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Modific ri/remake-uri recente ale Legii nr. 17/2014 cu privire  
la dreptul de preemp iune la vânzarea de terenuri agricole 

situate in extravilan, în lumina jurispruden ei Cur ii de Justi ie  
a Uniunii Europene 

Recent Amendments / Remakes of Law no. 17/2014 on the Right 
of Preemption for the Sale of Agricultural Land located outside 
the Built-up Area. Correlations with Jurisprudence of the Court 

of Justice of the European Union 

Mirela Carmen Dobril 1 

Rezumat: Pornind de la preocup rile existente la nivel european i la nivel na ional 
privind concentr rile de terenuri i evitarea specula iilor excesive cu terenuri, în acest 
articol sunt analizate modific rile aduse Legii nr. 17/2014 cu privire la dreptul de 
preemp iune la vânzarea de terenuri agricole situate in extravilan. Sunt analizate 
modific rile recente aduse de Legea nr. 175 din 14 august 2020, care au intrat în 
vigoare la data de 13 octombrie 2020, i care vizeaz  schimbarea categoriei de titulari 
ai dreptului de preemp iune la înstr inarea prin vânzare a terenurilor agricole situate 
în extravilan i ra iunile care au determinat aceste schimb ri, condi iile necesare 
pentru exercitarea dreptului de preemp iune, limit rile privind înstr inarea terenului 
cump rat prin exercitarea dreptului de preemp iune, fiind analizate i criticile de 
neconstitu ionalitate (deja ivite) a dispozi iilor Legii nr 175/2020. Pornind de la natura 
specific  a terenurilor agricole recunoscut  de CJUE, în articol sunt analizate aspecte 
din jurispruden a CJUE în leg tur  cu achizi ia de terenuri agricole în UE i obiectivele 
de politic  public  care justific  restric ii privind circula ia terenurilor agricole. 

Cuvinte-cheie: dreptul de preemp iune la vânzarea de terenuri agricole situate in 
extravilan; Legea nr. 17/2014, Legea nr. 175/2020; excep ii de neconstitu ionalitate; 
jurispruden a CJUE 

Abstract: Considering the existing concerns at European and national level regarding 
land concentrations and the avoidance of excessive land speculation, this article 
analyzes the amendments to Law no. 17/2014 on the right of preemption to the sale of 
agricultural land located outside the built-up area. The article analyzes the recent 
amendments brought by Law no. 175 of 14 August 2020, in force on 13 October 2020, 
concerning the change of the category of holders of the right of pre-emption to the 
alienation by sale of agricultural lands located outside the built-up area and the 
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reasons that determined these changes, the necessary conditions for exercising the 
right to preemption, limitations on the alienation of land purchased through the 
exercise of the right of preemption; the exceptions of unconstitutionality (already 
arising) of the provisions of Law no. 175/2020 are also analyzed. Based on the specific 
nature of agricultural land recognized by the CJEU, the article examines aspects of the 
CJEU's case law on the acquisition of agricultural land in the EU and the public policy 
objectives justifying restrictions on the movement of agricultural land. 

Keywords: the right of pre-emption to the sale of agricultural lands located outside 
the city limits/ the built-up area; Law no. 17/2014, Law no. 175/2020; exceptions of 
unconstitutionality; CJEU case law 

1. Revenirea în actualitate a dreptului de preemp iune, cu sau f r  
direc ie: despre dreptul de preemp iune din Legea nr. 17/2014 i 
despre modific rile aduse Legii nr. 17/2014 în anul 2020, prin 
Legea nr. 175/2020 

Remarcam anterior o cre tere a interesului privind dreptul de 
preemp iune dup  perioada în care s-a observat un interes redus privind institu ia 
dreptului de preemp iune (2005)2, când au existat modific ri prin limit ri aduse 
institu iei deoarece prin Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile 
propriet ii i justi iei, precum i unele m suri adiacente3 au fost abrogate 
dispozi iile legale privind exercitarea dreptului de preemp iune în cazul vânz rii-
cump r rii de terenuri agricole i a celor din fondul forestier reglementate de 
Legea nr. 54/19984 i de Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 226/20005, 
precum i prevederile referitoare la dreptul de preemp iune din art. 9 din Legea 

 
2  M. C. Dobril , Matricea schimb rilor dreptului de preemp iune în România, Volumul 

Sesiunii anuale de comunic ri tiin ifice Doctrina juridic  româneasc : între tradi ie i 
reforme, Institutul de Cercet ri Juridice ”Acad. Andrei R dulescu” al Academiei 
Române, Editura Universul Juridic, Bucure ti, 2014, pp. 26-37. 

3  Titlul X intitulat „Circula ia juridic  a terenurilor” din Legea nr. 247/2005, publicat  în 
M. Of. nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modific rile i complet rile ulterioare, a fost 
abrogat la data intr rii în vigoare a Noului Cod civil, prin art. 230 lit. aa) din Legea nr. 
71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr 287/2009. 

4  Publicat  în M. Of. nr. 102 din 4 martie 1998 (abrogat  de art. 8 din Legea nr. 247/2005 
la data de 25 Iulie 2005); Pentru detalii privind dreptul de preemp iune reglementat de 
Legea nr. 54/1998 a se vedea Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura 
Universul Juridic, Bucure ti, 2001, pp. 28-36; Fr. Deak, Dreptul de preemp iune, Dreptul 
nr. 7/1992, pp. 34-43; I. Dogaru, E. G. Olteanu, L. B. S uleanu, Bazele dreptului civil. 
Volumul IV. Contracte speciale, Editura C.H. Beck, Bucure ti, 2009, pp. 54-55; C. 
Macovei, Contracte civile, Editura Hamangiu, Bucure ti, 2006, p. 26-30; E. Chelaru, 
Dreptul de preemp iune reglementat de Legea nr. 54/1998, Dreptul nr. 8/1998, pp. 19-29; 
I. Negru, op. cit., pp. 302-307; Cu privire la natura juridic  a dreptului de preemp iune, 
a se vedea I. Negru, D. Corneanu, Discu ii în leg tur  cu natura juridic  a dreptului de 
preemp iune (I), Dreptul nr. 1/2004, pp. 22-33; A. G. Ilie, M. Nicolae, Discu ii în leg tur  
cu natura juridic  a dreptului de preemp iune (II), Dreptul nr. 1/2004, pp. 34-64. 

5  Publicat  în M. Of. nr. 74 din 31 ianuarie 2002 (abrogat  de art. 8 din Legea nr. 
247/2005 la data de 25 Iulie 2005). 
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nr. 16/19946 privind arendarea. Observ m la acest moment c  exist  o constant  
reafirmare a interesului pentru institu ia dreptului de preemp iune i chiar 
intensificare a preocup rilor privind aceast  institu ie (pe care o consider m 
excesiv  dac  ne raport m la modific rile aduse Legii nr. 17/2014 prin Legea nr. 
175/2020, prin îngreunarea unei proceduri privit  ca fiind deja problematic ), 
pornind de la încerc rile de a se urm ri un scop privind protejarea unor interese 
legitime de cump rare ale unor titulari ai dreptului de preemp iune i de la 
inten ia de a proteja cump r torul cet ean român, cu o putere de cump rare 
redus  fa  de cet enii str ini din statele membre ale Uniunii Europene, de i 
consolidarea propriet ii în favoarea preemptorilor institui i prin lege (de drept 
sau institui i „prin excep ie” de lege, dup  cum vom distinge mai jos) duce la 
conflicte privind exercitarea dreptului de proprietate i la probleme privind 
dispozi iile europene.  

Prin Noul Cod civil (Legea nr. 287/20097) este reafirmat interesul i 
redevine actual  institu ia dreptului de preemp iune, printr-o reglementare 
expres , cu titlu de noutate, în art. 1730-17408, fiind stabilite în mod unitar de 
reguli aplicabile pentru exercitarea dreptului de preemp iune legal, cât i pentru 
exercitarea dreptului de preemp iune conven ional, cu o viziune nou  asupra 
modului de exercitare a dreptului de preemp iune. 

