasta atrage 
nulitatea absolută. 
(8)În cazul în care, în 
termenul de 30 de zile 
prevăzut la art. 6 alin. 
(2), respectiv în termenul 
de 10 zile prevăzut la art. 
7 alin. (5), vânzătorul 
modifică datele înscrise 
în oferta de vânzare, 
acesta reia procedura de 
înregistrare a cererii 
prevăzute la art. 6, cu 
respectarea dispoziţiilor 
prezentei legi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) Dacă, în termenul de 45 

de zile lucrătoare,  prevăzut la art. 
6 alin. (2), primăria constată că 
niciunul dintre titularii dreptului 
de preempţiune nu îşi manifestă 
intenţia de a cumpăra terenul, se 
aplică dispozițiile art.41 alin.(4) și 
art.6 alin.(5). Vânzarea terenului 
la un preț mai mic decât  cel cerut 
în oferta de vânzare prevăzută la 
art. 6 alin. (1), în condiţii mai 
avantajoase decât cele arătate în 
aceasta ori cu nerespectarea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (8) Dacă, în termenul de 45 de zile 
lucrătoare,  prevăzut la art. 6 alin. 
(2), primăria constată că niciunul 
dintre titularii dreptului de 
preempţiune nu îşi manifestă 
intenţia de a cumpăra terenul, se 
aplică dispozițiile art.41 alin.(3) și 
art.6 alin.(5). Vânzarea terenului la 
un preț mai mic decât  cel cerut în 
oferta de vânzare prevăzută la art. 6 
alin. (1), în condiţii mai avantajoase 
decât cele arătate în aceasta ori cu 
nerespectarea condițiilor prevăzute 
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 condițiilor prevăzute la art.41 

atrage nulitatea absolută. 
(9) În cazul în care, în 

termenul de 45 de zile lucrătoare  
prevăzut la art. 6 alin. (2), 
respectiv în termenul de 10 zile 
prevăzut la alin. (6), vânzătorul 
modifică datele înscrise în oferta 
de vânzare, acesta  reia procedura 
de înregistrare a cererii prevăzute 
la art. 6, alin.(1), cu respectarea 
dispoziţiilor prezentei legi.” 

la art.41 atrage nulitatea absolută. 
 
(9) – Nemodificat  

9.  

-------------- 

6. După articolul 7 se introduce 
un nou articol, art.71,  cu 
următorul cuprins: 

„Art. 71. – (1) Înainte de 
împlinirea termenului prevăzut la 
art. 6 alin. (2), vânzătorul poate 
depune la primăria unde a fost 
înregistrată cererea de afișare a 
ofertei de vânzare o cerere prin 
care solicită retragerea ofertei. În 
acest caz primăria va încheia un 
proces-verbal de anulare a 

7. După articolul 7 se introduce 
un nou articol, art.71,  cu 
următorul cuprins: 
(1) – Nemodificat  
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procedurii prevăzută de prezenta 
lege și va comunica o copie a 
acestuia structurii centrale sau 
structurii teritoriale, după caz și 
Agenției Domeniilor Statului.  
  (2) În situaţia în care, 
înainte de împlinirea termenului 
de 45 de zile lucrătoare, prevăzut 
la art. 6 alin. (2), titularul 
dreptului de preempţiune 
înregistrează la primărie o cerere 
de renunțare la comunicarea de 
acceptare a ofertei de vânzare, se 
aplică prevederile art.41 alin.(4), 
respectiv  art. 6 alin. (5). 
  (3) În cazul în care, înainte 
de împlinirea termenului de 45 de 
zile lucrătoare, prevăzut la art. 6 
alin. (2), unul dintre titularii 
dreptului de preempţiune care şi-
au manifestat acceptarea ofertei, 
înregistrează la primărie o cerere 
de renunțare la comunicarea de 
acceptare, se aplică prevederile 

 
 
 
 
 
    Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (2)- Nemodificat  
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art. 4.” 
10.   

Articolul 9 
Avizul final necesar 
încheierii contractului de 
vânzare în formă 
autentică de către notarul 
public sau pronunţării de 
către instanţă a unei 
hotărâri judecătoreşti 
care ţine loc de contract 
de vânzare se emite de 
către structurile 
teritoriale pentru 
terenurile cu suprafaţa de 
până la 30 de hectare 
inclusiv, iar pentru 
terenurile cu suprafaţa de 
peste 30 de hectare, de 
către structura centrală. 
 

7. Articolul 9 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

„Art. 9. – (1) Avizul final 
necesar încheierii contractului de 
vânzare în formă autentică de 
către notarul public sau 
pronunţării de către instanţă a unei 
hotărâri judecătoreşti care ţine loc 
de contract de vânzare, pentru 
cazurile prevăzute la art.4 alin.(2), 
(3) și (5), se emite de către 
structurile teritoriale pentru 
terenurile cu suprafaţa de până la 
30 de hectare inclusiv, iar pentru 
terenurile cu suprafaţa de peste 30 
de hectare, de către structura 
centrală. 

(2) Avizul necesar 
încheierii contractului de vânzare 
în formă autentică de către notarul 
public sau pronunțării de către 
instanță a unei hotărâri 
judecătorești care ține loc de 

8. Articolul 9 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

„Art. 9. – (1) Avizul final 
necesar încheierii contractului de 
vânzare în formă autentică de către 
notarul public sau pronunţării de 
către instanţă a unei hotărâri 
judecătoreşti care ţine loc de 
contract de vânzare, pentru cazurile 
prevăzute la art.4 se emite de către 
structurile teritoriale pentru 
terenurile cu suprafaţa de până la 
30 ha inclusiv, iar pentru terenurile 
cu suprafaţa de peste 30 ha, de 
către structura centrală. 
 
 
  (2) Avizul necesar încheierii 
contractului de vânzare în formă 
autentică de către notarul public 
sau pronunțării de către instanță a 
unei hotărâri judecătorești care ține 
loc de contract de vânzare, pentru 
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contract de vânzare, pentru cazul 
prevăzut la art. 41 alin.(1) și (3) 
sau la art. 71 alin.(2), se emite de 
către structurile teritoriale, pentru 
terenurile cu suprafața de până la 
30 de hectare inclusiv, iar pentru 
terenurile cu suprafața de peste 30 
de hectare, de către structura 
centrală. 

 (3) Anularea avizelor 
prevăzute la alin.(1)  și (2)  emise 
de structura centrală sau 
structurile teritoriale intervine ca 
urmare a decesului vânzătorului 
sau a decesului  preemptorului, 
înainte de încheierea contractului 
de vânzare sau anterior 
pronunțării hotărârii judecătorești 
care să țină loc de contract de 
vânzare, după caz. 

