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L E G E 
 

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 
 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 

 

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:   

 

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

următorul cuprins: 

„Art. 2. – (1) Nu intră sub incidența prezentei legi următoarele: 

a) terenurile agricole situate în intravilan; 
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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.” 

 

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.” 

 

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.” 

 

Art. II. – În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi se modifică 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 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. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 8 iunie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 

din Constituţia României, republicată. 
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