Corelând cu reglementarea dreptului de preemp iune din art. 1730-1740 
NCC, Legea nr. 17/2014 are caracter special i reglementeaz  un drept de 

 
6  Publicat  în M. Of. nr. 91 din 7 aprilie 1994 (abrogat  de art. 230 din Legea nr. 71/2011 

pentru punerea în aplicare a Legii nr 287/2009 la data de 13 Iunie 2011). 
7  Republicat  în M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011, în baza art. 218 din Legea nr. 71/2011 

pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 (M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2011), cu 
modific ri aduse prin Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 79/2011 pentru 
reglmentarea unor m suri necesare intr rii în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind 
Codul civil (M. Of. nr. 255 din 17 aprilie 2012) , prin Legea nr. 60/2012 privind 
aprobarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglmentarea unor 
m suri necesare intr rii în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (M. Of. nr. 
255 din 17 aprilie 2012); Rectificarea nr. 287 din 17 iulie 2009; Legea nr. 138 din 15 
octombrie 2014; Ordonan a de urgen  nr. 1/3 februarie 2016; Decizia Î.C.C.J. nr. 12/16 
mai 2016; Legea nr. 17/17 martie 2017; Decizia CCR nr. 534/18 iulie 2018. 

8  Pentru exercitare dreptului de preemp iune în baza Noului Cod civil, a se vedea G. 
Boroi, L. St nciulescu, Institu ii de drept civil în reglementarea Noului Cod civil, Editura 
Hamangiu, Bucure ti, 2012, pp. 342-345; L. St nciulescu, Curs de drept civil. Contracte, 
Editura Hamangiu, Bucure ti, 2012, pp. 112-117; F. Mo iu, Contractele speciale în Noul 
Cod civil, Editura Universul Juridic, Bucure ti, 2011, pp. 31-35; D. C. Florescu, 
Contractele civile, Editura Universul Juridic, Bucure ti, 2011, pp. 24-26; J. Goicovici, 
Dreptul de preemp iune în reglementarea Noului Cod civil, Analele Universit ii 
Constantin Brâncu i din T rgu Jiu, Seria tiin e Juridice, nr. 1/2012, pp. 97-118; M. 
Gavri  în M. Afr sinei, M.L. Belu-Magdo, A. Bleoanc  et al, Noul Cod civil: comentarii, 
doctrin , jurispruden i, Editura Hamangiu, Bucure ti, 2012, pp. 86-91; D. Dumitru în 
A.G. Atanasiu, A.P. Dimitriu, A.F. Dobre et al, Noul Cod civil:note, corela ii, explica ii, 
Editura C.H. Beck, Bucure ti, 2011, pp. 642-647; UNNPR, Codul civil al României. 
Îndrumar notarial, vol. al II-lea, Ed. Monitorul Oficial, Bucure ti, 2011, p. 41. 
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preemp iune legal, cu o procedur  specific 9. Este adev rat c  art. 8 din Legea nr. 
17/2014 prevede c  „Dispozi iile prezentului capitol privitoare la exercitarea 
dreptului de preemp iune se completeaz  cu prevederile dreptului comun”, îns  
acest text este iluzoriu deoarece Legea nr. 17 se îndep rteaz  de la dispozi iile 
unitare ale Codului civile, în mod discutabil dup  un model anterior (Legea nr. 
18/1991, Lega nr. 54/1998). Conform art. 1849 NCC privind dreptul de 
preemp iune, arenda ul are drept de preemp iune cu privire la bunurile agricole 
arendate, care se exercit  potrivit art. 1730-1.739 NCC, îns  dup  intrarea în 
vigoare a Legii nr. 17/2014, prive te doar celelalte bunuri agricole, fiind excluse 
fiind terenurile agricole. Conform art. 1746 NCC privind vânzarea terenurilor din 
fondul forestier, terenurile din fondul forestier proprietate privat  se pot vinde cu 
respectarea, în ordine, a dreptului de preemp iune al coproprietarilor sau 
vecinilor, îns  aici se are în vedere procedura de exercitare a dreptului de 
preemp iune prev zut  de Codul silvic. 

Anul 2005 este anul în care a fost adoptat  Legea nr. 312/2005 privind 
dobândirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de c tre cet enii 
str ini i apatrizi, precum i de c tre persoanele juridice str ine10 (care a intrat în 
vigoare la data ader rii României la UE), care a indicat unele termene de tranzi ie 
cu privire la posibilitatea dobândirii dreptului de proprietate privat  asupra 
terenurilor din România de c tre cet enii str ini i apatrizi, precum i de c tre 
persoanele juridice str ine (termenul de 5 ani calculat de la data de 1 ianuarie 
2007 s-a împlinit la 1 ianuarie 2012, iar termenul de 7 ani calculat de la data de 1 
ianuarie 2007 s-a împlinit la 1 ianuarie 2014). România a liberalizat pia a funciar  
la 1 ianuarie 2014, conform obliga iilor incluse în Tratatul de Aderare la Uniunea 
European  (libera circula ie a capitalurilor) (ratificat prin Legea nr. 157/2005), 
ceea ce permite str inilor s  cumpere terenuri agricole în România. România nu a 
solicitat prelungirea acestor termene, a a cum este cazul Croa iei, care a aderat la 
UE în 2011 i a solicitat, de la aderare, men inerea interdic iilor la achizi ionarea 
terenurilor agricole de c tre cet enii str ini, persoane fizice i juridice din alte 
state membre UE (prelungirea cu 3 ani a perioadei de tranzi ie)11. 

 
9  C. Macovei, M.C. Dobril , Drept civil. Contractele translative de proprietate. Manual 

pentru curs si seminar, Editura Universul Juridic, Bucure ti, 2019, pp. 161-176. 
10  Publicat  în M. Of. nr. 1008 din 14 noiembrie 2005. 
11  Decizia (UE) 2020/787 a Comisiei Europene din 16 iunie 2020 de prelungire a perioadei 

de tranzi ie pentru achizi ionarea de terenuri agricole în Croa ia (pân  la 30 iunie 
2023, ca o excep ie la libera circula ie a capitalurilor garantat  de Tratatul privind 
func ionarea Uniunii Europene); se arat  c  s-a urm rit protejarea condi iilor 
socioeconomice ale activit ilor agricole în urma introducerii pie ei unice în Croa ia, 
c  s-a avut în vedere productivitatea mai sc zut  a fermierilor croa i în compara ie cu 
al i fermieri europeni, cu un impact negativ asupra competitivit ii lor, precum i 
diferen e semnificative fa  de alte state membre în ceea ce prive te pre urile 
terenurilor i puterea de cump rare a fermierilor din Croa ia. 
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Legea nr. 17/2014 privind unele m suri de reglementare a vânz rii 
terenurilor agricole situate în extravilan 12 a intrat în vigoare pe data de 11 aprilie 
2014 reglementând vânzarea de terenuri agricole situate în extravilan, pentru care 
se prevede necesitatea respect rii unui drept de preemp iune; la acest moment se 
prevedea posibilitatea dobândirii de terenuri agricole situate în extravilan de c tre 
cet enii str ini i apatrizi cu condi ia respect rii dreptului de preemp iune al 
coproprietarilor, arenda ilor, proprietarilor vecini, precum i al statului român, 
prin Agen ia Domeniilor Statului, în aceast  ordine, la pre  i în condi ii egale. 
Scopurile declarate ale Legii nr. 17/2014 (art. 1) privesc aspecte privind asigurarea 
securit ii alimentare, protejarea intereselor na ionale i exploatarea resurselor 
naturale, în concordan  cu interesul na ional; stabilirea unor m suri privind 
reglementarea vânz rii-cump r rii terenurilor agricole situate în extravilan; 
comasarea terenurilor agricole în vederea cre terii dimensiunii fermelor agricole 
i constituirea exploata iilor viabile economic. Consider m discutabil dac  

scopurile legii pot fi atinse prin m surile luate. 
Cadrul juridic privind dobândirea dreptului de proprietate privat  asupra 

terenurilor agricole situate în extravilan de c tre cet enii str ini, apatrizi i 
persoanele juridice str ine este la acest moment suficient de permisiv (în ciuda 
inten iei contrare i a m surilor luate pe direc ia limit rii) astfel încât acestea s  
poat  fi u or dobândite, în anumite condi ii, dac  nu prin vânzare, cel pu in prin 
folosirea simula iei în cazul înstr in rii de terenuri (contracte de schimb, 
împrumuturi, transmiterea cu titlu gratuit etc.). Observ m c  nici Legea nr. 
17/2014 („înstr inare prin vânzare”) i nici modific rile aduse Legii nr. 17/2014 

