
 1

 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE  DISCIPLINĂ   
ŞI IMUNITĂŢI 

                         Bucureşti, 18 februarie 2014 
         Nr. PL –x 579/2013/2014 

 

 
 

RAPORT  ÎNLOCUITOR 
 

asupra  
Cererii de reexaminare a Legii privind unele măsuri de reglementare a vânzării – 

cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice şi de înfiinţare a 
Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare 

 
 
  În conformitate cu prevederile art. 137 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu cererea 
de reexaminare a proiectului de Lege privind unele măsuri de reglementare a vânzării – cumpărării terenurilor 
agricole situate în extravilan de către persoanele fizice şi de înfiinţare a Autorităţii pentru Administrarea şi 
Reglementarea Pieţei Funciare, formulată de Preşedintele României, trimisă cu adresa nr. PL- x 579 din 11  
februarie 2014 şi  înregistrat cu nr. 4c-11/97 din 11 februarie 2014. 
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Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin.(9) pct. 2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor  este  Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri de reglementare a vânzării-
cumpărării de terenuri agricole situate în extravilan de către persoanele fizice, cetăţeni români, respectiv, cetăţeni ai 
unui stat membru al Uniunii Europene sau ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European 
(ASEE), precum şi apatrizii cu domiciliul în România, într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat care 
este parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE). 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din data de 17 decembrie 2013 şi 
trimisă la promulgare în data de 19 decembrie 2013. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, în urma reexaminării, a admis cererea formulată de 
Preşedintele României, în şedinţa din 10 februarie 2014. 
Cererea de reexaminare vizează în parte legea trimisă la promulgare. Motivele cererii sunt următoarele: 
1. Titlul legii transmise promulgării face referire ta „unele măsuri de reglementare a vânzării-
cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice”. Aceeaşi menţiune se regăseşte şi în 
art. 1 lit. b) din lege. În acelaşi timp, art. 2 alin. (2) prevede că legea se aplică atât persoanelor fizice, cât şi 
„persoanelor juridice având naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene”. In consecinţă, aceste prevederi 
contradictorii pot crea o confuzie cu privire la sfera de aplicare a legii. 
2. De asemenea, art. 2 alin. din legea supusă reexaminării stabileşte că „prevederile prezentei legi se 
aplică cetăţenilor români, respectiv cetăţenilor unui stat membru a) Uniunii Europene sau ai statelor care sunt parte 
la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE)...”, şi „(...) persoanelor juridice având naţionalitatea unui 
stat membru al Uniunii Europene sau a statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European 
(ASEE).” Această reglementare nu este clară întrucât trebuie prevăzut expres dacă legea se aplică şi persoanelor 
juridice având naţionalitatea română sau numai persoanelor juridice având naţionalitatea unui stat membru al 
Uniunii Europene, altele decât cele române. Precizarea este utilă deoarece un act normativ trebuie sa fie predictibil şi 
previzibil. Totodată, aşa cum prevede art. 2 alin. (2), această lege ar urma să fie aplicabilă persoanelor juridice care 
au naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene şi, implicit şi Agenţiei Domeniilor Statului ( Agenţie care 
urmează a fi preluată de Autoritatea pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare), persoană 
juridică care se încadrează în această categorie, menţionată în prezentul act normativ. Vânzarea 
terenurilor agricole extravilane care se află în patrimoniul Agenţiei Domeniilor Statului trebuie să se 
realizeze exclusiv printr-o procedură de licitaţie publică şi nu prin parcurgerea procedurii de vânzare-
cumpărare reglementată de prezenta lege. 
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3. În art. 4 din lege se reglementează dreptul de preempţiune în cazul înstrăinării, prin vânzare, a 
terenurilor agricole situate în extravilan. Printre persoanele titulare ale dreptului de preempţiune sunt 
menţionate şi persoanele care desfăşoară activităţi agricole pe raza administrativ-teritorială a localităţii. 
În această situaţie, legea nu oferă criteriile prin care aceste persoane pot face dovada calităţii de agricultor, 
art. 25 din lege prevăzând că se vor elabora norme metodologice pentru aplicarea legii. Apreciez oportun ca 
aceste criterii să fie prevăzute în cuprinsul legii, iar nu într-un act normativ inferior legii. 
4. În conformitate cu art. 9 – 13 din lege se înfiinţează Autoritatea pentru Administrarea şi 
Reglementarea Pieţei Funciare (Autoritatea). Potrivit art. 9 alin. (5) această Autoritate preia atribuţiile Agenţiei 
Domeniilor Statului. Conform art. 4 alin. (I) iit. a) din Legea 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, această entitate (ADS) exercită în numele statului prerogativele dreptului de 
proprietate asupra terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând domeniului privat al statului. In consecinţă, 
Autoritatea, având un drept de preempţiune, potrivit art. 4, va putea cumpăra, în numele statului român, terenurile 
agricole extravilane. In conformitate cu art. 13 din legea supusă reexaminării, Autoritatea îndeplineşte şi atribuţii 
cu privire la verificarea exercitării dreptului de preempţiune, cât şi a condiţiilor legale de vânzare-cumpărare de 
către potenţialul cumpărător. Drept urmare, această Autoritate, pe de o parte, are un drept de preempţiune similar 
persoanelor prevăzute Ia art. 4 (coproprietarii, arendaşii, proprietarii vecini, persoanele care desfăşoară activităţi 
agricole pe raza administrativ-teritorială a localităţii, precum şi statul român), iar pe de altă parte, verifică şi 
îndeplinirea procedurii referitoare la exercitarea dreptului de preempţiune. Consider oportun ca această verificare a 
procedurii să fie conferită prin lege unei alte autorităţi, iar nu celei implicate efectiv în desfăşurarea procedurii, în 
calitate de beneficiar al dreptului de preempţiune 
5. Potrivit art. 13 lit. d) din lege, Autoritatea emite avizul încheierii contractului de vânzare-cumpărare al 
terenurilor cu destinaţie agricolă de către persoanele fizice prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (3). Această reglementare 
este deficitară sub două aspecte:  
- avizul se emite numai persoanelor fizice, nu şi persoanelor juridice, ceea ce ar conduce la o reglementare 
discriminatorie; 
- emiterea avizului de către o autoritate centrală va duce, inevitabil, la îngreunarea procedurilor privind 
vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole din extravilan. Astfel, se impune instituirea unei proceduri de 
verificare şi conformitate a respectării dreptului de preempţiune clară, flexibilă şi apropiată de interesele 
persoanelor ce intenţionează să înstrăineze terenuri agricole în extravilan. 