(4) Autoritatea emitentă a 
avizelor prevăzute la alin.(1) și 
(2),  poate îndrepta erorile 
materiale din cuprinsul actului, 

cazul prevăzut la art. 41 alin.(1) și 
(2) sau la art. 71 alin.(2), se emite 
de către structurile teritoriale, 
pentru terenurile cu suprafața de 
până la 30 ha inclusiv, iar pentru 
terenurile cu suprafața de peste 30 
ha, de către structura centrală. 
 

 
 (3) Anularea avizelor 

prevăzute la alin.(1)  și (2)  emise 
de structura centrală sau structurile 
teritoriale intervine ca urmare a 
decesului vânzătorului sau a 
decesului  preemptorului, înainte 
de încheierea contractului de 
vânzare sau anterior pronunțării 
hotărârii judecătorești care ține loc 
de contract de vânzare, după caz. 
 
(4) – Nemodificat  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnică legislativă 
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din oficiu sau la cererea persoanei 
interesate.” 

  
 
 

11.   
Articolul 10 
(1)Verificarea îndeplinirii 
condiţiilor prevăzute la 
art. 4 se va face de către 
structura centrală, 
respectiv de către 
structurile teritoriale de la 
locul situării imobilului, 
după caz, în termen de 5 
zile lucrătoare de la 
primirea datelor şi 
documentelor prevăzute 
la art. 6, respectiv art. 7. 
În cazul îndeplinirii 
condiţiilor legale, în 
termen de două zile 
lucrătoare de la expirarea 
termenului pentru 
verificare, structura 
centrală, respectiv 

8. Articolul 10  se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

„Art. 10. - (1) Verificarea 
îndeplinirii condiţiilor prevăzute 
la art. art. 4 și art.41 se va face de 
către structura centrală, respectiv 
de către structurile teritoriale de la 
locul situării imobilului, după caz, 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la expirarea termenului de 45 de 
zile lucrătoare prevăzut de art. 6 
alin.(2) sau a termenului prevăzut 
de art. 7 alin. (6) și alin.(9).  În 
cazul îndeplinirii condiţiilor 
legale, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la expirarea 
termenului pentru verificare, 
structura centrală, respectiv 
structurile teritoriale, după caz, 
vor emite avizul/avizul final  
necesar încheierii contractului de 

9. Articolul 10  se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

„Art. 10. - (1) Verificarea 
îndeplinirii condiţiilor prevăzute la 
art. 4 și 41 se va face de către 
structura centrală, respectiv de către 
structurile teritoriale de la locul 
situării imobilului, după caz, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
expirarea termenului de 45 de zile 
lucrătoare prevăzut de art. 6 alin.(2) 
sau a termenului prevăzut de art. 7 
alin. (6) și (9).  În cazul îndeplinirii 
condiţiilor legale, în termen de 5 
zile lucrătoare de la expirarea 
termenului pentru verificare, 
structura centrală, respectiv 
structurile teritoriale, după caz, vor 
emite avizul/avizul final  necesar 
încheierii contractului de vânzare, 
prevăzut la art.9 alin.(1) și (2). 
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structurile teritoriale, 
după caz, vor emite 
avizul necesar încheierii 
contractului de vânzare-
cumpărare. În cazul în 
care niciun preemptor nu 
îşi manifestă intenţia de 
cumpărare prin 
depunerea ofertei în 
termenul prevăzut de 
prezenta lege, nu este 
necesară emiterea 
avizului prevăzut de art. 
9. În acest caz, contractul 
de vânzare se încheie pe 
baza adeverinţei eliberate 
de primărie. 
 (2)În situaţia în care, în 
urma verificărilor de 
către structura centrală, 
respectiv structurile 
teritoriale, după caz, se 
constată că preemptorul 
ales nu îndeplineşte 

vânzare. 
(2)  În cazul în care niciun 

preemptor nu şi-a  manifestă 
intenţia de cumpărare, verificarea 
îndeplinirii condițiilor de către 
potențialii cumpărători, prevăzute 
la art. 41, se va face de către 
structura centrală, respectiv de 
către structurile teritoriale de la 
locul situării imobilului, în termen 
de 10 zile lucrătoare de la 
îndeplinirea termenului prevăzut 
la art. 6 alin.(5), după caz, și se 
emite avizul prevăzut de art. 9 
alin.(2). 
    (3)În situaţia în care, în urma 
verificărilor de către structura 
centrală, respectiv structurile 
teritoriale, după caz, se constată 
că preemptorul ales sau 
potențialul  cumpărător nu 
îndeplineşte condiţiile prevăzute 
de prezenta lege, se va emite un 
aviz negativ, în termen de 5 zile 

 
(2)  În cazul în care niciun 

preemptor nu şi-a  manifestat 
intenţia de cumpărare, verificarea 
îndeplinirii condițiilor de către 
potențialii cumpărători, prevăzute 
la art. 41, se va face de către 
structura centrală, respectiv de către 
structurile teritoriale de la locul 
situării imobilului, în termen de 10 
zile lucrătoare de la îndeplinirea 
termenului prevăzut la art.6 
alin.(5), după caz, și se emite avizul 
prevăzut de art. 9 alin.(2). 
 
(3)-Nemodificat  
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condiţiile prevăzute de 
prezenta lege, se va emite 
un aviz negativ, în 
termen de două zile 
lucrătoare de la expirarea 
termenului pentru 
verificare prevăzut la 
alin. (1). 
 (3)Avizele prevăzute la 
alin. (1) şi (2) vor fi 
eliberate prin grija 
structurilor teritoriale. 
Avizele vor fi publicate 
pe site-urile proprii, în 
termen de două zile 
lucrătoare de la emitere. 
 (4)În situaţia în care nu 
mai există nicio ofertă de 
cumpărare din partea 
titularilor dreptului de 
preempţiune care şi-au 
manifestat acceptarea 
ofertei în termenul legal, 
vânzarea este liberă şi se 

lucrătoare de la expirarea 
termenului pentru verificare 
prevăzut la alin. (1) și (2). 
 
 
 
 
 
     (4)Avizele prevăzute la alin. 
(1)-(3) vor fi eliberate prin grija 
structurilor teritoriale. Avizele vor 
fi publicate pe site-urile proprii, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la 
emitere, pentru o perioadă de 30 
de zile. 