 
12  Legea nr. 17/2014 privind unele m suri de reglementare a vânz rii terenurilor agricole 

situate în extravilan i de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea 
societ ilor comerciale ce de in în administrare terenuri proprietate public  i privat  
a statului cu destina ie agricol  i înfiin area Agen iei Domeniilor Statului, publicat  
în M. Of. nr. 178 din 12 martie 2014; modificat  i completat  de Legea nr. 68/12 mai 
2014 i Legea nr. 138/ 15 octombrie 2014, Decizia CCR nr. 755/16 decembrie 2014; 
Legea nr. 129/31 mai 2017; Legea nr. 175 din 14 august 2020; pus  în aplicare prin 
Ordinele comune ale Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale, Ministerului 
Dezvolt rii Regionale i Administra iei Publice, Ministerului Ap r rii Na ionale, 
Ministerului Culturii nr. 719/740/M.57/2333/2014 privind aprobarea normelor 
metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele m suri de 
reglementare a vânz rii-cump r rii terenurilor agricole situate în extravilan i de 
modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societ ilor comerciale ce de in în 
administrare terenuri proprietate public  i privat  a statului cu destina ie agricol  i 
înfiin area Agen iei Domeniilor Statului, publicat in M. Of. nr. 401 din 30 mai 2014; 
unele aspecte privind exercitarea dreptului de preemp iune din Legea nr 17/2014, 
anterior modific rilor, au fost analizate anterior i în C. Macovei, M. C. Dobril , 
Dreptul de preemp iune – un nou remake: Legea nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele 
m suri de reglementare a vânz rii-cump r rii terenurilor agricole situate în extravilan, 
Analele tiin ifice ale Universit ii “Alexandru Ioan Cuza” Iasi, seria tiin e Juridice 
nr. 2/2016, [Online] http://pub.law.uaic.ro/files/articole/2016/volii/2016_ii_1.4. 
macovei_dobrila.pdf, accesat la 02.10.2020, pp. 57-76. 
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privind unele m suri de reglementare a vânz rii terenurilor agricole situate în 
extravilan prin Legea nr. 175 din 14 august 2020 pentru modificarea i 
completarea Legii nr. 17/201413 (tot „înstr inare prin vânzare”), care a intrat în 
vigoare pe data de 13 octombrie 2020, nu au asigurat remedierea inconsecven elor 
privind limitele de aplicare i preocup rile au r mas doar cu privire la 
transmiterea dreptului de proprietate privat  asupra terenurilor agricole situate în 
extravilan prin vânzare, a a cum au fost criticate înc  de la stadiul de proiect al 
Legii nr 17/201414. 

Acest articol î i propune s  prezinte modific rile aduse prin Legea nr. 
175/2020 i care au operat cu privire la Legea nr. 17/2014 (care vizeaz  un 
mecanism privind procedura exercit rii dreptului de preemp iune inspirat din 
Legea nr. 18/1991 i Legea nr. 54/1998, derogator de la procedura intituit  de Noul 
Cod civil), raportate la legisla ia în vigoare la data intr rii sale în vigoare, inclusiv 
modific rile de dat  recent  privind clarific rile legate de modul de aplicare a 
procedurii speciale din Ordonan a de urgen  nr. 203 din 23 noiembrie 202015 
privind unele m suri de reglementare a vânz rii terenurilor agricole situate în 
extravilan, intrat  în vigoare pe data de 25 noiembrie 2020. Consider m c  
modific rile aduse Legii nr. 17/2014 cu privire la vânzarea terenurilor agricole 
situate în extravilan, de i sunt interesante, nu ating obiectivele declarate, nu 
remediaz  problemele existente privind aplicarea procedurii indicate de lege, ci 
dimpotriv  îngreuneaz  excesiv procedura exercit rii dreptului de preemp iune, 
cu efecte negative care se resimt într-un cadru mai larg. 

De observat c  ini iativa legislativ  privind modificarea Legii nr. 17/2014 
este din anul 2018- PL-x nr. 336/201816, fiind promulgat  (prin Decretul nr.460 din 

 
13  Legea nr. 175 din 14 august 2020 pentru modificarea i completarea Legii nr. 17/2014 

privind unele m suri de reglementare a vânz rii-cump r rii terenurilor agricole 
situate în extravilan i de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea 
societ ilor comerciale ce de in în administrare terenuri proprietate public  i privat  
a statului cu destina ie agricol  i înfiin area Agen iei Domeniilor Statului, publicat  
în M.Of. nr. 741 din 14 august 2020. 

14  Cristian Jora, Considera ii asupra proiectul de modificare i completare a Legii nr. 
17/2014 privind unele m suri de reglementare a Vânz rii terenurilor agricole situate în 
extravilan, Volumul Conferin ei Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire. 
Dimensiuni i tendin e, pp. 45-46 [online] http://nos.iem.ro/bitstream/ handle/11748/ 
1319/7.Jora%20Cristian.pdf?sequence=1&isAllowed=y accesat la 30.11.2020. 

15  Publicat  în M. Of. nr. 1132 din 25 noiembrie 2020. 
16  PL-x nr. 336/2018- Proiect de Lege pentru modificarea i completarea Legii nr.17/2014 

privind unele m suri de reglementare a vânz rii-cump r rii terenurilor agricole 
situate în extravilan i de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societ ilor comerciale ce de in în administrare terenuri proprietate public  i privat  
a statului cu destina ie agricol  i înfiin area Agen iei Domeniilor Statului [online] 
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17137, accesat la 20.10. 
2020; De observat c  a existat i în 2017 o încercare de modificare a Legii nr. 17/2014- 
Pl-x nr. 501/2017- Propunere legislativ  pentru modificarea i completarea Legii nr.17 
din 7 martie 2014 privind unele m suri de reglementare a vânz rii-cump r rii 
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14 august 2020) Legea nr. 175/ 14 august 2020, care a intrat în vigoare pe data de 
13 octombrie 2020.  

Trebuie men ionat faptul c  s-a încercat prorogarea termenului de intrare 
în vigoare a Legii nr. 175/2020 de modificare a Legii nr. 17/2014 prin proiect de 
Ordonan  de Urgen  îns  acest lucru nu s-a realizat. 

Conform Legii nr. 175/2020 de modificare a Legii nr. 17/2014 ar fi trebuit 
s  se modifice normele metodologice privind vânzare terenurilor în termen de 15 
zile de la data intr rii în vigoare a legii, ceea ce nu s-a întâmplat. La acest 
moment, exist  pe site-ul MADR un proiect de norme metodologice, afi at la data 
de 25 noiembrie 2011 (dup  ce în prealabil a fost afi at un alt proiect supus 
dezbaterilor la data de 30.10.2020)17. 

Tot din categoria unui parcurs anevoios i pres rat cu ambiguit i, lips  
de claritate i de previzibilitate, men ion m alte modific ri operate dup  intrarea 
în vigoare a modific rilor aduse de legea nr. 175/2020. Potrivit dispozi iilor 
tranzitorii din art. II din Legea nr. 175/2020 de modificare a Legii nr 17/2014: 
„Dispozi iile privind procedurile referitoare la ofertele de vânzare, exercitarea 
dreptului de preemp iune, controlul aplic rii procedurii dreptului de preemp iune 
i procedura de emitere a avizelor necesare înstr in rii terenurilor sunt aplicabile 

cererilor formulate dup  data intr rii în vigoare a prezentei legi, precum i 
cererilor aflate în curs de solu ionare la aceast  dat .” Conform art. 1 din 
Ordonan a de urgen  nr. 203 din 23 noiembrie 2020 (care se aplic  pân  la data 
de 31 ianuarie 2021) s-a revenit asupra acestor dispozi ii tranzitorii motivat de 
faptul c  exist  posibilitatea apari iei unor întârziei sau blocaje în în finalizarea 
porcedurilor de vânzare a terenurilor, ceea ce ar putea s  atrag  un num r 
însemnat de procese civile, precum i de faptul c  nefinalizarea cererilor prin care 
solicit  afi area ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan, aflate în 
curs de solu ionare, depuse pân  la data de 13 octombrie 2020, prin încheierea 
contractelor de vânzare, are implica ii financiare negative în desf urarea 
activit ilor fermierilor sau încheierea contractelor de creditare, dup  cum se 

 
terenurilor agricole situate în extravilan i de modificare a Legii nr.268/2001 privind 
privatizarea societ ilor comerciale ce de in în administrare terenuri proprietate 
public  i privat  a statului cu destina ie agricol  i înfiin area Agen iei Domeniilor 
Statului. 