 4

6. În ceea ce priveşte aplicarea legii trimise spre promulgare, art. 25 prevede că Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale  şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice vor elabora, în termen de 30 de 
zile de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, norme metodologice. În acest context, pentru a se 
evita un blocaj în ceea ce priveşte tranzacţiile care au ca obiect vânzarea-cumpărarea de terenuri agricole 
extravilane, se consideră că ar trebui să se prevadă ori că legea va intra efectiv în vigoare la data aprobării 
prin hotărâre a Guvernului a normelor metodologice, ori că în intervalul de timp de la data intrării în 
vigoare a legii până la data aprobării normelor metodologice urmează a se aplica legislaţia civilă, de drept 
comun, în materia dreptului de preempţiune. 
7. Totodată, legea trebuie să prevadă şi procedura de urmat în cazul în care dreptul de 
preempţiune nu este exercitat de către beneficiarii legali, iar vânzătorul terenului, pe piaţa liberă, primeşte o 
oferă de preţ mai mică decât cea din oferta de vânzare a terenului agricol în extravilan făcută la momentul 
declanşării procedurii de vânzare. 

O altă temă ce se regăseşte în cererea de reexaminare a Preşedintelui României o constituie condiţiile 
de vânzare – cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan de către cetăţenii statelor membre ale Uniunii 
Europene. Astfel că, cu privire la adoptarea legislaţiei privind condiţiile de vânzare – cumpărare a terenurilor agricole 
extravilane, se consideră oportun să se prevadă ca cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi persoanele 
juridice având naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene să poată achiziţiona aceste terenuri, în România, 
cu restricţiile şi facilităţile similare de care cetăţenii români ori persoanele juridice de naţionalitate română beneficiază 
în cazul în care aceştia decid dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole extravilane în statele 
membre ale Uniunii Europene, potrivit legislaţiei interne aplicabile în statul respectiv. 

Instituirea unei asemenea reglementări nu este de natură să creeze o restricţie în privinţa achiziţionării 
de terenuri agricole în România de către cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene ori de către persoanele 
juridice având naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene, ci urmăreşte să ofere condiţii legale similare, în 
cadrul sistemul legislativ european. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi 135 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei au dezbătut cererea de reexaminare şi documentele ce o însoţesc, în şedinţa din 18 februarie 2014.  

La dezbateri au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi.  

În cadrul dezbaterilor, a participat, ca invitat, din partea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
domnul Daniel Butănoiu, secretar de stat. 
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, admiterea cererii de reexaminare şi adoptarea proiectului de Lege 
privind unele măsuri de reglementare a vânzării – cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către 
persoanele fizice şi de înfiinţare a Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare, cu 
amendamentele admise, asa cum sunt redate in Anexa I , la prezentul raport. Amendamentele respinse sunt redate in 
Anexa II. 

                 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 

 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Ciprian – Nicolae NICA 

  
 
 
 
 
 
Consilier, Iuliana Fuiorea 
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Anexa nr. 1 
    
Nr. 
Crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente propuse Motivare 

1 LEGE 
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 

Nemodificat  

2 TITLUL I 
Unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 
terenurilor agricole situate în extravilan 

Nemodificat  

3 Capitolul I 
Dispoziţii generale 

Nemodificat  

4 Art.1.- Scopurile prezentei legi sunt:  
  
a) asigurarea securităţii alimentare, protejarea intereselor 
naţionale şi exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu 
interesul naţional;  
   
b) stabilirea unor măsuri privind  reglementarea vânzării-
cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan;  
  c) comasarea terenurilor agricole în vederea 
creşterii dimensiunii fermelor agricole şi constituirea 
exploataţiilor viabile economic. 

Nemodificat  

5 Art.2. - (1) Terenurile agricole situate în intravilan 
nu intră sub incidenţa prezentei reglementări.  

Nemodificat  

6 (2) Prevederile prezentei legi se aplică cetăţenilor români, 
respectiv cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene 

(2) Prevederile prezentei legi se 
aplică cetăţenilor români, respectiv 
cetăţenilor unui stat membru al Uniunii 

În baza Deciziei Consiliului UE 
2009/392/CE din 27.11.2008 s-a 
încheiat un Protocol la Acordul 
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Nr. 
Crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente propuse Motivare 

sau  ai  statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul 
Economic European (ASEE), precum şi apatrizilor cu 
domiciliul în România, într-un stat membru al Uniunii 
Europene sau într-un stat care este parte la Acordul privind 
Spaţiul Economic European (ASEE), precum şi persoanelor 
juridice având naţionalitatea română, respectiv a unui stat 
membru al Uniunii Europene sau a statelor care sunt parte la 
Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE). 
Cetăţenii şi persoanele juridice aparţinând unui stat 
membru al Uniunii Europene sau statelor care sunt parte 
la Acordul privind Spaţiul Economic European pot 
achiziţiona teren agricol în România în condiţii de 
reciprocitate. 

Europene, ai  statelor care sunt parte la 
Acordul privind Spaţiul Economic 
European (ASEE) sau ai  Confederaţiei 
Elveţiene, precum şi apatrizilor cu 
domiciliul în România, într-un stat 
membru al Uniunii Europene, într-un stat 
care este parte la Acordul privind Spaţiul 
Economic European (ASEE) sau în  
Confederaţia Elveţiană, precum şi 
persoanelor juridice având naţionalitatea 
română, respectiv a unui stat membru al 
Uniunii Europene, a statelor care sunt 
parte la Acordul privind Spaţiul 
Economic European (ASEE) sau a 
Confederației Elvețiene. Cetăţenii şi 
persoanele juridice aparţinând unui stat 
membru al Uniunii Europene sau statelor 
care sunt parte la Acordul privind Spaţiul 
Economic European sau Confederației 
Elvețiene pot achiziţiona teren agricol în 
România în condiţii de reciprocitate. 
 