 
  (5) În situaţia în care nu s-a 
înregistrat nicio ofertă de 
cumpărare, la expirarea 
termenului prevăzut la art. 41 
alin.(4),  în termen de 10 zile 
lucrătoare, primăriile emit 
procesul-verbal de finalizarea a 
procedurii.  Procesul-verbal se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4)-Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
(5) În situaţia în care nu s-a 
înregistrat nicio ofertă de 
cumpărare, la expirarea termenului 
prevăzut la art. 41 alin.(3),  în 
termen de 10 zile lucrătoare, 
primăriile emit procesul-verbal de 
finalizarea a procedurii.  Procesul-
verbal se eliberează vânzătorului și 
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aplică în mod 
corespunzător dispoziţiile 
art. 7 alin. (7). 
(5)Structurile prevăzute 
la alin. (1) şi procedura 
de emitere şi de eliberare 
a avizelor vor fi stabilite 
prin normele 
metodologice de aplicare 
a prezentei legi. 
(6)În situaţia în care nu 
mai există niciunul dintre 
titularii dreptului de 
preempţiune care şi-au 
manifestat acceptarea 
ofertei în termenul 
prevăzut la art. 7 alin. 
(1), se aplică prevederile 
art. 7 alin. (7). 

eliberează vânzătorului și se 
comunică structurii centrale sau 
structurilor teritoriale, după caz. 
   (6) Procedura de emitere și 
de eliberare a avizelor se 
stabilește prin normele 
metodologice de aplicare a 
prezentei legi.” 

se comunică structurii centrale sau 
structurilor teritoriale, după caz.  
  (6)- Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  Articolul 11 
Arendaşul care doreşte să 
cumpere terenul agricol 
situat în extravilan 
trebuie să deţină această 
calitate pentru terenul 

9. Articolul 11 se abrogă. 
 

10. – Nemodificat    
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respectiv, stabilită printr-
un contract de arendă 
valabil încheiat şi 
înregistrat potrivit 
dispoziţiilor legale, la 
momentul afişării ofertei 
de vânzare la sediul 
primăriei. 

13.   
Articolul 12 
În exercitarea atribuţiilor 
care rezultă din aplicarea 
prezentei legi, Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, 
împreună cu structurile 
subordonate, după caz: 
a)asigură publicarea 
ofertelor de vânzare-
cumpărare pe site-ul 
propriu; 
b)asigură verificarea 
exercitării dreptului de 
preempţiune; 
c)verifică îndeplinirea 
condiţiilor legale de 
vânzare-cumpărare de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------ 

11. Articolul  12  se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

  „Art. 12. - (1) În exercitarea 
atribuţiilor care rezultă din 
aplicarea prezentei legi, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
împreună cu structurile 
subordonate, după caz: 

a)asigură publicarea ofertelor de 
vânzare pe site-ul propriu; 

b)asigură verificarea exercitării 
dreptului de preempţiune; 

c)verifică îndeplinirea condiţiilor 
legale de vânzare de către 
preemptorul sau potenţialul 
cumpărător, prevăzute de prezenta 
lege; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0 1 2 3 4 
  

 42

către preemptorul 
potenţial cumpărător, 
prevăzute de prezenta 
lege; 
d)emit avizul prevăzut la 
art. 9 necesar încheierii 
contractului de vânzare-
cumpărare a terenurilor 
agricole situate în 
extravilan; 
e)înfiinţează, gestionează 
şi administrează baza de 
date a terenurilor agricole 
situate în extravilan, 
potrivit normelor 
metodologice de aplicare 
a prezentei legi; 
f)constată contravenţiile 
şi aplică sancţiunile 
prevăzute de prezenta 
lege, prin personalul 
împuternicit. 

d)emit avizele prevăzute la art.9 
alin. (1)-(2) și art.10 alin. (3) 
necesare încheierii contractului de 
vânzare a terenurilor agricole 
situate în extravilan; 

e)constată contravenţiile şi 
aplică sancţiunile prevăzute de 
prezenta lege, prin personalul 
împuternicit, conform 
prevederilor art. 17. 

(2) Se instituie Registrul 
unic național privind circulația și 
destinația terenurilor agricole 
situate în extravilan, denumit in 
continuare Registru unic, sistem 
electronic, constituit pe baza 
datelor și informațiilor furnizate 
de către autoritățile 
administrației publice locale, 
Agenția Națională de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară. 
 
Autor:dep.PNL Vasile Varga, Ioan 
Cupșa  

 
Registrul unic național 
privind circulația și 
destinația terenurilor 
agricole situate în 
extravilan se va constitui pe 
baza datelor puse la 
dispoziție de către ANCPI, 
unica autoritate în domeniul 
evidenței imobiliare și 
autoritățile locale. Toate 
contractele de vânzare 
având ca obiect terenuri 
agricole extravilane se 
înscriu în sistemul 
informatic de cadastru și 
carte funciară gestionat de 
ANCPI, care furnizează 
date instituțiilor publice, în 
condițiile legii. 
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(3) Registrul unic se 

realizează, actualizează și 
administrează de către 
Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale. 

(4) Instituțiile prevăzute la 
alin.(2) au obligația de a 
transmite Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
datele și informațiile referitoare 
la parcurgerea etapelor 
procedurale, documentele 
cadastrale si actele translative de 
proprietate ale terenurilor 
agricole situate în extravilan. 

(5) Procedura privind 
realizarea, actualizarea și 
administrarea Registrului unic, 
precum și modalitățile de 
transmitere a datelor și 
informațiilor de către instituțiile 
prevăzute la alin.(2) se 
reglementează prin normele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acordul gramatical 
corect 
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metodologice de aplicare a 
prezentei legi.  

(6) Finanțarea cheltuielilor 
privind realizarea Registrului 
unic prevăzut la alin. (2)  se 
asigură de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale. 

14.  Articolul 14 
 
 
c)vânzarea-cumpărarea 
terenurilor agricole 
situate în extravilan fără 
avizul structurii centrale, 
respectiv ale structurilor 
teritoriale ale 
Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale, 
după caz, prevăzut la art. 
9, cu excepţia situaţiei 
prevăzute la art. 7 alin. 
(7) şi art. 10 alin. (1); 
d)nerespectarea dreptului 
de preempţiune în 
condiţiile prevăzute la 

10. La articolul 14, literele c) și 
d) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 

„c) vânzarea-cumpărarea 
terenurilor agricole situate în 
extravilan fără avizele structurii 
centrale, respectiv ale structurilor 
teritoriale ale Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
după caz, prevăzute la art.9 
alin.(1) și (2);   

 
 
 
 
d) nerespectarea dreptului 

de preempţiune în condiţiile 
prevăzute la art. 4 și a condițiilor 

12. La articolul 14, literele c) și d) 
se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
 c) vânzarea terenurilor agricole 
situate în extravilan fără avizele 
structurii centrale, respectiv ale 
structurilor teritoriale ale 
Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, după caz, 
prevăzute la art.9 alin.(1) și (2);   
  
 
 
 
 
d) nerespectarea dreptului de 
preempțiune în condițiile prevăzute 
la art. 4 și a condițiilor prevăzute la 
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art. 4. prevăzute la art. 41;” art41 și 42.  
15.  