17  Poriect - ORDIN privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii i dezvolt rii 
rurale, viceprim-ministrului, ministrului dezvolt rii regionale i administra iei publice, 
ministrului ap r rii na ionale i viceprim-ministrul, ministrul culturii nr. 
719/740/M.57/2333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea 
titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele m suri de reglementare a vânz rii-
cump r rii terenurilor agricole situate în extravilan i de modificare a Legii nr. 
268/2001 privind privatizarea societ ilor comerciale ce de in în administrare terenuri 
proprietate public  i privat  a statului cu destina ie agricol  i înfiin area Agen iei 
Domeniilor Statului., disponibil pe site-ul MADR [online], https://www.madr.ro/ 
proiecte-de-acte-normative/6462-proiect-25-11-2020.html, accesat la data de 
30.11.2020. 
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arat  în Nota de fundamentare- OUG nr.203/23.11.202018; astfel, terenurile 
agricole situate în extravilan care fac obiectul cererilor prin care se solicit  
afi area ofertei de vânzare, înregistrate pân  la data de 13 octombrie 2020, 
inclusiv, la autorit ile publice locale din raza unit ii administrativ-teritoriale 
unde se afl  terenul, se pot înstr ina astfel: cererile privind afi sarea ofertei de 
vânzare i cererile privind comunicarea de acceptare a ofertei depuse în termen 
de 30 de zile de la afi area ofertei de c tre titularul dreptului de preemp iune, 
înso ite de documentele justificative, se solu ioneaz  cu respectarea dreptului de 
preem iune al coproprietarilor, arenda ilor, proprietarilor vecini, precum i al 
statului român, prin Agen ia Domeniilor Statului, în aceast  ordine, la pre  i în 
condi ii egale, atestat  prin avizul final emis de Ministerul Agriculturii i 
Dezvolt rii Rurale, pentru terenurile cu o suprafa  mai mare de 30 de hectare, 
respectiv direc iile pentru agricultur  jude ene, pentru terenurile cu o suprafa  
de pân  la 30 de hectare, dup  caz; în cazul în care titularii dreptului de 
preem iune nu au manifestat, în termen de 30 de zile de la afi area ofertei, 
inten ia de cump rare a terenurilor ce fac obiectul ofertei de vânzare, autoritatea 
public  local  din raza unit ii administrativ-teritoriale unde se afl  terenul emite 
adeverin a de liber  vânzare; documentele men ionate se emit în maximum 10 
zile de la intrarea în vigoare ordonan ei de urgen , adic  25 noiembrie 2020. În 
Nota de fundamentare a OUG 203/2020 se arat  c  finalitatea procedurii derulat  
prin aplicarea OUG vizeaz  perfectarea contractelor de vânzare în form  
autentic  de c tre notarul public în condi iile din ordonan , f r  a fi necesar  
îndeplinirea altor condi ii19.  

2. Amploarea fenomenului de acaparare a terenurilor agricole în 
UE i în România. Repere privind jurispruden a CJUE în leg tur  
cu achizi ia de terenuri agricole în UE 

Referitor la fenomenul de acaparare de terenuri agricole in UE, cu 
semnifica ia de cre tere a num rului de tranzac ii funciare la scar  larg , un 
studiu realizat în anul 2015 pentru pentru agricultur  i dezvoltare rural  a 
Parlamentului European, arat  c  în UE are loc un astfel de fenomen care presu-
pune un dobândirea terenurilor de c tre cet eni str ini, dobândirea controlului 
asupra unor suprafe e extinse de teren, precum i de nereguli privind tranzac iile 
funciare20, fiind subliniate efectele acestui fenomen asupra securit ii i 

 
18  Guvernul României, Nota de fundamentare- OUG nr.203/23.11.2020, [online] 

https://gov.ro/ro/guvernul/procesul-legislativ/note-de-fundamentare/nota-de-
fundamentare-oug-nr-203-23-11-2020&page=2 accesat la 30.11.2020. 

19  Ibidem; Se arat  c  la nivel na ional, în perioada 1 ianuarie - 13 octombrie 2020 au fost 
depuse 107.175 de cereri, pentru care au fost emise acte necesare perfect rii 
contractelor de vânzare, din care în perioada 1 aprilie – 13 octombrie 2020 au fost 
depuse 69.459 de cereri, iar în perioada 1 septembrie – 13 octombrie 2020 au fost 
depuse 21.993 de cereri, aflate în curs de solu ionare. 

20  Sylvia Kay, Jonathan Peuch, Jennifer Franco- Transnational Institute, Studiu: 
Amploarea fenomenului de acaparare a terenurilor agricole în UE, Direc ia General  
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suveranit ii alimentare, a ocup rii for ei de munc  în zonele rurale i a vitalit ii 
acestora, precum i asupra durabilit ii mediului în Europa21. Studiul recomand  
UE s  permit  statelor membre o mai mare libertate de reglementare a vânz rii i 
arend rii terenurilor agricole de pe teritoriul lor, inclusiv cu recomand ri privind 
o mai mare flexibilitate a Cur ii Europene de Justi ie privind interpretarea 
principiului liberei circula ii a capitalurilor, deoarece ar trebuie extinse restric iile 
privind libera circula ie a capitalurilor care se justific  pe baza unor obiective 
politice de interes public, pentru a permite statelor membre s  de in  mai mult 
control22. 

Studiul men ionat mai sus indic  faptul c : „În România, nu exist  
informa ii statistice oficiale cu privire la num rul str inilor care de in terenuri 
agricole, dar, conform datelor din diferite surse, în prezent, pân  la 10% din 
suprafe ele agrare au ajuns în posesia unor investitori din afara UE, iar alte 20-
30% sunt controlate de investitori din UE. (...) În România, num rul tranzac iilor 
cu terenuri i suprafa a vândut  au crescut de peste trei ori între 2005”23. 

Totu i, aceste observa ii privind dobândirea masiv  de terenuri în 
România de c tre cet enii str ini sunt diferite fa  de datele oferite de Ministerul 
Agriculturii i Dezvolt rii Rurale (MADR), la solicitarea Agerpres24, în sensul c  
suprafa a de teren agricol exploatat  de persoane fizice i juridice str ine era de 
422.000 hectare, la finalul anului 2018 (793 de persoanefizice i juridice str ine 
care exploateaz  terenuri), ceea ce raportat la suprafa a arabil  total  a României 
este de aproximativ 9.500.000 de ha înseamn  aproximativ 5% din suprafa a 
agricol  care este lucrat  de str ini. De observat c  statisticile BNR arat  c  în 
sectorul agricultur  la nivelul anului 2018, investi iile str ine reprezint  3% din 
totatul investi iilor str ine din România25. 

 
Politici Interne, Departamentul Tematic B: Politici Structurale i de Coeziune, Agricultur  
i Dezvoltare Rural , p. 13 [online] https://www.europarl.europa.eu/ RegData/ 

etudes/STUD/2015/540369/IPOL_STU(2015)540369_RO.pdf, accesat la 30.11.2020. 
21  Idem, p. 5. 
22  Idem, p. 10. 
23  Idem, p. 16. 
24  Mariana Nica- Agerpres, Suprafa a de teren agricol exploatat  de persoane fizice i 

juridice str ine era de 422.000 hectare în 2018 (minister), [online] https://www. 
agerpres.ro/economic-intern/2019/06/10/suprafata-de-teren-agricol-exploatata-de-
persoane-fizice-si-juridice-straine-era-de-422-000-hectare-in-2018-minister--323389, 
accesat la 30.11.2020; Datele statistice MADR privind procedura prev zute de Legea nr. 
17/2014, arat  c  în 2014 s-au vândut 58.875,14 hectare de teren agricol, în 2015 - 
172.353,79 hectare, în 2016 - 144.350 hectare, în anul 2017- 153.927,46 hectare, în 2018 - 
154.076,23 hectare, în 2019, pân  la data de 30 aprilie, au fost vândute 48.746,67 hectare 
de terenuri agricole, num rul ofertelor depuse fiind de 50.304; Se arat  c  România 
de ine o suprafa  agricol  total  de 14.630.072 hectare, din care în proprietate privat  
13.699.725 ha (93,6%), în timp ce suprafa  arabil  este de 9.395.303 hectare, din care în 
proprietate privat  8.940.204 hectare (95,1%). 