Autor amendament: deputat Vasile 
Varga şi Ciprian Nica 

între UE și Elveția privind libera 
circulație a persoanelor, ca 
urmare a aderării României și 
Bulgariei la UE. Anexa 1 la 
protocol prevede Măsuri 
tranzitorii cu privire la 
dobândirea de terenuri și 
reședințe secundare. Protocolul a 
intrat în vigoare la 1.06.2009. 

7 (3) Cetăţeanul unui stat terţ şi apatridul cu domiciliul într-
un stat terţ, precum şi persoanele juridice având naţionalitatea 
unui stat terţ pot dobândi dreptul de proprietate asupra 
terenurilor agricole situate în extravilan în condiţiile 
reglementate prin tratate internaţionale, pe bază de 
reciprocitate, în condiţiile prezentei legi.  

Nemodificat  

8 CAPITOLUL II Nemodificat  
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Nr. 
Crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente propuse Motivare 

Vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în 
extravilan 
 

9 Art. 3. - (1) Terenurile agricole situate în extravilan pe o 
adâncime de 30 km faţă de frontiera de stat şi ţărmul Mării 
Negre, către interior,  precum şi cele situate în extravilan la 
o distanţă de până la 2.400 m faţă de obiectivele speciale pot 
fi înstrăinate prin vânzare-cumpărare doar cu avizul specific 
al Ministerului Apărării Naţionale, eliberat în urma 
consultării cu organele de stat cu atribuţii în domeniul 
siguranţei naţionale, prin structurile interne specializate 
menţionate la art.6 alin.(1) din Legea nr.51/1991 privind 
siguranţa naţională a României, cu modificările ulterioare. 

 
Nemodificat 

 

 

  După alin. (1) al art. 3, se introduce un 
nou alineat, alin. (11) 
  (11) Prevederile alin. (1)n nu se aplică 
preemtorilor. 
 

 
Autor amendament: deputaţi UDMR  

Mate Andras Levente şi Marton Arpad 
 

 

10         (2) Avizele  prevăzute  la alin. (1) vor  fi  
comunicate  în  termen  de 20 zile lucrătoare de la 
înregistrarea cererii de solicitare de către vânzător. Procedura 
şi alte elemente privind obţinerea avizului specific al 
Ministerului Apărării Naţionale se reglementează prin 
normele metodologice de aplicare a legii.   

(2) Avizele  prevăzute  la alin.(1) vor  
fi  comunicate  în  termen  de 20 zile 
lucrătoare de la înregistrarea cererii de 
solicitare de către vânzător. Procedura şi 
alte elemente privind obţinerea avizului 
specific al Ministerului Apărării 
Naţionale se reglementează prin normele 
metodologice de aplicare a legii. În 
cazul neîndeplinirii acestei obligatii de 

- în urma eliminării art.3 alin.(1), 
- în plus, Senatul a eliminat din textul 
proiectului de lege inițiat de către 
Guvern posibilitatea avizului tacit, 
atunci când instituțiile statului 
specificate nu emit în termenul legal 
avizul specific, astfel încât procedura 
emiterii va putea fi prelungită foarte 
mult în timp. 
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Nr. 
Crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente propuse Motivare 

a emite avizul, se consideră ca fiind 
favorabil. 
 

Autor amendament: Comisia juridică 
11 (3) Terenurile agricole situate în extravilan, în care se află 

situri arheologice, în care au fost instituite zone cu 
patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potenţial 
arheologic evidenţiat întâmplător, pot fi înstrăinate prin 
vânzare, doar cu avizul specific al Ministerului Culturii, 
respectiv al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, 
după caz, emis în termen de 20 zile lucrătoare de la 
înregistrarea cererii de solicitare de către vânzător. Procedura 
şi alte elemente privind obţinerea avizului specific al 
Ministerului Culturii se reglementează prin normele 
metodologice de aplicare a legii. 

(3) Terenurile agricole situate în 
extravilan, în care se află situri 
arheologice, în care au fost instituite 
zone cu patrimoniu arheologic reperat 
sau zone cu potenţial arheologic 
evidenţiat întâmplător, pot fi înstrăinate 
prin vânzare, doar cu avizul specific al 
Ministerului Culturii, respectiv al 
serviciilor publice deconcentrate ale 
acestuia, după caz, emis în termen de 20 
zile lucrătoare de la înregistrarea cererii 
de solicitare de către vânzător. Procedura 
şi alte elemente privind obţinerea 
avizului specific al Ministerului Culturii 
se reglementează prin normele 
metodologice de aplicare a legii. În 
cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, 
avizul se consideră ca fiind favorabil. 
 
Autor amendament: deputat PNL Vasile 

Varga 

 

12 CAPITOLUL III 
Exercitarea dreptului de preempţiune 

 

Nemodificat  

13 Art.4.- (1) Înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor 
agricole situate în extravilan se face cu respectarea dreptului 
de preempţiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor 
vecini, proprietarilor din aceeaşi tarla,  precum şi al 

Art.4.- (1)Înstrăinarea, prin vânzare, a 
terenurilor agricole situate în extravilan 
se face cu respectarea condițiilor de 
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Nr. 
Crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente propuse Motivare 

statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului, în această 
ordine, la preţ şi în condiţii egale.  
 
 
 
 
 
 
 
(2) Prin derogare 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. 

fond și de formă prevăzute de Codul 
civil și 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.  

Autor amendament: Comisia juridică 
 
(2) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 

14  După alineatul 2 al art. 4 se introduce 
un nou alineat, alin. (3), cu următorul 
cuprins: 
 
(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 la calitatea 
de  proprietar a vânzătorului asupra 
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Nr. 
Crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente propuse Motivare 

imobilului supus vânzării 
conform descrierii din cartea funciară.
 
 

Autor amendament: deputat Vasile 
Varga şi Ciprian Nica 

 
15  După art. 4 se introduce un nou 

articol, art. 5, cu următorul cuprins: 
 
Art. 5 
(1) În toate cazurile în care se solicită, 
în conformitate cu art. 1669 din Codul 
Civil, pronunțarea unei hotărâri care 
ține loc de contract de vânzare 
cumpărare, este necesar ca 
antecontractul să fie încheiat în formă 
autentică și să fie îndeplinite condițiile 
prevăzute la art. 3 , 4 și 8 din prezenta 
lege. 
 