---------- 

11. La articolul 14, după litera 
d) se introduce o nouă literă, lit. 
e), cu următorul cuprins: 

„e) nerespectarea 
obligațiilor prevăzute la art.6 
alin.(2), (3) și (6) și art.7 alin. (1) 
și (7) de către primării;” 

13.- Nemodificat  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

16.   
Articolul 15 
Contravenţiile prevăzute 
la art. 14 se sancţionează 
cu amendă de la 50.000 
lei la 100.000 lei. 

12. Articolul 15 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

„Art. 15. - Contravențiile 
prevăzute la art. 14 se 
sancționează cu amendă de la 
100.000 lei la 200.000 lei.” 

14. – Nemodificat  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

17.   
 
Articolul 16 
Înstrăinarea prin 
vânzare-cumpărare a 
terenurilor agricole 
situate în extravilan fără 
respectarea dreptului de 
preempţiune, potrivit art. 
4, sau fără obţinerea 
avizelor prevăzute la art. 
3 şi 9 este interzisă şi se 

13. Articolul 16 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

Art. 16. - Înstrăinarea prin 
vânzare  a terenurilor agricole 
situate în extravilan fără 
respectarea dreptului de 
preempţiune, potrivit art. 4, sau 
fără obţinerea avizelor prevăzute 
la art. 9 alin.(1) și (2) este 
interzisă şi se sancţionează cu 

15. Articolul 16 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
     Înstrăinarea prin vânzare a 
terenurilor agricole situate în 
extravilan fără respectarea dreptului 
de preempțiune, potrivit 
prevederilor art.4-42 sau fără 
obținerea avizelor prevăzute la art.3 
și art.9 este interzisă și se 
sancționează cu nulitatea 
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sancţionează cu nulitatea 
relativă. 

nulitatea relativă.” absolută. 

18.   
 
 
 
 
 
 
 

-------------- 

14. După articolul 16 se 
introduce un nou articol, art. 
161, cu următorul cuprins: 

„Art. 161. – Dispozițiile 

prezentei legi se aplică și actelor 
de dare în plată, de constituire ca 
aport la capitalul social al unei 
societăți sau orice alt act juridic 
între vii prin care se transferă 
dreptul de proprietate sau se 
constituie un alt drept real care să 
asigure posesia și folosința 
terenurilor agricole situate în 
extravilan, în măsura în care prin 
încheierea unor astfel de acte se 
eludează dispozițiile prezentei 
legi.” 

Se elimină.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.   
 
Articolul 17 
Constatarea şi 
sancţionarea 
contravenţiilor se fac de 

15. Articolul 17 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

„Art. 17. - Constatarea şi 
sancţionarea contravenţiilor se fac 
de către: 

16.- Articolul 17 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
  (1) – Nemodificat  
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către personalul 
împuternicit din 
structurile centrale şi 
locale cu atribuţii în 
domeniu, aflate în 
subordinea Ministerului 
Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 

 

a) structurile centrale şi 
locale cu atribuţii în domeniu, 
aflate în subordinea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
pentru contravențiile prevăzute la 
art. 14 lit.d); 

b) instituția prefectului, în 
calitatea sa de autoritate publică, 
reprezentant al Guvernului pe 
plan local, pentru contravențiile 
prevăzute la art. 14 lit. e); 

c) instituțiile abilitate pentru 
contravențiile prevăzute la art. 14 
lit. a)-c). 

(2) Procedura privind 
constatarea și sancționarea 
contravențiilor se reglementează 
prin normele metodologice.” 

    a)structurile centrale şi locale cu 
atribuţii în domeniu, aflate în 
subordinea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
pentru contravențiile prevăzute la 
art. 14 lit.d) și e); 
   Se elimină 
 
 
 
 
     b)- Nemodificată 

  
 

      (2)- Nemodificat  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

20.  Articolul 20 
(1)Prevederile prezentei 
legi nu se aplică 
antecontractelor*) şi 
pactelor de opţiune care 
au fost autentificate la 
notariat anterior intrării 

16. La articolul 20, alineatele (1) 
și (2) se abrogă. 
 

Se elimină. 
Autor:dep.PNL Vasile Varga, Ioan 
Cupșa 
17.La articolul 20, alineatul (1) se 
abrogă. 
Autor:dep.PNL Vasile Varga, Ioan 

Alineatul (1) al 
art.20 se elimină 
atât din forma 
adoptată de Senat 
cât și din 
amendamentul 
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în vigoare a acesteia. 
 (2)Dispoziţiile prezentei 
legi nu se aplică 
înstrăinărilor între 
coproprietari, soţi, rude şi 
afini până la gradul al 
treilea, inclusiv. 

Cupșa 
 
 
 
 

Comisiei pentru 
agricultură pentru 
corelarea cu 
modificarea propusă 
la art.4 
 

21.   Art. II. - (1) Dispoziţiile privind 
procedurile referitoare la ofertele 
de vânzare, exercitarea dreptului 
de preempţiune, controlul aplicării 
procedurii dreptului de 
preempţiune și procedura de 
emitere a avizelor necesare 
înstrăinării terenurilor sunt 
aplicabile cererilor formulate după 
data intrării în vigoare a prezentei 
legi, precum şi cererilor aflate în 
curs de soluţionare la această dată. 

(2) În tot cuprinsul legii 
sintagma vânzare-cumpărare se 
înlocuiește cu sintagma vânzare.” 

 

Nemodificat   

22.   Art. III. - (1) Prezenta lege intră 
în vigoare la 30 de zile de la data 

Art. III. - (1) Prezenta lege intră în 
vigoare la 60 de zile de la data 
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publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

23.  

--------- 

Art.IV. - În termen de 15 zile de 
la intrarea în vigoare a prezentei 
legi, se emit normele 
metodologice pentru aplicarea a 
prezentei legi, care se aprobă 
prin ordin comun al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale, 
al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, al ministrului culturii, 
al ministrului apărării naţionale 
și al ministrului afacerilor și 
internelor. 