25  BNR, Investi iile str ine directe în România în anul 2018, 2019 [online] 
https://www.bnr.ro/files/d/Pubs_ro/InvestitiiStraine/ISD2018.pdf, accesat la 25.11.2020. 
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Trebuie men ionat  opinia Pre edintelui Institutului Na ional de Statistic  
(aprilie 2020) referitoare la concentrarea terenurilor în România: „concentrarea 
terenurilor agricole este ast zi mai mare decât în 1930. 0,4% din ferme de in azi 
50% din suprafa a agricol , pe când în 1930 de ineau doar 28%”26; în continuare se 
arat , pe baza unei situa ii comparative a datelor înregistrate la nivelul anului 
1930 i la trei cercet ri statistice organizate de Institutul Na ional de Statistic  în 
2010, 2013 i 2016, c : pe baza datelor de la ultimul recens mânt general agricol 
organizat la nivel European în anul 2010, România de inea peste o treime din 
num rul total de exploata ii agricole înregistrate la nivelul UE; se relev  existen a 
unui num r mare de propriet i agricole care au terenuri agricole sub 1 ha (peste 
55,8% dintre exploata iile agricole de in numai 5,3% din terenurile agricole, 
exploata iile ce utilizeaz  suprafe e cuprinse între 1 i 5 ha reprezint  37,3% din 
num rul total de exploata ii agricole i au în total aproape o p trime din totalul 
suprafe ei utilizate, num rul exploata iilor agricole având suprafa a cuprins  între 
10 i 50 ha este unul relativ redus, acestea reprezentând doar 1,6% din num rul de 
exploata ii i au în folosin  8,4% din suprafa ); este ar tat c  la nivel na ional 
exist  o concentrare mare a suprafe elor agricole utilizate la un num r mic de 
exploata ii agricole iar terenurile agricole care constituie exploata ii agricole mai 
mari de 50 ha reprezint  peste 52% din suprafa a agricol  utilizat  a României i 
sunt administrate de numai 0,55% din num rul total de exploata ii agricole27. 
Conform acestui studiu, se observ  o cre tere a gradului de f râmi are a 
terenurilor agricole la nivelul exploata iilor de dimensiuni mici, de pân  la 5 ha 
(ponderea acestora în anul 2010 a crescut la aproape 92%, de inând aceea i 
pondere de aproape 28% din suprafa a agricol ); s-a redus considerabil ponderea 
exploata iilor i suprafa a utilizat  de exploata ii având suprafa a cuprins  între 
10 i 100 ha (în 1930, 7,6% din exploata iile agricole de ineau aproape o p trime 
din suprafa a agricol , în anul 2010 numai 2,2% exploatau suprafe e agricole 
cuprinse între 10 i 100 ha iar aceste suprafe e reprezint  13,1% din suprafa a 
agricol  a rii); la nivelul anului 2010 exista o concentrare mult mai mare a 
terenurilor agricole având suprafa a de peste 100 ha în raport cu situa ia existent  
în perioada interbelic  (dac  înainte de al doilea R zboi Mondial 0,4% dintre 
exploata iile agricole din România administrau 27,7% din suprafa a agricol , ast zi 
0,4% din num rul de exploata ii exploateaz  aproape jum tate din suprafa a 
agricol  a României)28. 

Având în vedere Studiul privind amploarea fenomenului de acaparare a 
terenurilor agricole în UE realizat de Comisia pentru agricultur  i dezvoltare 
rural  din cadrul Parlamentului European (men ionat mai sus), în Rezolu ia 
Parlamentului European din 27 aprilie 2017 referitoare la „situa ia actual  a 
concentr rii terenurilor agricole în UE: cum se poate facilita accesul agricultorilor 

 
26  Tudor Andrei, Pre edintele Institutului Na ional de Statistic , Opinie trimis  la Ziarul 

Financiar, [online] https://www.zf.ro/eveniment/statistica-socanta-concentrarea-tere-
nurilor-agricole-este-astazi-mai-19070456, accesat la 30.11.2020. 

27  Ibidem. 
28  Ibidem. 
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la terenuri?”29 se porne te de la aspectele re inute de Curtea Constitu ional  a 
Germaniei prin hot rârea din 12 ianuarie potrivit c reia comer ul cu terenuri 
rurale nu ar trebui s  fie la fel de liber ca i comer ul cu alte forme de capital, cu 
observa ia c  terenul nu poate fi multiplicat i este indispensabil, fiind necesar s  
se aib  în vedere interesul public, mai mult decât în cazul oric ror alte propriet i. 
Se pune accent pe responsabilitatea statelor pentru pia a funciar  i pia a 
terenurilor agricole i se arat  c  „obiectivul politicii agricole europene este de a 
conserva modelul agricol european, bazat pe o agricultur  multifunc ional , 
caracterizat  în primul rând de exploata ii familiale i cooperative la scar  mic  
pân  la scar  mijlocie, cu proprietate asupra terenului”, iar referitor la distribu ia 
ampl  a propriet ii, accentul se pune pe accesul echitabil la resurse i o structur  
agricol  diversificat , legat  de locul de re edin , cu tradi ii, certitudine juridic  
i responsabilitate fa  de societate30. eEste subliniat  ideea c  concentrarea 

terenurilor agricole are efecte negative asupra dezvolt rii comunit ilor rurale i a 
viabilit ii socio-economice a zonelor rurale, cu pierderi de locuri de munc  în 
agricultur , cu reducerea nivelului de trai al comunit ii agricole i cu apari ia 
unor dezechilibre la nivelul dezvolt rii teritoriale. În Rezolu ie (pct. 39) este 
adresat  invita ia Comisiei i statelor membre „s  publice un ansamblu de criterii 
clare i cuprinz toare, incluzând tranzac iile cu terenuri agricole pe pie ele de 
capital, care s  asigure condi ii de concuren  echitabile i s  le indice clar 
statelor membre ce m suri de reglementare a pie ei funciare sunt permise, inând 
seama de interesul public i de cele patru libert i ale Uniunii Europene”, 
urm rind obiective ce in de simplificarea achizi ion rii de terenuri de c tre 
agricultori pentru activit i agricole i silvicole, fiind necesar  men inerea i dup  
anul 2020 a m surilor de combatere a concentr rii terenurilor agricole. 

În Comunicarea interpretativ  a Comisiei privind achizi ia de terenuri 
agricole i dreptul Uniunii Europene (2017/C 350/05)31 se arat  c  trenurile sunt 
active rare i speciale, iar achizi ia este supus  uneori unor restric ii, în baza 
legilor na ionale cu obiective privind men inerea acestor terenuri în uz agricol, 
limitarea concentr rii terenurilor, evitarea specula iilor cu terenuri. Pia a intern  
(care înseamn  c  m rfurile, persoanele, serviciile i capitalurile pot circula liber) 
include i agricultura (PAC- politica agricol  comun ), iar investitorii se bucur  
de libera circula ie a capitalurilor i de libertatea de stabilire. A a cum rezult  din 
jurispruden a CJUE sunt admise restric ii privind investi iile str ine în terenuri 
agricole dac  urm resc protejarea intereselor publice legitime, prevenirea 
opera iuni speculative excesive cu terenuri, men inerea comunit ilor agricole, 
dezvoltarea unei agriculturi viabile, buna desf urare a cultiv rii terenurilor. În 

 
29  Rezolu ia Parlamentului European din 27 aprilie 2017 referitoare la situa ia actual  a 

concentr rii terenurilor agricole în UE: cum se poate facilita accesul agricultorilor la 
terenuri? (2016/2141(INI)),pct. I, [online] https://www.europarl.europa.eu/doceo/ 
document/TA-8-2017-0197_RO.html#def_1_1. 

30  Idem, pct. W. 
31  Comunicarea interpretativ  a Comisiei privind achizi ia de terenuri agricole i dreptul 

Uniunii Europene (2017/C 350/05), JO C 350, 18.10.2017, p. 5. 
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Comunicarea interpretativ  a Comisiei, referitor la investi iile externe, se arat  c  
în România, din 2004 cet enii str ini au achizi ionat drepturi de exploatare sau 
de control asupra a aproximativ 84.000 ha în România. care ar reprezenta, din 
totalul terenurilor arabile, 0,4 % în România32.  