 
(2) Cererea de înscriere în cartea 
funciară a dreptului de proprietate 
formulată în baza hotărârii 
judecătorești care ține loc de contract 
de vânzare, se respinge dacă nu sunt 
îndeplinite condițiile prevăzute de 
prezenta lege. 
 

Autor amendament: deputat Vasile 
Varga şi Ciprian NicA 
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Nr. 
Crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente propuse Motivare 

16 Art.5.- (1) Prin derogare de la art.1730 şi 
următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, 
vânzătorul înregistrează, la primăria din raza unităţii 
administrativ-teritoriale unde se află terenul, o cerere prin 
care solicită afişarea ofertei de vânzare a terenului agricol 
situat în extravilan, în vederea aducerii acesteia la cunoştinţa 
preemptorilor. Cererea este însoţită de oferta de vânzare a 
terenului agricol şi de lista preemptorilor, întocmite 
conform modelului stabilit prin normele metodologice la 
prezenta lege, respectiv de documentele doveditoare 
prevăzute în normele metodologice la prezenta lege. 
Informaţiile cuprinse în lista preemptorilor se confruntă 
cu datele care sunt înregistrate în Registrul agricol 
deţinut de către unitatea administrativ-teritorială pe a 
cărei rază se află situat terenul.  

Nemodificat  

17 (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.  
   

(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 și, după 
caz, pe pagina de internet a acesteia.  
 

 Autor amendament: deputat 
Vasile Varga şi Ciprian Nica 

  

 

18 (3) Primăria are obligaţia de a transmite structurii din 
cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, denumită în continuare structura 
centrală, respectiv structurilor teritoriale ale acestuia, 

Nemodificat  
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Nr. 
Crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente propuse Motivare 

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 art.5 alin.(1), în termen de 3 zile 
lucrătoare de la data înregistrării cererii. 

19 (4) În scopul unei transparenţe extinse, în termen de 3 
zile lucrătoare de la înregistrarea dosarului 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. 

Nemodificat  

20 Art.6.- (1) Titularul dreptului de preempţiune 
trebuie ca, în termenul de 30 de zile prevăzut la art.5 
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 ore de la înregistrarea 
acceptării ofertei de vânzare, datele prevăzute în normele 
metodologice la prezenta lege, respectiv le va trimite 
pentru afişare pe site către structura centrală, respectiv 
structurile teritoriale, după caz.   
   

Art. 7 Nemodificat  

21 (2) În cazul în care, în termenul de 30 de zile prevăzut la 
art.5 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. 

Nemodificat  

22 (3) În cazul în care, în termenul de 30 de zile prevăzut Nemodificat  
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Nr. 
Crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente propuse Motivare 

la art.5 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.  
   

23 (4) În cazul în care, în termenul de 30 de zile prevăzut 
la art.5 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 preemptorii de rang 
superior. 

Nemodificat  

24 (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 de la art.5 alin. (2).  La expirarea 
celor 10 zile, vânzătorul va comunica primăriei numele 
preemptorului. 

Nemodificat   

25 (6) În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea 
prevăzută la alin.(2), (3) şi (5),  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. 

Nemodificat  

26 (7) Dacă în termenul de 30 de zile prevăzut la art.5 
alin.(2), niciunul dintre titularii dreptului de preempţiune 
nu îşi manifestă intenţia de a cumpăra terenul, vânzarea 
terenului este liberă, cu respectarea dispoziţiilor 

Nemodificat 
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Nr. 
Crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente propuse Motivare 

prevăzute de prezenta lege şi a normelor metodologice, 
urmând ca vânzătorul să 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.5 
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.5 alin.(2),  respectiv termenul de 10 zile prevăzut la 
art.6 alin.(5), vânzătorul modifică datele înscrise în oferta 
de vânzare, acesta reia procedura de înregistrare a cererii 
prevăzute la art.5, cu respectarea dispoziţiilor prezentei 
legi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nemodificat 

27 Art.7.- Dispoziţiile prezentului capitol privitoare 
la exercitarea dreptului de preempţiune se completează 
cu prevederile de drept comun. 

Art. 8 Nemodificat  

28 CAPITOLUL IV 
Controlul aplicării procedurii dreptului de preempţiune 
 
 
 

Nemodificat  

29 Art. 8. - Avizul final necesar încheierii contractului 
de vânzare-cumpărare 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. 

Art. 9. - Avizul final necesar 
încheierii contractului de vânzare în 
formă autentică de către notarul 
public sau pronunțării de către 
instanță a unei hotărâri judecătoreşti 
care ține loc de contract de vânzare,  

Corelare cu dispozițiile Legii nr. 
36/1995 a notarilor publici şi a 
activităţii notariale, republicată, 
cu modificările și completările 
ulterioare. 
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Crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente propuse Motivare 

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. 
 

Autor amendament: Comisia juridică 
30 Art. 9. - (1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor  

prevăzute la art.4 se va face de către structura centrală, 
respectiv de către structurile teritoriale, după caz,  în termen 
de 5 zile lucrătoare de la primirea datelor şi documentelor 
prevăzute la art. 5, respectiv art. 6. În cazul îndeplinirii 
condiţiilor legale, în termen de 2 zile lucrătoare de la 
expirarea termenului pentru verificare, structura centrală, 
respectiv structurile teritoriale, după caz, vor emite avizul 
necesar încheierii contractului de vânzare-cumpărare.  
    

Art. 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. 5, 
respectiv art. 6. În cazul îndeplinirii 
condiţiilor legale, în termen de 2 zile 
lucrătoare de la expirarea termenului 
pentru verificare, structura centrală, 
respectiv structurile teritoriale, după caz, 
vor emite avizul necesar încheierii 
contractului de vânzare-cumpărare. În 
cazul în care nici un preemptor nu-și 
manifestă intenția de cumpărare prin 
depunerea ofertei în termenul 
prevăzut de prezenta lege, nu este 
necesară emiterea avizului prevăzut 
de art. 8. În acest caz, contractul de 
vânzare se încheie pe baza adeverinței 
eliberate de primărie în condițiile art. 

Este necesar să se stabilescă 
competența structurilor teritoriale 
în funcție de locul situării 
terenului agricol care face 
obiectul prezentei legi. 