Art.IV. - În termen de 15 zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
legi, se modifică Normele 
metodologice pentru aplicarea 
titlului I din Legea nr. 17/2014 
privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării-
cumpărării terenurilor agricole 
situate în extravilan şi de 
modificare a Legii nr. 268/2001 
privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului, 
aprobate prin Ordinul nr. 
719/740/57 din 12 mai 2014, 
publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr 401 din 30 
mai 2014, în conformitate cu 
modificările și completările aduse 
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prin prezenta lege. 
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Anexa 2  
 

II.  AMENDAMENTE RESPINSE 
 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial  Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) Motivarea amendamentelor Camera 

decizională  

0 1 2 3 4
1.   1. După alineatul (3) al art. 2 se 

introduc două noi alineate, 
alineatul (4) și (5), cu următorul 
cuprins: 

       Art. 2. – (4) Persoanele fizice 
prevăzute la alin. (2) și (3) pot 
achiziționa teren agricol în 
România, cu îndeplinirea 
următoarelor condiții cumulative: 

a) menține și face dovada unei 
forme tradiționale de cultivare a 
terenurilor agricole, prin 
exploatarea directă a acestora, și 
prin asigurarea faptului că sunt 
ocupate și exploatate predominant 
de către proprietarii acestora; 

 

Camera 
Deputaților 
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b) în situația în care alege să 
exploateze terenul ori să valorifice 
producția în orice fel de 
participațiune/asociere/colaborare 
cu alte persoane fizice și/sau 
juridice, cel puțin una dintre 
aceste persoane trebuie să fie 
cetățean român sau să aibă 
naționalitate română, iar ponderea 
capitalului românesc în această 
asociere este de minimum 50%; 

c) folosește terenul 
achiziționat în vederea 
practicării culturilor 
agricole cel puțin 10 ani 
după momentul 
achiziționării; 

d) nu derulează activități 
economico-financiare prin 
sistemul de companii de tip off-
shore; 

e) se obligă să nu scoată 
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terenul din circuitul agricol 
extravilan; 

f) se obligă să nu vândă 
terenul agricol achiziționat 
minimum 10 ani, iar la împlinirea 
acestui termen trebuie să acorde 
dreptul de preempțiune prevăzut la 
art. 4. 

g) se obligă să cumpere 
minimum 100 ha. 

h) se obligă să vândă cel puțin 
10% din produsele realizate pe 
piața românească, în cazul în care 
produsele sunt valorificare în 
vederea obținerii de profit; 

    (5) Persoanele juridice 
prevăzute la alin. (2) și (3)  pot 
achiziționa teren agricol în 
România, cu îndeplinirea 
următoarelor condiții cumulative: 

a) menține și face 



0 1 2 3 4 
  

 54

dovada unei forme 
tradiționale de cultivare a 
terenurilor agricole, prin 
exploatarea directă a 
acestora, și prin asigurarea 
faptului că sunt ocupate și 
exploatate predominant de 
către proprietarii acestora; 

b) în situația în care 
alege să exploateze terenul 
ori să valorifice producția 
în orice fel de 
participațiune/asociere/cola
borare cu alte persoane 
fizice și/sau juridice, cel 
puțin una dintre aceste 
persoane trebuie să fie 
cetățean român sau să aibă 
naționalitate română cu 
capital autohton românesc, 
iar ponderea capitalului 
românesc în această 
asociere este de minimum 
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50%; 

c) are angajați în 
proporție de minimum 50% 
la nivel de management și 
de 80% la nivel de forță de 
muncă, din rândul 
cetățenilor români; 

d) se obligă să nu scoată 
terenul din circuitul agricol 
extravilan; 

e) nu derulează 
activități economico-
financiare prin sistemul de 
companii de tip off-shore; 

f) se obligă să nu vândă 
terenul agricol achiziționat 
minimum 10 ani, iar la împlinirea 
acestui termen trebuie să acorde 
dreptul de preempțiune prevăzut la 
art. 4; 

g) se obligă să cumpere 
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minimum 500 ha; 

h)  se obligă să vândă 
cel puțin 20% din produsele 
realizate pe piața 
românească. 

Autor:dep.PSD Nicolae 
Georgescu 

2.    2. Articolul 4 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

„Art.4. – (1) Înstrăinarea, prin 
vânzare, a terenurilor agricole 
situate în extravilan se face cu 
respectarea condiţiilor de fond şi 
de formă prevăzute de Legea nr. 
287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările 
ulterioare,  şi a dreptului de 
preempţiune al proprietarilor de 
investiții agricole, al 
coproprietarilor și rudelor de 
gradul I, al arendaşilor, tinerilor 
fermieri, al proprietarilor de 
terenuri agricole vecini, precum și 
al statului român, prin Agenţia 
Domeniilor Statului, în această 
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Deputaților 
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ordine, la preţ şi în condiţii egale. 

 

Autor:dep.PSD Eugen Nicolicea 

Art. 4 Înstrăinarea, prin vânzare, a 
terenurilor agricole situate în 
extravilan se face cu respectarea 
condițiilor de fond şi de formă 
prevăzute de Legea nr.287/2009 
privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, și a dreptului 
de preempțiune, la preț și în condiții 
egale, al următoarelor categorii de 
preemptori: 
Autor:dep.Silviu Dehelean 
a) preemptori de rang I: 
coproprietarii, soților, rudelor și 
afinilor până la gradul al treilea 
inclusiv;” 
Autor:dep.Silviu Dehelean 
„b) preemptori de rang II: 
proprietarii investițiilor agricole 
pentru culturile de pomi, viță de vie,  
hamei, irigații exclusiv private și/sau 
arendașii. În cazul în care pe 
terenurile supuse vânzării se află 
investiții agricole pentru culturile de 
pomi, viță de vie, hamei și pentru 
irigații, investiții care sunt notate în 
Cartea Funciară, prioritate la 
cumpărarea acestor terenuri au 
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proprietarii acestor investiții;” 
Autor:dep.Silviu Dehelean 
….. 
e) preemptori de rang V: Academia 
de Științe Agricole și Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Șișeștiˮ și 
unitățile de cercetare dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii și 
industriei alimentare organizate și 
reglementate prin Legea nr.45/2009 
privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Știinţe Agricole şi 
Silvice "Gheorghe Ionescu-Șişeşti" şi 
a sistemului de cercetare-dezvoltare 
din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, și instituțiile de 
învățământ cu profil agricol; 
Autor:dep.Silviu Dehelean 

 
3.   3. Articolul  4  se modifică și 

va avea următorul cuprins: 
Art.4. - (1) Înstrăinarea, prin 

vânzare, a terenurilor agricole 
situate în extravilan se face cu 
respectarea condițiilor de fond şi 
de formă prevăzute de Codul civil 
şi a dreptului de preempțiune al 

 
1.    
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 

Camera  
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coproprietarilor şi rudelor până la 
gradul I, al arendașilor, al 
proprietarilor de terenuri agricole 
vecini, al tinerilor fermieri, 
definiți conform reglementărilor 
europene şi naționale, cu 
reședința/domiciliul situat în 
unitățile administrativ-teritoriale  
sau pe o rază de 50 de km față de 
amplasamentul terenului ce face 
obiectul ofertei de vânzare, al 
statului român, prin Agenția 
Domeniilor Statului în această 
ordine, la preț şi în condiții egale. 
Suprafața totală de teren agricol 
deținută de preemptor, persoană 
fizică, nu poate depăși 750 h. 
      (11) În cazul în care 
preemptorul prevăzut la alineatul 
(1) este o societate comercială 
înregistrată conform prevederilor 
Legii 31/1990 privind societățile 
comerciale, cu modificările și 
completările ulterioare, dreptul de 
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preempțiune al acesteia poate fi 
exercitat de persoanele fizice care 
au calitatea de asociat sau acționar 
al societății comerciale în cauză.” 