Pornind de la faptul c  la nivelul UE nu exist  o legisla ie secundar  
privind achizi ia de terenuri agricole i statele decid cu privire la reglementarea 
pie elor funciare, în Comunicare se arat  c  în România, modific rile recente 
aduse legisla iilor coincid cu sfâr itul perioadei de tranzi ie în care tratatelul de 
aderare permitea limitarea achizi iilor de terenuri agricole realizate de investitori 
din UE, iar noua legisla ie, pe lâng  eliminarea restric iilor din tratatul de aderare 
a impus i restric ii cu scopuri privind limitarea specula iilor cu terenuri agricole, 
reducerea concentr rii, utilizarea agricol  adecvat  i eficient , conservarea unei 
popula ii rurale, iar Comisia recunoa te validitatea obiectivelor, îns  acestea nu 
trebuie s  încalce principiile fundamentale ale UE33. În jurispruden a CJUE s-a 
respins interpretarea extins  a art. 345 TFUE34: în cauza Konle s-a clarificat c  
de i regimul propriet ii continu  s  fie de competen a fiec rui stat membru, 
dispozi ia indicat  în tratat nu înseamn  „sustragerea regimurilor de proprietate 
existente în statele membre din sfera de aplicare a normelor fundamentale ale 
tratatului”35. 

Existen a unor legi funciare na ionale care restric ioneaz  libera circula ie 
a capitalurilor a determinat clarificarea de c tre CJUE a modului în care dreptul 
UE afecteaz  investi iile transfrontaliere în terenuri agricole, fiind recunoscut  
natura specific  a terenurilor agricole i anumite obiective de politic  public  care 
pot s  justifice restric ii asupra investi iilor în terenuri agricole36. 

 
32  În Comunicare se face trimitere la Documentul de lucru al serviciilor Comisiei 

Europene, Circula ia capitalurilor i libertatea pl ilor, 5 martie 2015, SWD (2015) 58 
final, p. 21. 

33  Idem, p. 9. 
34  „Tratatele nu aduc atingere regimului propriet ii în statele membre”. 
35  CJUE, cauza C-302/97, Konle, punctul 38. 
36  Cum ar fi cele indicate în Comunicarea interpretativ  a Comisiei, p. 11: „majorarea 

suprafe ei parcelelor agricole, astfel încât acestea s  poat  fi exploatate în mod 
rentabil, prevenirea specula iilor cu terenuri (Cauza C-182/83, Fearon, punctul 3.); 
conservarea comunit ilor agricole, men inerea unei distribuiri a drepturilor de 
proprietate asupra terenurilor care s  permit  dezvoltarea de exploata ii agricole 
viabile i gestionarea spa iilor verzi i a zonelor rurale, încurajarea unei utiliz ri 
rezonabile a terenurilor disponibile pentru a evita presiunea funciar , prevenirea 
catastrofelor naturale i sus inerea i dezvoltarea unei agriculturi viabile pe baza unor 
considera ii sociale i de amenajare a teritoriului (ceea ce presupune men inerea 
destina iei terenurilor agricole i continuarea folosirii acestora în condi ii adecvate) 
(Cauza C-452/01, Ospelt, punctele 39 i 43); men inerea unei forme tradi ionale de 
cultivare a terenurilor agricole, prin exploatarea direct  a acestora i prin asigurarea 
faptului c  sunt ocupate i exploatate predominant de proprietarii acestora, 
men inerea unei popula ii permanente în mediul rural i încurajarea utiliz rii rezo-
nabile a terenurilor disponibile pentru a evita presiunea funciar  (Cauza C-370/05, 
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Referitor la dreptul de preemp iune, în cauza Ospelt CJUE a analizat 
propor ionalitatea m surilor care interziceau achizi ionarea de terenuri de c tre 
nefermieri în scopul men inerii unei comunit i agricole viabile i a men inerii 
terenurilor în uz agricol i dac  existau m suri mai pu in restrictive pentru libera 
circula ie a capitalurilor decât o interdic ie privind achizi ionarea de c tre 
nefermieri, considerând c  este permis  instituirea în favoarea arenda ilor a unui 
drept de preemp iune37.  

Referitor la obliga ia de a exploata terenurile, CJUE a recunoscut 
necesitatea de a asigura în mod predominant o exploatare direct  a terenurilor 
arabile, îns  în jurispruden a s-a ar tat c  o cerin  impus  la achizi ionarea de 
terenuri agricole nu este o m sur  propor ional : în cauza Ospelt, CJUE a analizat 
restric ia na ional  privind achizi ionarea de terenuri agricole cu scopul de a 
men ine terenurile în uz agricol, în sensul c  era permis  achizi ionarea de 
terenuri agricole doar dac  dobânditorul se angaja s  îl exploateze el însu i i a 
considerat c  este dispropor ionat  deoarece diminua posibilitatea de arendare a 
terenurilor în favoarea fermierilor care nu dispuneau de resurse proprii pentru a 
cump ra terenuri38. 

Referitor la achizi ionarea de terenuri agricole i la cerin ele impuse de 
dispozi iile na ionale privind stabilirea re edin ei pe terenul în cauza(sau în 
apropiere), la momentul la care dispozi iile tratatului privind libera circula ie a 
capitalurilor nu erau înc  direct aplicabile, CJUE a statuat c  o astfel de cerin  ar 
fi compatibil  cu libertatea de stabilire (Cauza C-182/83, Fearon), îns  
jurispruden a recent  arat  c  impunerea unor condi ii privind re edin a sunt 
incompatibile cu principiile liberei circula ii a capitalurilor (cauza Ospelt, punctul 
54), iar în 2007, CJUE a considerat drept dispropor ionat  cerin a ca dobânditorul 
s  î i stabileasc  re edin a permanent  pe terenul care face obiectul vânz rii, fiind 
afectat  atât libera circula ie a capitalurilor i libertatea de stabilire, cât i dreptul 
dobânditorului de a- i alege în mod liber re edin a (), urm rind descurajarea 
specula iilor imobiliare39.Referitor la obliga ia de stabilire a re edin ei pe terenul 
care urmeaz  s  fie dobândit, se arat  c  „acela i ra ionament este valabil i 
pentru cerin a de a fi rezident în ara sau municipalitatea în care se situeaz  

 
Festersen, punctele 27 i 28); în scopul unei planific ri urbane i rurale sau regionale i 
pentru interesul general, men inerea, în anumite regiuni, a unei popula ii permanente 
i a unei activit i economice independente de sectorul turismului (Cauza C-302/97, 

Konle, punctul 40); conservarea teritoriului na ional în zonele desemnate ca fiind de 
importan  militar  i protejarea intereselor militare împotriva riscurilor reale, 
specifice i grave (Cauza C-423/98, Albore, punctele 18 i 22). 

37  CJUE, Cauza Ospelt, C-452/01, punctul 52; a se vedea i Comunicarea interpretativ  a 
Comisiei privind achizi ia de terenuri agricole i dreptul Uniunii Europene, p. 13. 

38  CJUE, Cauza Ospelt, C-452/01, punctul 49-53; a se vedea i Comunicarea interpretativ  
a Comisiei privind achizi ia de terenuri agricole i dreptul Uniunii Europene, p. 13. 

39  Comunicarea interpretativ  a Comisiei privind achizi ia de terenuri agricole i dreptul 
UE, p. 15. 
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terenul” i „orice condi ie privind re edin a ar constitui o discriminare indirect  
pe motiv de cet enie sau na ionalitate”40. 

3. Modific ri aduse în anul 2020 prin Legea nr. 175/2020 cu privire 
la exercitarea dreptului de preemp iune reglementat de Legea nr. 
17/2014 

Cu ideea c  sunt avute în vedere scopurile Legii nr. 17 care sunt men iune 
i dup  modificarea prin Legea nr. 175/2020 (dar care de fapt nu sunt atinse prin 

m surile indicate i modific rile intervenite), se observ  modific ri substan iale 
privind extinderea semnificativ  a categoriilor de preemptori stabili i de lege 
(comparativ cu categoriile de preemptori prev zu i de forma anterioar - 
coproprietari, arenda i, vecini, Agen ia Domeniilor Statului, în aceast  ordine, la 
pre  i condi ii egale), cu o nou  ordine de preemp iune i o modificare a 
condi iilor de dobândire, prin în sprirea acestora, cu aplicare de la data intr rii în 
vigoare, 13 octombrie 2020 (cu men iunea f cut  mai sus privind modific rile din 
noiembrie 2020 privind cererile privind terenurile agricole situate în extravilan 
care fac obiectul cererilor prin care se solicit  afi area ofertei de vânzare, 
înregistrate pân  la data de 13 octombrie 2020, inclusiv, pentru care avem 
excep ii).  