 17

    
Nr. 
Crt. 
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6 alin. (7). 
Autor amendament: Comisia juridică 

31 (2) În situaţia în care, în urma verificărilor de către 
structura centrală, respectiv structurile teritoriale, după 
caz, se constată că preemptorul ales nu îndeplineşte 
condiţiile prevăzute de prezenta lege, se va emite un aviz 
negativ, în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea 
termenului pentru verificare prevăzut la alin.(1).  

Nemodificat  

32 (3) Avizele prevăzute la alin. (1) si (2) vor fi eliberate 
prin grija structurilor teritoriale. Avizele vor fi publicate 
pe site-urile proprii, în termen de 2 zile lucrătoare de la 
emitere. 

Nemodificat  

33 (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 aplică în mod corespunzător dispoziţiile art.6 
alin.(7). 

Nemodificat  

34 (5) Structurile prevăzute la alin.(1) şi procedura de emitere 
şi de eliberare a avizelor vor fi stabilite prin norme 
metodologice. 
    

(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. 
 

Autor:Comisia juridică 
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35 (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.6 alin.(1), se aplică 
prevederile art.6 alin. (3). 

(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.6 alin.(1), se aplică prevederile 
art.6 alin.(7). 
 

Autor amendament: Comisia juridică 

S-a corectat trimiterea la textul 
legal corect. 

36 Art. 10. -  Arendaşul care doreşte să cumpere terenul 
agricol situat în extravilan  trebuie să deţină această calitate 
pentru terenul respectiv, stabilită printr-un contract de arendă 
valabil încheiat şi înregistrat potrivit dispoziţiilor legale, la 
momentul afişării ofertei de vânzare la sediul primăriei. 

Nemodificat  

37 Art. 11.-  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 către potenţialul 
cumpărător, prevăzute de prezenta lege;  
   d) emit avizul prevăzut la art.8 

Nemodificat  
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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 la prezenta 
lege;  
 f) constată contravenţiile şi aplică 
sancţiunile prevăzute de prezenta lege, prin personalul 
împuternicit.  

38 CAPITOLUL V 
Dispoziţii finale şi tranzitorii 

Nemodificat  

39 Art. 12.-  Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage 
răspunderea administrativă, contravenţională sau civilă, după 
caz. 

Nemodificat  

40 Art. 13. -  Constituie contravenţii următoarele fapte: 
  a) vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole 
situate în extravilan, în care se află situri arheologice, în care 
au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau 
zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător, fără 
avizul specific al Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor 
publice deconcentrate ale acestuia, după caz, prevăzut la art.3 
alin.(3);  
   

Nemodificat  
 
 
 
 

41 b) vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în 
extravilan, fără avizul specific al Ministerului Apărării 
Naţionale, prevăzut la art.3 alin. (1);  
   

b) vânzarea-cumpărarea terenurilor 
agricole situate în extravilan, fără avizul 
specific al Ministerului Apărării 
Naţionale, prevăzut la art.3 alin. (1), 
dacă această situație era notată în 

Corelare cu conținutul 
proiectului. 
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cartea funciară la data solicitării 
extrasului de carte funciară pentru 
autentificare;   
 

Autor amendament: Comisia juridică 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 c) vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în 
extravilan fără avizul structurii centrale, respectiv a 
structurilor teritoriale ale Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltării Rurale, după caz, prevăzut la art.8; 
   

c) vânzarea-cumpărarea terenurilor 
agricole situate în extravilan fără avizul 
structurii centrale, respectiv a structurilor 
teritoriale ale Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltării Rurale, după caz, prevăzut la 
art.8, cu excepția situației de la art. 6 
alin. (7) și art. 9 alin. (1); 

Autor amendament: Comisia juridică 

 

43 d) nerespectarea dreptului de preempţiune în condiţiile 
prevăzute la art.4.  

Nemodificat  

44 e) nerespectarea prevederilor art.6;  
  f) nerespectarea prevederilor art.7. 

Se elimină 
Autor – Comisia juridică 

 

45 Art.14.-  Contravenţiile prevăzute la art.13 se 
sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.  

Nemodificat  

46 Art.15.-  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 art.8 este interzisă şi se sancţionează cu 
nulitatea absolută. 

Nemodificat   

47 Art.16.-  Constatarea si sancţionarea contravenţiilor Nemodificat  
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se fac de către personalul împuternicit din structurile 
centrale şi locale cu atribuţii în domeniu, aflate în 
subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 

48 Art. 17 .-  Prevederile art. 13-16 referitoare la 
contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Nemodificat  

49  
Art. 18. -  Sumele provenite din aplicarea amenzilor 
prevăzute la art.14 se constituie venit la bugetul de stat.  

Nemodificat  

50 Art. 19. -  (1) Prevederile prezentei legi nu se aplică 
antecontractelor şi pactelor de opţiune care au fost 
autentificate la notariat anterior intrării în vigoare a acesteia.  

Nemodificat Textul a fost reformulat pentru 
claritatea formulării. 

51  (2) Dispoziţiile prezentei legi nu se 
aplică înstrăinărilor între rude până la 
gradul trei, inclusiv. 

Autor – Comisia juridică 
 

 

52  
 
Art.20.-  În termen de 7  zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, se vor elabora  normele 
metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, 
care se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii 
şi dezvoltării rurale, al ministrului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi 
al ministrului culturii.  

Articolul 21 se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 
Art.21.-  În termen de 7  zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi, 
se vor elabora  normele metodologice 
pentru aplicarea prevederilor prezentei 
legi, care se aprobă prin ordin comun al 
ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale, al ministrului dezvoltării 

 
 
 
 
 
Având în vedere obiectul de 
reglementare al actului 
normativ, la elaborarea 
normelor e necesară implicarea 
Ministerului Justiției și 
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regionale şi administraţiei publice, al 
ministrului apărării naţionale, al 
ministrului culturii, cu consultarea 
Uniunii Naționale a Notarilor Publici 
din România și a Agenției Naționale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară . 
 

Autor amendament - Comisia juridică 

consultarea Uniunii Naționale a 
Notarilor Publici din România 
și a Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate 
Imobiliară . 
 
 
 

53  (2) Prezenta lege intră în vigoare în 
termen de 30 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al 
României Partea I. 
 
(3) Normele metodologice vor fi emise 
în termen de 7 zile de la data intrării 
în vigoare a prezentei legi. 
 