 

Autori: Deputați UDMR:  
              Magyar Loránd  

   Sebestyén Csaba 
4.   

 
 
Art.4. –  
(2)  Arendaşul care doreşte să 
cumpere terenul agricol arendat 
situat în extravilan trebuie să deţină 
această calitate în temeiul unui 
contract de arendare valabil încheiat 
şi înregistrat potrivit dispoziţiilor 
legale, cu cel puțin un an înainte de 
data afişării ofertei de vânzare la 
sediul primăriei și să îndeplinească 
următoarele condiții: 
 

   4. Alineatul (2) al articolul 4 
se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 (2)  Arendaşul care doreşte să 
cumpere terenul agricol arendat 
situat în extravilan trebuie să 
deţină această calitate în temeiul 
unui contract de arendare valabil 
încheiat şi înregistrat potrivit 
dispoziţiilor legale. 
 

Autor :Grupul parlamentar USR 
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5.  Art.4 –  
(2) 
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a) în cazul arendașilor 
persoane fizice să facă dovada 
domiciliului/reședinței  situat/ 
situată pe teritoriul național, pe o 
perioadă de 5 ani, anterior 
înregistrării ofertei de vânzare a 
terenurilor agricole situate în 
extravilan; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3) În cazul exercitării 

dreptului de preempțiune de către 
tinerii fermieri, prioritate la 
cumpărarea terenului supus vânzării 
are tânărul fermier care desfășoară 
activități în zootehnie, cu 

 a) se elimină  
 
 
 
 
 
 
        5. La articolul 4 alineatul 
(2), litera b) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

b) în cazul arendașilor 
persoane juridice, asociații să facă 
dovada domiciliului situat pe 
teritoriul național stabilit pe o 
perioadă de 5 ani, anterior 
înregistrării ofertei de vânzare a 
terenurilor agricole situate în 
extravilan; 
 

(3) Se elimină. 
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respectarea condiției privind 
domiciliul/reședința  stabilit/ 
stabilită pe teritoriul național pe 
o perioadă de cel puțin 1 an. 

 
 

 
 
 
 
        6. La articolul 4 alineatul 
(3), litera b) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
     b) în cazul în care terenul ce 
face obiectul ofertei de vânzare 
are două laturi mari ori toate 
laturile egale, prioritate la 
cumpărarea acestui teren are 
proprietarul de teren agricol vecin 
tânăr fermier, cetățean român cu 
domiciliul stabil în România. 
 
Autor.dep.Marton Arpad 

6.          7. La articolul 4 alineatul 
(5), litera b) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
    b) în cazul în care terenul ce 
face obiectul ofertei de vânzare 
are două laturi mari ori toate 
laturile egale, prioritate la 
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cumpărarea acestui teren are 
proprietarul de teren agricol vecin 
tânăr fermier, cetățean român cu 
domiciliu stabil în România. 

 
Autor:dep.Marton Arpad 

7.  „Art. 41. -  (1) În cazul în 
care titularii dreptului de 
preempțiune nu își manifestă 
intenția de a cumpăra terenul, 
înstrăinarea, prin vânzare, a 
terenurilor agricole situate în 
extravilan se poate face către 
persoanele fizice cu respectarea 
următoarelor condiții 
cumulative:  

a) să aibă domiciliul/reședința 
situat/situată pe teritoriul 
național pe o perioada de cel puțin 
5 ani, anterior înregistrării ofertei 
de vânzare; 

b) să desfășoare activități 
agricole pe teritoriul național pe 
o perioada de cel puțin 5 ani, 

Art.41. – se elimină  
 
Autor:Grupul parlamentar USR 
 

Și 
Se introduce art. 4 ind. 1 cu 
urmatorul cuprins: 

În cazul neexercitării dreptului de 
preempțiune în termenul legal, 
înstrăinarea, prin vânzare, a terenului 
agricol situat în extravilan se poate face 
către orice persoană fizică sau juridică. 
	Autor:dep.Silviu	Dehelean	
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anterior înregistrării acestei 
oferte; 

c) să fie înregistrată de 
autoritățile fiscale române cu 
minimum 5 ani anteriori 
înregistrării ofertei de vânzare a 
terenurilor agricole situate în 
extravilan;  

d) să aibă studii în domeniul 
agricol.” 

 
8.   8. Art.41. - (1) În cazul în care 

titularii dreptului de preempţiune 
nu își manifestă intenția de a 
cumpăra terenul, înstrăinarea, prin 
vânzare, a terenurilor agricole 
situate în extravilan se poate face 
către persoanele fizice care au 
domiciliul/reședința în raza 
unității administrativ-teritoriale 
sau pe o rază de 50 de km față 
de amplasamentul terenului ce 
face obiectul ofertei de vânzare, 
stabilit pe o perioadă de cel puțin 
5 ani, anterior înregistrării ofertei 
de vânzare, cu condiția să nu 
aibă în proprietate o suprafață 
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mai mare de 750 de ha de teren 
agricol. 

  (2) Se interzice achiziționarea 
de către societățile comerciale 
înregistrate conform prevederilor 
Legii 31/1990, cu modificările și 
completările ulterioare a 
terenurilor agricole care fac 
obiectul prezentei legi. 