Recent a fost respins  excep ia de neconstitu ionalitate a dispozi iilor din 
Legea nr. 175/2020 pentru modificarea i completarea Legii nr. 17/2014 prin 
Decizia Cur ii Constitu ionale nr. 586/202041 (dup  o experien  de zeci de decizii 
pân  la acest moment); referitor la restrângerea dreptului cet enilor statelor 
membre ale Uniunii Europene i ai statelor care sunt parte la Acordul privind 
Spa iul Economic European de a dobândi dreptul de proprietate asupra 
terenurilor agricole extravilane, Curtea arat  c  „dispozi iile criticate nu regle-
menteaz  nicio restric ie sau excludere a persoanelor fizice sau juridice din statele 
membre de la cump rarea de terenuri agricole, ci impun anumite condi ii pentru 
realizarea scopului legii, respectiv punerea în valoare a propriet ii funciare. 
Toate aceste condi ion ri sunt comune persoanelor fizice i juridice din statele 
membre ale Uniunii Europene, neexistând niciun fel de deosebire de tratament 
juridic între acestea în privin a dreptului de a cump ra terenuri agricole extra-
vilane. Textele criticate nu interzic i nici nu exclud dreptul persoanelor fizice sau 
juridice din afara teritoriului na ional s  cumpere astfel de terenuri, cu înde-
plinirea condi iilor prev zute de lege, condi ii deopotriv  valabile i în privin a 
persoanelor fizice sau juridice române. A adar, cele de mai sus demonstreaz  c  

 
40  Ibidem. 
41  Decizia Cur ii Constitu ionale nr. 586/2020 referitoare la obiec ia de 

neconstitu ionalitate a dispozi iilor Legii pentru modificarea i completarea Legii nr. 
17/2014 privind unele m suri de reglementare a vânz rii-cump r rii terenurilor 
agricole situate în extravilan i de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea 
societ ilor comerciale ce de in în administrare terenuri proprietate public  i privat  
a statului cu destina ie agricol  i înfiin area Agen iei Domeniilor Statului, publicat  
în M. Of., Partea I nr. 721 din 11 august 2020). 
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legiuitorul nu a operat cu criteriul cet eniei/ na ionalit ii, ci cu un complex de 
criterii obiective care vizeaz  capacitatea cump r torului de a men ine categoria 
de folosin  a terenului agricol extravilan i de a-l lucra în mod efectiv” 42. 
Referitor la libertatea de stabilire a persoanelor i libertatea de circula ie a 
capitalurilor, Curtea Constitu ional  arat  c  legea de modificare a Legii nr. 
17/2014 nu utilizeaz  niciun criteriu de diferen iere între persoanele fizice/ 
juridice care s  valorizeze cet enia/ na ionalitatea i indiferent de cet enia/ 
na ionalitatea persoanei fizice/ juridice sau de întinderea terenului agricol 
extravilan, cump rarea acestuia se poate realiza, ca principiu, de c tre orice 
persoan  fizic / juridic  având cet enia/ na ionalitatea unui stat membru al 
Uniunii Europene în scopul valorific rii sale agricole, dorindu-se stabilirea unor 
garan ii care s  demonstreze aptitudinea cump r torului de a desf ura activit i 
agricole pe terenul cump rat, spre a evita sustragerea acestuia din circuitul 
agricol; Curtea constat  c  dispozi iile legale criticate nu vizeaz  i nu aduc în 
discu ie libertatea de stabilire a persoanelor sau libertatea de circula ie a 
capitalurilor. 

Conform art. 4 din Legea nr. 17/2014 cu modific ri, sunt instituite apte 
categorii de preemptori; înstr inarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în 
extravilan se face cu respectarea condi iilor de fond i de form  prev zute de 
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat , cu modific rile ulterioare, i a 
dreptului de preemp iune, la pre  i în condi ii egale, în urm toarea ordine: a) 
preemptori de rang I: coproprietarii, rudele de gradul I, so ii, rudele i afinii pân  
la gradul al treilea inclusiv; se observ  c  rudele pân  la gardul al treilea includ i 
rudele de gradu I, fiind distinct men ionate la litera a), considerându-se de c tre 

 
42  Men ion m i opiniile separate conform c rora: condi ionarea dobândiriii de terenuri 

agricole situate în extravilan, la 6 ani de la data ader rii României la UE, de stabilirea 
domiciliului/re edin ei dobânditorului pe teritoriul na ional, echivaleaza cu o m sur  
restrictv  pentru poten ialii dobânditori, care sunt resortisan i ai UE, dar nu au 
domiciliul sau re edin a pe teritoriul na ional, înc lcând angajamentele asumate prin 
tratatul de aderare la UE; legea na ionala care prevede suprataxarea veniturilor din 
vânzarea de terenuri agricole situate în extravilan restrânge posibilitatea pentru 
resortisan ii din alte state membre UE de a dobândi astfel de terenuri i înseamn  
”discrimin ri arbitrare i restrângeri disimulate ale liberei circula ii a capitalurilor” (se 
face trimitere la cauza CJUE C-110/17 CE v. Belgia, iar referitor la condi ionarea 
dobândirii de terenuri agricole de stabilirea domiciliului/re edin ei dobânditorului 
na ional se face trimitere la cauza CJUE c-370/05 Uwe Kay Festersen); referitor la 
libera circula ie a capitalurilor, se consider  c  dispozi iile analizate aduc atingere 
posibilit ii arenda ilor nereziden i de a cump ra terenuri agricole în extravilan; În 
acela i sens, se consider  c  prin impunerea condi iilor de Legea nr. 17/2014 
modificat  privind domiciliul/re edin a/sediul social se aduce atingere dispozi iiilor 
din tratatele europene i din tratatul de aderare- Popovici Ni u Stoica & Asocia ii: 
Despre noile condi ii de vânzare a terenurilor agricole extravilane prev zute de Legea nr. 
175/2020, 8.10.2020 [online], https://www.profit.ro/legal/guest-writer-popovici-nitu-
stoica-asociatii-despre-noile-conditii-de-vanzare-a-terenurilor-agricole-extravilane-
prevazute-de-legea-nr-175-2020-19506937, accesat la 20 .11.2020. 
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CCR c  se acord  o pozi ie preeminent  a rudelor de gradul I, de i consider m c  
repetarea nu era necesar , fiind superflu ; b) preemptori de rang II: proprietarii 
investi iilor agricole pentru culturile de pomi, vi -de-vie, hamei, iriga ii exclusiv 
private i/sau arenda ii; în cazul în care pe terenurile supuse vânz rii se afl  
investi ii agricole pentru culturile de pomi, vi -de-vie, hamei i pentru iriga ii, 
prioritate la cump rarea acestor terenuri au proprietarii acestor investi ii- care 
sunt men iona i cu titlu de noutate; totu i, se pune întrebarea dac  era necesar  
stabilirea lucr rilor care pot fi considerate investi iilor agricole.; c) preemptori de 
rang III: proprietarii i/sau arenda ii terenurilor agricole vecine cu terenul supus 
vânz rii; cu titlu de noutate sunt men iona i i arenda ii terenurilor agricole 
vecine; d) preemptori de rang IV: tinerii fermieri- men iona i cu titlu de noutate; 
e) preemptori de rang V: Academia de tiin e Agricole i Silvice «Gheorghe 
Ionescu- i e ti» i unit ile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii i industriei alimentare, organizate i reglementate prin Legea nr. 
45/2009 privind organizarea i func ionarea Academiei de tiin e Agricole i 
Silvice «Gheorghe Ionescu- i e ti» i a sistemului de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii i industriei alimentare, cu modific rile i 
complet rile ulterioare, precum i institu iile de înv mânt cu profil agricol, în 
scopul cump r rii terenurilor agricole situate în extravilan cu destina ia strict 
necesar  cercet rii agricole, aflate în vecin tatea loturilor existente în patrimoniul 
acestora (men iona i cu titlu de noutate); f) preemptori de rang VI: persoane fizice 
cu domiciliul/re edin a situat/situat  în unit ile administrativ-teritoriale unde 
este amplasat terenul sau în unit ile administrativ-teritoriale vecine43 
(men iona i cu titlu de noutate); de observat ca în categoria preemptorilor de 
gradul VI sunt men ionate doar persoanele fizice; g) preemptori de rang VII: 
statul român, prin Agen ia Domeniilor Statului. 