(4) Până la data publicării normelor 
metodologice în Monitorul Oficial al 
României, Partea I,  se aplică regulile 
de drept comun. 
 

Autor amendament: Comisia juridică 

Actul normativ nu trebuie să intre 
în vigoare înainte de publicarea în 
Monitorul Oficial a normelor 
metodologice, având în vedere 
numeroasele aspecte lăsate spre 
reglementare acestor norme. 

54 TITLUL II 
Dispoziţii privind modificarea 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, precum şi unele măsuri de 
organizare a Agenţiei Domeniilor Statului 

Nemodificat  

55 Art. 1. - Legea nr.268/2001 privind privatizarea Art. 22. - Legea nr.268/2001  
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societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă 
şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.299 din 7 iunie 
2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 
 

privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare 
terenuri proprietate publică şi privată a 
statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.299 din 7 iunie 
2001, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 

56 1. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (1) 
şi alineatul (2) vor avea următorul cuprins: 
  „Art.4.- (1) Agenţia Domeniilor Statului, 
instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral 
de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al 
Guvernului, în subordinea Guvernului şi în coordonarea 
tehnică a ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, are 
următoarele atribuţii: 

  

57 (2) Structura organizatorică, regulamentul de organizare şi 
funcţionare ale Agenţiei Domeniilor Statului se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului.” 

Nemodificat  

58 2. Articolul 5 va avea următorul cuprins: 
  „Art.5.- (1) Agenţia Domeniilor Statului este 
condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, şi un 
vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin 
decizie a primului-ministru. 
    (2) În exercitarea atribuţiilor, 
preşedintele emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. 

Nemodificat  
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59 (3) Preşedintele Agenţiei Domeniilor Statului are calitatea 
de ordonator terţiar de credite. 
(4) Preşedintele reprezintă Agenţia Domeniilor Statului în 
raporturile cu celelalte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale şi locale, cu alte persoane 
juridice şi fizice, precum şi în justiţie.” 

Nemodificat  

60 3. La articolul 51, alineatele (2) şi (3) vor avea 
următorul cuprins: 
  „(2) Din Comitet fac parte  reprezentanţi ai 
Secretariatului General al Guvernului, ai Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ai Agenţiei Domeniilor 
Statului, ai Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară, ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor, ai Ministerului Mediului şi 
Pădurilor şi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor. 
Componenţa, atribuţiile şi  modul de funcţionare ale 
Comitetului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 
    (3) Membrii Comitetului sunt remuneraţi din 
bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de 
privatizare al Agenţiei Domeniilor Statului, întocmit cu 
respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, 
aprobată prin Legea nr.44/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale Legii nr.137/2002 privind unele 
măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cuantumul maxim al indemnizaţiei 
lunare va fi stabilit prin decizie a primului-ministru, fără a 
putea depăşi 20% din nivelul indemnizaţiei lunare acordate 

Nemodificat  
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Nr. 
Crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente propuse Motivare 

prin lege pentru funcţia de secretar de stat.” 
61 Art. 2. - Atribuţiile ministrului agriculturii şi dezvoltării 

rurale privind coordonarea tehnică a Agenţiei Domeniilor 
Statului vor fi prevăzute în hotărârea Guvernului privind 
organizarea si funcţionarea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 

Art. 23. - Atribuţiile ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale privind 
coordonarea tehnică a Agenţiei 
Domeniilor Statului vor fi prevăzute în 
hotărârea Guvernului privind organizarea 
si funcţionarea Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale. 

 

62 Art. 3.- Numărul maxim de posturi al Secretariatului 
General al Guvernului se suplimentează cu 238 de posturi, 
corespunzător numărului de posturi al  Agenţiei Domeniilor 
Statului. 
 

Art. 24.- Numărul maxim de posturi al 
Secretariatului General al Guvernului se 
suplimentează cu 238 de posturi, 
corespunzător numărului de posturi al  
Agenţiei Domeniilor Statului. 
 

 

63 Art. 4. - (1) În termen de  maximum 15 zile de la intrarea 
in vigoare a prezentei legi, între Agenţia Domeniilor Statului, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Secretariatul 
General al Guvernului se va încheia un protocol de predare-
preluare, pe baza bilanţului de închidere întocmit de Agenţia 
Domeniilor Statului, la data semnării acestuia. 
 
 
 
 
(2) Prin protocolul prevăzut la alin.(1) se predau 
Secretariatului General al Guvernului elementele 
patrimoniale ale Agenţiei Domeniilor Statului, creditele 
bugetare aprobate acestei instituţii şi neutilizate, precum şi 
numărul de posturi cu personalul aferent.  

Art. 25. - (1) În termen de  maximum 
15 zile de la intrarea in vigoare a 
prezentei legi, între Agenţia Domeniilor 
Statului, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale şi Secretariatul 
General al Guvernului se va încheia un 
protocol de predare-preluare, pe baza 
bilanţului de închidere întocmit de 
Agenţia Domeniilor Statului, la data 
semnării acestuia. 
(2) Prin protocolul prevăzut la 
alin.(1) se predau Secretariatului General 
al Guvernului elementele patrimoniale 
ale Agenţiei Domeniilor Statului, 
creditele bugetare aprobate acestei 
instituţii şi neutilizate, precum şi 
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Nr. 
Crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente propuse Motivare 

numărul de posturi cu personalul aferent. 
64 Art. 5. - Până la data semnării protocolului de predare-

preluare prevăzut la art. 4, finanţarea cheltuielilor curente ale 
Agenţiei Domeniilor Statului se asigură din bugetul 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Art. 26. - Până la data semnării 
protocolului de predare-preluare 
prevăzut la art. 4, finanţarea cheltuielilor 
curente ale Agenţiei Domeniilor Statului 
se asigură din bugetul Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

 

65 Art.6.- Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să 
introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, 
respectiv Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltării Rurale, modificările ce decurg din 
aplicarea prevederilor prezentei legi în structura bugetului de 
stat şi a bugetelor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale şi Secretariatului General al Guvernului, în baza 
protocolului de predare-preluare încheiat între Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Agenţia Domeniilor 
Statului şi Secretariatul General al Guvernului.  