 
Autori: Deputați UDMR:  
              Magyar Loránd  

   Sebestyén Csaba 
 

 
(3) În cazul în care titularii 

dreptului de preempţiune nu îşi 
manifestă intenția de a cumpăra 
terenul, înstrăinarea, prin vânzare 
a terenurilor agricole situate în 
extravilan se face către persoanele 
juridice, altele decât cele 
prevăzute la alineatul (3), cu 
respectarea următoarelor condiții 
cumulative: 
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a)sediul social şi/sau sediul 
secundar situat în raza unității 
administrativ-teritoriale sau pe o 
rază de 50 de km față de 
amplasamentul terenului ce face 
obiectul ofertei de vânzare, 
stabilit pe o perioada de 1 an, 
anterior înregistrării ofertei de 
vânzare a terenurilor agricole 
situate în extravilan; 

b)desfășurarea activităților 
agricole în raza unității 
administrativ teritoriale unde este 
amplasat terenul ce face obiectul 
ofertei de vânzare a terenurilor 
agricole situate în extravilan, 
pentru o perioadă de cel puțin 5 
ani, anterior înregistrării acestei 
oferte. 

c) prezentarea înscrisurilor 
privind faptul că din venitul total 
al ultimilor 3 ani fiscali, minim 
75% reprezintă venit din activități 
agricole.” 
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Autori: Deputați UDMR:  
              Magyar Loránd  

   Sebestyén Csaba 
 

9.  Art.42. -  (1) Terenurile 
agricole situate în extravilan se pot 
înstrăina, prin vânzare, după o 
perioada de 15 ani de la data 
cumpărării, în baza prevederilor 
prezentei legi.  

Se elimină. 
 
Autor:dep.PNL Vasile Varga, Ioan 
Cupșa  
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10. Art. 42. -  (1) Terenurile agricole 
situate în extravilan se pot înstrăina, 
prin vânzare, înainte de împlinirea 
a 8 ani de la cumpărare, cu 
obligația plății impozitului de 
80% pe suma ce reprezintă 
diferența dintre prețul de vânzare 
și prețul de cumpărare, în baza 
grilei notarilor din acea perioadă. 

(2) În cazul 
înstrăinării directe sau indirecte a 
pachetului de control al 
societăților care au în proprietate 

            Art. 42  - se elimină. 
 
 
Autor :Grupul parlamentar USR 
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înainte de împlinirea a 8 ani de la 
cumpărare terenuri agricole 
situate în extravilan și care 
reprezintă mai mult de 25% din 
activele acestora, vânzătorul va 
avea obligația de a plăti un 
impozit de 80% din diferența de 
valoare a terenurilor respective 
calculata pe baza grilei notarilor 
între momentul dobândirii 
terenurilor și momentul 
înstrăinării pachetului de control. 
În acest caz, impozitul pe profit 
privind diferența de valoare a 
acțiunilor sau părților sociale 
vândute se va aplica la o bază 
redusă proporțional cu procentul 
ponderii terenurilor agricole 
respective în activele fixe, orice 
dublă impozitare fiind interzisă. 

(3) Prevederile art.16 
alin.(3) se vor aplica în mod 
corespunzător situațiilor 
prevăzute la alin.(1) și (2). 
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(4) Prevederile alin.(1) și (2) 
nu se aplică reorganizării sau 
realocării de bunuri în cadrul 
aceluiași grup de societăți.  

(5) Proprietarii   terenurilor 
agricole situate în extravilan au 
obligația să le utilizeze direct în  
vederea desfășurării activităților 
agricole de la data cumpărării, iar 
în situația în care pe terenul 
agricol există investiții agricole 
pentru culturile de pomi, viță de 
vie, hamei și irigații exclusiv 
private se va păstra destinția 
agricola a acestei investiții. 

11. 3. La articolul 6, alineatele (2) și 
(3) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 

„(2) În termen de 5 zile 
lucrătoare de la data înregistrării 
cererii prevăzute la alin.(1), 
primăria are obligaţia să afişeze 
timp de 45 de zile lucrătoare oferta 
de vânzare la sediul său şi, după 

Se elimină. 
 
 
Autor :Grupul parlamentar USR 
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caz, pe pagina de internet a 
acesteia.   

(3) Primăria are obligaţia de a 
transmite structurii din cadrul 
aparatului central al Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
denumită în continuare structura 
centrală, respectiv Direcțiilor 
pentru agricultură județene sau a 
municipiului București, denumite în 
continuare structuri teritoriale, 
după caz, precum și Agenției 
Domeniilor Statului, un dosar care 
să cuprindă lista preemptorilor, 
copiile cererii de afişare, ale ofertei 
de vânzare şi ale documentelor 
doveditoare prevăzute la alin. (1), 
procesul verbal de afișare a ofertei, 
în termen de 5 zile lucrătoare de la 
data înregistrării documentației.” 

12. Art.6. -  
„(5) Primăria are obligația de a 
transmite structurii centrale, 
respectiv, structurilor teritoriale, 

Art.6. -  
alin.(5) și (6) - se elimină. 
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după caz, dosarul prevăzut la art.41 
alin.(3), în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data înregistrării 
documentației. 

(6) În termen de 10 zile 
lucrătoare  de la data 
înregistrării cererii primăria are 
obligația să notifice titularilor 
dreptului de preempțiune la 
domiciliul, reședința sau, după 
caz, sediul acestora înregistrarea 
ofertei de vânzare; în cazul în 
care titularii dreptului de 
preempțiune nu pot fi contactați 
notificarea se va face prin 
afișarea la sediul primăriei sau pe 
site-ul primăriei.  

Autor :Grupul parlamentar USR 

 

13.  9. Art.6. –  

(6) Primăria are obligația să 

comunice în scris intenția de 
vânzare a terenului, 
proprietarilor de investiții 
agricole, proprietarilor terenurilor 

vecine cu suprafața de teren care 
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face obiectul intenției de vânzare. 
    (7) Notificările se vor 
transmite în termen de 3 zile de 

la data înregistrării intenției de 

vânzare și vor fi însoțite în copie 
de planul parcelar al suprafeței de 
teren. 
 
Autor:dep.PSD Eugen Nicolicea 

14.  10. Art.6. –  
 (6) Primăria are obligația să 
comunice în scris intenția de 
vânzare a terenului urmatoarelor 
categorii de preemptori: 
proprietarii de investiții 
agricole, proprietarii terenurilor 
vecine, arendașii și coproprietarii. 
 
(7) Notificările se vor transmite 
în termen de 3 zile de la data 
înregistrării intenției de vânzare și 
vor fi însoțite de planul parcelar 
sau de documentația cadastrală  
a imobilului în copie. 
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Autor :Grupul parlamentar USR 

15. Art.6. -  
(7) Procedura privind 

notificarea titularilor dreptului 
de preempțiune cu privire la 
înregistrarea ofertei de vânzare a 
terenurilor agricole situate în 
extravilan se reglementează prin 
normele metodologice de aplicare 
a prezentei legi.  

Art.6. - 
alin.(7) – se elimină. 
 
