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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură       Comisia juridică, de disciplină și imunități 

industrie alimentară și servicii specifice 

   Nr. 4c-5/335/2022              Nr. 4c-13/348/2022 

 

 

 

 

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 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 

Domeniilor Statului, transmis Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei 

pentru agricultură, silvicultură  industrie alimentară și servicii specifice pentru 

examinare în fond, cu adresa nr. PLx 227/2022 din 3 mai 2022. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 

ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

      

 

  PREȘEDINTE,              PREȘEDINTE, 

              FLORIN-IONUȚ BARBU            LAURA-CĂTĂLINA VICOL-CIORBĂ 
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                                  Parlamentul României 
                                    Camera Deputaţilor 

 
        Comisia pentru agricultură, silvicultură           Comisia juridică, de disciplină și imunități 

           industrie alimentară și servicii specifice 

  Nr. 4c-5/335/2022         Nr. 4c-13/348/2022 

 

 

 

R A P O R T   C O M U N 

asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 

privind unele măsuri de reglementare a vânzării 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 Domeniilor Statului 

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia juridică, de disciplină 

și imunități au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de 

reglementare a vânzării 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 Domeniilor Statului, transmis cu adresa nr. PLx nr. 

227/2022 din 3 mai 2022. 

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

condițiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 

       Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 102 din 07.02.2022, avizează negativ 

proiectul de lege.  

       Consiliul Economic și Social, prin avizul nr. 396 din 25.01.2022, avizează 

favorabil proiectul de act normativ cu observații. 

      Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, în 
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ședința din 10.05.2022, a avizat nefavorabil proiectul de lege. 

      În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale 

art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

      Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.17/2014, în scopul eficientizării procedurilor de transfer a dreptului de proprietate 

şi crearea posibilităţii unităţilor administrativ-teritoriale de a achiziţiona terenurile 

agricole din extravilan, pentru realizarea unor lucrări sau investiţii de utilitate publică. 

      Potrivit prevederilor art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 

și imunități și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 

specifice, au examinat proiectul de lege în ședinte separate. 

La lucrările acestor comisii au fost prezenți deputați conform listelor de prezență.  

 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au 

hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport 

de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole 

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

societăţilor de deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului 

cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu amendamentele 

admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

          PREȘEDINTE,                      PREȘEDINTE, 

   FLORIN-IONUȚ BARBU                LAURA-CĂTĂLINA VICOL-CIORBĂ 

       SECRETAR,                           SECRETAR,  

CONSTANTIN BÎRCĂ                                  LADÁNYI LÁSZLÓ-ZSOLT 

 

       Consilier  parlamentar,        Consilier  parlamentar,  

           Mihaela Stan         Dana Ștefănescu   

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=161&cam=2&leg=2020
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                                                                                                                                                                        Anexa         

  

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor 

agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri 

proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 

(PLx 227/2022)  

 

Nr. 

crt. 

Text  

Legea 17/2014 
Text adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

1.  

 Titlul Legii 

LEGE 

pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare 

a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan 

şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind 

privatizarea societăților ce dețin în administrare 

terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 

destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 

Domeniilor Statului 

 

 

 

Nemodificat 

 

2.  

 Art.I.- Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de 

reglementare a vânzării terenurilor agricole 

situate în extravilan şi de modificare a Legii 

nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce 

dețin 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.178 din 12 martie 2014, cu 

modificările și completările ulterioare, se 

modifică și se completează după cum urmează:   

 

 

 

Nemodificat 

 

3.  

 

Art.2 

(1) Terenurile agricole situate în 

intravilan nu intră sub incidența 

prezentei reglementări. 

 1. La articolul 2, alineatul (1) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 
 

„(1) Nu intră sub incidența prezentei 
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legi următoarele: 

a) terenurile agricole situate în 

intravilan; 

b) terenurile agricole situate în 

extravilan, pe care sunt amplasate 

culturi de pomi și viță-de-vie, aflate în 

proprietatea persoanelor fizice, care 

pot înstrăina o suprafață de cel mult 3 

ha într-o perioadă de 3 ani.” 

 
Autor: Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice si Comisia juridic, de 

disciplină și imunități 

4.  