Art. 27.- Se autorizează Ministerul 
Finanţelor Publice să introducă, la 
propunerea ordonatorilor principali de 
credite, respectiv Secretariatul General al 
Guvernului şi Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltării Rurale, modificările ce 
decurg din aplicarea prevederilor 
prezentei legi în structura bugetului de 
stat şi a bugetelor Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi 
Secretariatului General al Guvernului, în 
baza protocolului de predare-preluare 
încheiat între Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltării Rurale, Agenţia Domeniilor 
Statului şi Secretariatul General al 
Guvernului. 
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Anexa II 
Amendamente Respinse 

 
 

1  
 
 
 
 
 

La art. 4 se introduce un nou 
alineat, alin. (3) cu următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 
(3) În vederea înstrăinării 
realizate în condițiile prezentei 
legi și a notării în cartea 
funciară a avizelor de 
înstrăinare prevăzute la art. 3, 
terenurile agricole situate în 
extravilan înscriu în prealabil 
în cartea funciară. 
 
 

  

2 Art.5.- (1) Prin derogare de 
la art.1730 şi următoarele din Legea 
nr.287/2009 privind Codul civil, 
vânzătorul înregistrează, la primăria 
din raza unităţii administrativ-
teritoriale unde se află terenul, o 
cerere prin care solicită afişarea ofertei 
de vânzare a terenului agricol situat în 
extravilan, în vederea aducerii acesteia 
la cunoştinţa preemptorilor. Cererea 
este însoţită de oferta de vânzare a 

Art. 6 – (1) „Prin derogare de la 
art. 1730 şi următoarele din 
Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil, vânzătorul 
înregistrează, la primăria din raza 
unităţii administrativ-teritoriale 
unde se află terenul, o cerere prin 
care solicită afişarea ofertei de 
vânzare a ternului agricol situat 
în extravilan, în vederea aducerii 
acesteia la cunoştinţa 
preemptorilor. Cererea este 
însoţită de oferta de vânzare a 

 Întocmirea listei preemptorilor de 
către vânzător este inutil (datele 
listei sunt deja înregistrate în 
Registrul agricol deţinut de  către 
unitatea administrativ-teritorială 
pe a cărei rază se află terenul) şi ar 
îngreuna procedura de vânzare, 
birocraţie în plus.  
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terenului agricol şi de lista 
preemptorilor, întocmite conform 
modelului stabilit prin normele 
metodologice la prezenta lege, 
respectiv de documentele doveditoare 
prevăzute în normele metodologice la 
prezenta lege. Informaţiile cuprinse 
în lista preemptorilor se confruntă 
cu datele care sunt înregistrate în 
Registrul agricol deţinut de către 
unitatea administrativ-teritorială pe 
a cărei rază se află situat terenul.  

terenului agricol şi de 
documentele doveditoare 
prevăzute de normele 
metodologice la prezenta lege.” 
 

Autor amendament: deputaţi 
UDMR  Mate Andras Levente şi 

Marton Arpad 
 

3 (3) Primăria are obligaţia de a 
transmite structurii din cadrul 
aparatului 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 art.5 alin.(1), 
în termen de 3 zile lucrătoare de la 
data înregistrării cererii. 

„(3) Primăria are obligaţia de a 
transmite structurii din cadrul 
aparatului 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 copiile cererii de 
afişare, ale ofertei de vânzare şi 
ale documentelor doveditoare 
prevăzute la art. 5 alin. (1), în 
termen de 3 zile lucrătoare de la 
data înregistrării cererii.” 
 

Autor amendament: deputaţi 
UDMR  Mate Andras Levente şi 

Marton Arpad 

  

4 (4) În cazul în care, în termenul 
de 30 de zile prevăzut la art.5 
alin.(2),  un preemptor de rang 

Se elimină 
 

Autor amendament: deputaţi 

 - această reglementare propusă 
contravine prevederilor art.4 alin.(1) 
privind ordinea de preemțiune, care 
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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 preemptorii de 
rang superior. 

UDMR  Mate Andras Levente şi 
Marton Arpad 

 

se aplică în cazul de existența de preț 
și condiții egale, 
- de ce ar mai fi nevoie de sistemul 
ordinii de preempțiune dacă 
vânzătorul poate să nu îl respecte? 
Dacă nu există același preț și condiții 
egale, vânzătorul trebuie lăsat să 
vândă celui care oferă preț mai bun, 
în cazul de față preemptorului de rang 
inferior care a oferit un preț superior. 

5 (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 de la art.5 
alin. (2).  La expirarea celor 10 zile, 
vânzătorul va comunica primăriei 
numele preemptorului. 

Se elimină 
 

Autor amendament: deputaţi 
UDMR  Mate Andras Levente şi 

Marton Arpad 
 

  

6 (6) În termen de 3 zile lucrătoare de 
la comunicarea prevăzută la alin.(2), 
(3) şi (5),  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. 

(6) În termen de 3 zile 
lucrătoare de la comunicarea 
prevăzută la alin.(2), (3) şi (5),  
primăria are obligaţia să 
transmită structurii centrale, 
respectiv structurilor teritoriale, 
după caz, datele de identificare a 
preemptorului ales, indicat de 
vânzător și potenţial cumpărător, 
în vederea verificării îndeplinirii 
condiţiilor legale prevăzute de 
prezenta lege. 
 

Autor amendament: deputat 
Vasile Varga şi Ciprian Nica 

  

7 (7) Dacă în termenul de 30 de zile (7) Dacă în termenul de 30 de   
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prevăzut la art.5 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 a normelor 
metodologice, urmând ca 
vânzătorul să 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.5 alin.(1) ori în 
condiţii mai avantajoase decât cele 
arătate în aceasta atrage nulitatea 
absolută.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zile prevăzut la art.5 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 a 
normelor metodologice, urmând 
ca vânzătorul să înştiinţeze în 
scris primăria, despre aceasta, 
care eliberează o adeverință 
din care rezultă că nici un 
preemptor nu și-a manifestat 
intenția de cumpărare și că 
imobilul se poate vinde liber, la 
prețul din ofertă. În situaţia în 
care vânzătorul obţine acordul 
tuturor preemptorilor cu 
privire la vânzarea liberă a 
terenului agricol anterior 
împlinirii termenului de 30 de 
zile, primăria eliberează de 
îndată adeverinţa prevăzută la 
teza anterioară.  Vânzarea liberă 
a terenului la un preţ mai mic 
decât cel cerut în oferta de 
vânzare prevăzută la art.5 alin.(1) 
ori în condiţii mai avantajoase 
decât cele arătate în aceasta 
atrage nulitatea absolută.  
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Autor amendament: deputat 
Vasile Varga şi Ciprian Nica 

8 (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 aplică în mod 
corespunzător dispoziţiile art.6 
alin.(7). 