Autor: dep.Marton Arpad 
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16.   11. Art.6. –  
(7) Notificările se vor transmite 
în termen de 3 zile de la data 
înregistrării intenției de vânzare și 
vor fi însoțite de planul parcelar 
sau de documentația cadastrală  
a imobilului în copie. 
 
Autor :Grupul parlamentar USR 
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17. „Art.7. - (1) Titularul dreptului de 
preempţiune trebuie ca, în termenul 
de 45 de zile lucrătoare, să îşi 
manifeste în scris intenţia de 

La articolul 7, alineatul (1) se 
elimină. 
 
 

 

Camera 
Deputaților 



0 1 2 3 4 
  

 74

cumpărare, să comunice acceptarea 
ofertei vânzătorului şi să o 
înregistreze la sediul primăriei unde 
aceasta a fost afişată. Primăria va 
afişa, inclusiv pe site-ul propriu, 
în termen de 3 zile lucrătoare de la 
înregistrarea acceptării ofertei de 
vânzare, datele prevăzute în 
normele metodologice de aplicare a 
prezentei legi, respectiv le va 
trimite pentru afişare pe site-ul 
structurii centrale, respectiv 
structurilor teritoriale, după caz. 

 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
--------------------------- 
(3) În cazul în care, în termenul 
de 30 de zile prevăzut la art. 6 
alin. (2), mai mulţi preemptori de 
rang diferit îşi manifestă în scris 
intenţia de cumpărare, la acelaşi 
preţ şi în aceleaşi condiţii, se 
aplică prevederile art. 4. 
(4)În cazul în care, în termenul de 
30 de zile prevăzut la art. 6 alin. 
(2), mai mulţi preemptori de 
acelaşi rang îşi manifestă în scris 
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intenţia de cumpărare şi niciun alt 
preemptor de rang superior nu a 
acceptat oferta, la acelaşi preţ şi în 
aceleaşi condiţii, se aplică 
prevederile art.4, iar daca 
aceasta nu este suficient, 
vânzătorul va alege dintre 
aceştia şi va comunica numele 
acestuia primăriei. 
    (5)  În cazul în care, în 
termenul de 30 de zile lucrătoare, 
prevăzut la art. 6 alin. (2), un 
preemptor de rang inferior oferă 
un preţ superior celui din oferta 
de vânzare sau celui oferit de 
ceilalţi preemptori de rang 
superior lui care acceptă oferta, 
vânzătorul poate relua procedura, 
cu înregistrarea ofertei de vânzare 
cu acest preţ, cu respectarea 
prevederilor art.4.   
 
Autor :Grupul parlamentar USR 

18. La articolul 14, după litera d) se 12. La articolul 14, după litera  Camera 
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introduce o nouă literă, lit. e), cu 
următorul cuprins: 
„e) nerespectarea obligațiilor 
prevăzute la art.6 alin.(2), (3) și (6) 
și art.7 alin. (1) și (7) de către 
primării;” 

d) se introduce o nouă literă, lit. 
e), cu următorul cuprins: 
    „e)  nerespectarea condițiilor 
prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. a), 
b)  și h) și pentru încălcarea art. 2 
alin. (5) lit. a), b), c) și h); 

 
Autor:Dep.PSD Nicolae 
Georgescu 

Deputaților 

19.  13. La articolul 14, după alin. 
(1) se introduce un nou alineat, 
alineatul (2), cu următorul 
cuprins: 

 (2) Încălcarea art. 2 alin. (4) 
lit. c), d), e), f), a art. 2 alin. (5) lit. 
d), e),  și f) atrage  anularea 
actelor juridice încheiate și 
exercitarea dreptului de 
 preemține al statului 
român,consimțământul 
vânzătorului fiind suplinit prin 
sențință judecătorească. 

Autor:Dep.PSD Nicolae Georgescu 
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20. 12. Articolul 15 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

„Art. 15. - Contravențiile 
prevăzute la art. 14 se sancționează 
cu amendă de la 100.000 lei la 
200.000 lei.” 

14. Art. 15. - Contravențiile 
prevăzute la art. 14 se 
sancționează cu amendă  de la 
50.000 lei la 400.000 lei. 
 
Autor:Dep.PSD Nicolae Georgescu 
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21.  „Art.16. – (1) Terenurile 
agricole situate în extravilan nu 
pot face obiectul contractelor de 
împrumut cu ipoteca, actelor de 
dare în plată, de constituire ca 
aport la capitalul social al unei 
societăți sau orice alt act juridic 
între vii prin care se transferă 
dreptul de proprietate sau se 
constituie un alt drept real care 
să asigure posesia și/sau 
folosința terenurilor agricole 
situate în extravilan, în măsura 
în care prin încheierea unor 
astfel de acte se eludează 
dispozițiile prezentei legi, cu 
excepția contractelor de credit 
încheiate în vederea finanțării 
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activității agricole proprii cu 
instituțiile de credit 
reglementate conform 
dispozițiilor Ordonanței de 
urgență nr. 99/2006 privind 
instituțiile de credit și 
adecvarea capitalului, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 
227/2007, cu modificările și 
completările ulterioare. 
(3) Contractele de împrumut, 
altele decât cele încheiate cu 
instituții de credit conform 
prevederilor Ordonanței de 
urgență nr. 99/2006, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 
227/2007, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru 
finanțarea activității agricole, 
actele de dare în plată, de 
constituire ca aport la capitalul 
social al unei societăți sau orice 
alt act juridic între vii prin care 
se transferă dreptul de 
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proprietate sau se constituie un 
alt drept real care să asigure 
posesia și folosința terenurilor 
agricole situate în extravilan, în 
măsura în care prin încheierea 
unor astfel de acte se eludează 
dispozițiile prezentei legi sunt 
nule de drept.” 
 

22.  15. După alineatul (1) al art. 17, 
se introduce un nou alineat, 
alin. (2), cu următorul cuprins: 

(2) Constatarea sancțiuni 
prevăzute la art. 14 alin. (2) se 
realizează prin sentință 
judecătorească, acțiunea în 
justiție introducându-se de 
către structurile centrale şi 
locale cu atribuţii în domeniu, 
aflate în subordinea 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, în numele și 
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pe seama acestuia. 

Autor:Dep.PSD Nicolae Georgescu 
23. Art.20. – (1)Prevederile prezentei 

legi nu se aplică antecontractelor*) 
şi pactelor de opţiune care au fost 
autentificate la notariat anterior 
intrării în vigoare a acesteia 
(2)Dispoziţiile prezentei legi nu se 
aplică înstrăinărilor între 
coproprietari, soţi, rude şi afini 
până la gradul al treilea, inclusiv. 

La articolul 20 se abrogă. 
Autor:dep.PNL Vasile Varga, Ioan 
Cupșa 
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