 

 

 

 

 

1. La art.41, după alineatul (3) se introduce 

alineatul (31), cu următorul cuprins:  

 

 

„(31) Prin excepție, se pot înstrăina prin vânzare 

terenurile agricole situate în extravilan unităților 

administrativ-teritoriale, în interes public local, 

fără a fi necesară îndeplinirea cumulativă a 

condițiilor prevăzute la alineatele (2) și (3).” 

2. La articolul 41, după alineatul (3) 

se introduce un nou alineat, 

alin.(31), cu următorul cuprins: 

 

„(31) Prin excepție de la condițiile și 

termenele prevăzute la alin.(2) și 

(3), unitățile administrativ-

teritoriale pot achiziționa terenuri 

agricole situate în extravilan, pentru 

obiective de investiții de interes 

public local.” 
Autor: Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice si Comisia juridic, de 

disciplină și imunități 

 

5.  

 

 

Art. 41 

(5) În cazul neexercitării dreptului de 

preempțiune, dacă niciunul dintre 

potențialii cumpărători, în termenul 

legal, nu îndeplineşte condiţiile pentru 

a putea cumpăra terenul agricol situat 

2. La art.41 alineatul (5) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

 

„(5) În cazul neexercitării dreptului de 

preemțiune și dacă niciunul dintre potențialii 

cumpărători nu îndeplinesc condiţiile prevăzute 

la alin.(1) sau (2), după împlinirea termenului 

legal prevăzut la alin.(3), înstrăinarea terenului 

 

 

 

 

Se elimină 

 

 
Autor: Comisia pentru agricultură, 
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în extravilan, înstrăinarea acestuia prin 

vânzare se poate face către orice 

persoană fizică sau juridică, în 

condiţiile prezentei legi. 

prin vânzare se poate face către orice persoană 

fizică sau juridică, cu respectarea condițiilor de 

fond și de formă prevăzute la Legea 

nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, 

cu modificările ulterioare. După dobândirea 

proprietății, cumpărătorul este obligat să 

respecte toate obligațiile impuse de prezenta 

lege proprietarul de terenuri agricole situate în 

extravilan.” 

silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice si Comisia juridic, de 

disciplină și imunități 

 

6.  

  3. La articolul 42, după alineatul (1) 

se introduce un nou alineat, 

alin.(11), cu următorul cuprins: 

 

„(11) Fac excepție de la prevederile 

alin.(1) terenurile agricole situate în 

extravilan pe care sunt amplasate 

culturi de pomi și viță-de-vie.” 

 
Autor: Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice si Comisia juridic, de 

disciplină și imunități 

 

7.  

 

 

 

 

3. La art.42, după alineatul (5) se introduce 

alineatul (6) cu următorul cuprins: 

 

„(6) Prin excepție de la prevederile alin.(5), 

terenurile agricole situate în extravilan 

înstrăinate, prin vânzare, unităților administrativ-

teritoriale, pot fi scoase, definitiv sau temporar, 

din circuitul agricol a terenurilor aflate în 

extravilan, cu respectarea condițiilor prevăzute de 

Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare.” 

 

 

 

 

 

Se elimină 

 
Autor: Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice si Comisia juridic, de 

disciplină și imunități 

 

8.  

 Art.II.- În termen de 15 zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei legi se modifică normele 

metodologice pentru aplicarea Titlului I din 

Art.II.- În termen de 30 zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei legi se 

modifică Ordinul viceprim-
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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 privind privatizarea societăților 

comerciale ce dețin în administrare terenuri 

proprietate publică și privată a statului cu 

destinație agricolă și înființarea Agenției 

Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul 

viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și 

dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, 

ministrul dezvoltării regionale și administrației 

publice, al ministrului apărării naționale și al 

viceprim-ministrului, ministrul culturii, 

nr.719/740/M.57/2.333/2014, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.401 

din 30 mai 2014, în conformitate cu modificările 

și completările aduse prin prezenta lege. 

ministrului, ministrul agriculturii și 

dezvoltării rurale, al viceprim-

ministrului, ministrul dezvoltării 

regionale și administrației publice, 

al ministrului apărării naționale și 

al viceprim-ministrului, ministrul 

culturii, nr.719/740/M.57/2.333/2014 

privind aprobarea normelor 
metodologice pentru aplicarea Titlului 

I din Legea nr.17/2014 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 

înființarea Agenției Domeniilor 

Statului, în conformitate cu 

modificările și completările aduse prin 

prezenta lege. 

 
Autor: Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice si Comisia juridic, de 

disciplină și imunități 
 

 