(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 
aplică în mod corespunzător 
dispoziţiile art.6 alin.(7), caz în 
care structura centrală sau 
teritorială, după caz, va emite 
un aviz cu privire la faptul că 
vânzarea terenului este liberă. 
 

Autor amendament: deputat 
Vasile Varga şi Ciprian Nica 

  

9 Art. 10. -  Arendaşul care 
doreşte să cumpere terenul agricol 
situat în extravilan  trebuie să deţină 
această calitate pentru terenul 
respectiv, stabilită printr-un contract 
de arendă valabil încheiat şi înregistrat 
potrivit dispoziţiilor legale, la 
momentul afişării ofertei de vânzare la 
sediul primăriei. 

Art. 11. -  Arendaşul care 
doreşte să cumpere terenul 
agricol situat în extravilan  
trebuie să deţină această calitate 
pentru terenul respectiv, stabilită 
printr-un contract de arendă 
valabil încheiat, aflat în 
termenul de valabilitate şi 
înregistrat potrivit dispoziţiilor 
legale, la momentul afişării 
ofertei de vânzare la sediul 
primăriei. 

 Calitatea de arendaş se stinge la 
încetarea contractului. 
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Autor amendament: deputat 
Vasile Varga şi Ciprian Nica 

10 Art. 13. -  Constituie 
contravenţii următoarele fapte: 
 
  a) vânzarea-
cumpărarea terenurilor agricole situate 
în extravilan, în care se află situri 
arheologice, în care au fost instituite 
zone cu patrimoniu arheologic reperat 
sau zone cu potenţial arheologic 
evidenţiat întâmplător, fără avizul 
specific al Ministerului Culturii, 
respectiv al serviciilor publice 
deconcentrate ale acestuia, după caz, 
prevăzut la art.3 alin.(3);  
   

Art. 14. -  Constituie 
contravenţii următoarele fapte: 
 
a) vânzarea-cumpărarea 
terenurilor agricole situate în 
extravilan, în care se află situri 
arheologice, în care au fost 
instituite zone cu patrimoniu 
arheologic reperat sau zone cu 
potenţial arheologic evidenţiat 
întâmplător, fără avizul specific 
al Ministerului Culturii, respectiv 
al serviciilor publice 
deconcentrate ale acestuia, după 
caz, prevăzut la art.3 alin.(3), 
dacă această situație era notată 
în cartea funciară la data 
solicitării extrasului de carte 
funciară pentru autentificare;  
 

Autor amendament: deputat 
Vasile Varga şi Ciprian Nica 

  
 
 
 
 
Corelare cu conținutul proiectului. 

11 b) vânzarea-cumpărarea terenurilor 
agricole situate în extravilan, fără 
avizul specific al Ministerului Apărării 
Naţionale, prevăzut la art.3 alin. (1);  
   

 
Se elimină 

Autor amendament: deputaţi 
UDMR  Mate Andras Levente şi 

Marton Arpad 

 Corelare cu conținutul proiectului. 
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- în urma amendamentului de 
eliminare a art. 3 alin.(1). 
 

12 Art.15.-  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 art.8 este 
interzisă şi se sancţionează cu 
nulitatea absolută. 

Art.16.-  Înstrăinarea prin 
vânzare a terenurilor agricole 
situate în extravilan fără 
respectarea condițiilor de formă 
prevăzute la art. 1244 din 
Codul civil, fără avizul final 
referitor la exercitarea 
dreptului de preemțiune 
prevăzut la art. 8 și după caz, 
avizele prevăzute la art. 3 și 4, 
dacă s-a efectuat notarea în 
cartea funciară a imobilului 
conform art. 3 alin. (4) este 
interzisă şi se sancţionează cu 
nulitatea absolută. 
 

Autor amendament: deputat 
Vasile Varga şi deputat Ciprian 

Nica 
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13 Art. 19. -  (1) Prevederile 
prezentei legi nu se aplică 
antecontractelor şi pactelor de opţiune 
care au fost autentificate la notariat 
anterior intrării în vigoare a acesteia.  

Art. 20. -  Prevederile 
prezentei legi nu se aplică 
antecontractelor şi pactelor de 
opţiune care au fost încheiate în 
formă autentică de către 
notarul public anterior intrării în 
vigoare a acesteia.  
 

Autor amendament: deputat 
Vasile Varga şi Ciprian Nica 

 

 Textul a fost reformulat pentru 
claritatea formulării. 

14  Art. 28 - (1) Normele 
metodologice vor 
cuprinde obligatoriu 
clauze specifice, adresate 
tuturor cetăţenilor 
celorlalte state din 
Uniunea Europeană şi 
numite clauze de simetrie. 
Astfel dacă un stat din 
Uniunea Europeană, al 
cărui cetăţean 
intenţionează să 
achiziţioneze teren în 
România, are în legislaţia 
sa prevederi care 
îngrădesc drepturi 
europene ale cetăţeanului 
român, atunci şi în 
legislaţia românească se 
vor introduce clauzele de 
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simetrie. 

(2) Nici un cetăţean, 
străin, membru al Uniunii 
Europene nu poate deţine 
în proprietate, direct sau 
prin interpuşi persoane 
fizice, teren în România 
dacă aceste clauze 
simetrice nu sunt 
activate. 

(3) Orice contract de 
vânzare – cumpărare 
încheiate în baza acestei 
legi se declară nul şi 
repune în dreptul de 
posesie pe primul 
proprietar român 
vânzător, în momentul 
depistării inexistenţei 
clauzelor de simetrie. 

(4) Prezenta lege 
intră în vigoare la 30 de 
zile de la data intrării în 
vigoare a normelor 
metodologice emise de 
către Guvernul României. 

(5) Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării 
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Rurale şi Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice vor 
elabora normele 
metodologice. 

Iniţiator: senator PNL 
Obreja Marius Lucian 
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