Trebuie men ionat faptul c  în proiectul de modificare a Legii nr. 
17/201444, în forma adoptat  de Senat, categoriile de preemptori avute în vedere 

 
43  S-a pus în discu ie excluderea persoenelor juridice din categoria preemptorilor de 

gradul VI deoarece exist  o încurajare a activit ilor agricole pentru companii, 
asocia ii, cooperative, etc. în scopul fiscaliz rii, asigur rii transparen ei fondurilor etc. 
A se vedea C. Popescu, op. cit.(f r  pagin ). 

44  PL-x nr. 336/2018- Proiect de Lege pentru modificarea i completarea Legii nr.17/2014 
privind unele m suri de reglementare a vânz rii-cump r rii terenurilor agricole 
situate în extravilan i de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societ ilor comerciale ce de in în administrare terenuri proprietate public  i privat  
a statului cu destina ie agricol  i înfiin area Agen iei Domeniilor Statului; În Raportul 
comun al Comisie juridice, de disciplin  i imunit i i Comisiei agricultur , silvicultur , 
insudtrie alimentar  i servicii specifice nr. 4c-11/514/2018, Nr 4c-5/230 asupra proiectului 
de lege de modificare i completare a Legii nr. 17/2014 sunt indicate unele amendamente 
respinse cel pu in interesante, prin faptul c  au fost avute în vedere : persoanele fizice 
(...) pot achizi iona teren agricol în România (...) dovada unei forme tradi ionale de 
cultivare a terenurilor agricole, prin exploatarea direct  a acestora, i prin asigurarea 
faptului c  sunt ocupate i exploatate predominant de c tre proprietarii acestora; 
situa ia în care alege s  exploateze terenul ori s  valorifice produc ia în orice fel de 
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erau diferite fa  de forma final  în care a fost modificat , preemptorii fiind 
coproprietarii i rudele de gradul I, arenda ii, inerii fermieri, proprietarii de 
terenuri agricole vecini, statul prin Agen ia Domeniului Statului, în aceast  
ordine. Statul apare ca preeptor de rang VII, de i pân  la acest moment nu a 
exercitat dreptul de preep iune prev zut de Legea nr. 17/2014 în nicio situa ie. 
Autorii obiec iei de neconstitu ionalitate men ionate mai sus au ridicat problema 
cu privire la diferen ele mari dintre proiectul de lege în forma ini ial  i forma 
final  care cuprinde noi categorii de preemptori i reguli noi, autorii obiec iei de 
neconstitu ionalitate men ionate mai sus, îns  Curea Constitu ional  a apreciat 
nu este modificat  esen ial ordinea i nu afecteaz  scopul legii în sine45. 

De observat c  în cazul în care preemptorii de rang I-VII nu î i exercit  
dreptul de preemp iune i nu doresc s  cumpere, vânzarea nu este liber , ci, ca o 
modificare important  în structura legii, sunt stabilite condi ii speciale pentru 
persoanele fizice i juridice fa  de care se poate face înstr inarea terenurilor 
agricole situate în extravilan, care sunt cumulative - art. 4 ind. 1 L.17: persoanele 
fizice trebuie s  aib  domiciliul/re edin a pe teritoriul na ional pe o perioad  de 
cel pu in 5 ani anterior înregistr rii ofertei de vânzare; s  desf oare activit i 
agricole pe teritoriul na ional pe o perioad  de cel pu in 5 ani, anterior 
înregistr rii acestei oferte; s  fie înregistrate de autorit ile fiscale române cu 
minimum 5 ani anterior înregistr rii ofertei de vânzare a terenurilor agricole 
situate în extravilan; persoanele juridice trebuie s  aib  sediul social i/sau sediul 
secundar situat pe teritoriul na ional pe o perioad  de cel pu in 5 ani anterior 
înregistr rii ofertei de vânzare; s  desf oare activit i agricole pe teritoriul 
na ional pe o perioad  de cel pu in 5 ani anterior înregistr rii ofertei de vânzare a 
terenurilor agricole situate în extravilan; s  prezinte înscrisurile din care s  reias  
c , din venitul total al ultimilor 5 ani fiscali, minimum 75% reprezint  venit din 
activit i agricole;  asociatul/ac ionarul care de ine controlul societ ii s  aib  
domiciliul situat pe teritoriul na ional pe o perioad  de cel pu in 5 ani anterior 
înregistr rii ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan; în cazul 
în care în structura persoanelor juridice, asocia ii/ac ionarii care de in controlul 
societ ii sunt alte persoane juridice, asocia ii/ac ionarii care de in controlul 
societ ii s  fac  dovada domiciliului situat pe teritoriul na ional pe o perioad  de 
cel pu in 5 ani anterior înregistr rii ofertei de vânzare a terenurilor agricole 
situate în extravilan. Aceste persoane î i pot exercita dreptul în termen de 30 de 
zile de la expirarea termenului pentru finalizarea procedurii de preemp iune (art. 
4 ind. 1 alin. 3). 

 
participa iune/asociere/colaborare cu alte persoane fizice i/sau juridice, cel pu in una 
dintre aceste persoane trebuie s  fie cet ean român sau s  aib  na ionalitate român  
(...); (...) se oblig  s  nu vând  terenul agricol achizi ionat minimum 10 ani, iar la 
împlinirea acestui termen trebuie s  acorde dreptul de preemp iune (...); (...)se oblig  s  
vând  cel pu in 10% din produsele realizate pe pia a româneasc  (...); (...)Suprafa a 
total  de teren agricol de inut  de preemptor, persoan  fizic , nu poate dep i 750 h 
(...). 

45  Decizia CCR nr. 586/2020, pct. 48. 
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Doar dac  aceast  categorie de persoane fizice sau juridice, care 
îndeplinesc condi iile men ionate, nu î i exercit  dreptul de preemp iune sau nu 
îndepline te condi iile, vânzarea se poate face liber, c tre orice persoan  fizic  sau 
juridic , cu oberva ia c  nu sunt considerate parte din categoria preemptorilor 
conform legii; de fapt rezult , într-un mod lipsit de claritate, c  s-a dorit 
instituirea unei noi categorii de preemptori, aspect semnalat deja i de al ii46. 

Prin lege sunt stabilite condi ii noi pentru arenda i (art. 4 alin. 2 L.17), în 
sensul c  trebuie s  fac  dovada îndeplinirii unor condi ii legate de 
domiciliu/re edin /sediul social. Arenda ul care dore te s  cumpere terenul 
agricol arendat situat în extravilan trebuie arate c  de ine aceast  calitate în baza 
unui contract de arendare valabil încheiat i înregistrat cu cel pu in un an înainte 
de data afi rii ofertei de vânzare la sediul prim riei. În plus, arenda ul trebuie s  
îndeplineasc  urm toarele condi ii: în cazul arenda ilor persoane fizice, trebuie s  
îndeplinineasc  condi ii legate de domiciliul/re edin a pe teritoriul na ional pe o 
perioad  de 5 ani anterior înregistr rii ofertei de vânzare a terenurilor agricole 
situate în extravilan; în cazul arenda ilor persoane juridice, cu ac ionariat alt  
persoan  juridic , ac ionarii care de in controlul societ ii trebuie s  
îndeplinineasc  condi ii legate de sediul social/secundar situat pe teritoriul 
na ional stabilit pe o perioad  de 5 ani anterior înregistr rii ofertei de vânzare a 
terenurilor agricole situate în extravilan. 

Referitor la exercitarea dreptului de preemp iune de c tre tinerii fermieri, 
este definit tân rul fermier47, iar prioritate la cump rarea terenului supus vânz rii 
are tân rul fermier care desf oar  activit i în zootehnie, i trebuie s  
îndeplinineasc  condi ii legate de domiciliul/re edin a pe teritoriul na ional pe o 
perioad  de cel pu in un an anterior înregistr rii ofertei de vânzare a terenurilor 
agricole situate în extravilan. 

Exist  dispozi ii privind stabilirea unei priorit i între preemptorii de grad 
egal, adic  între proprietarii de terenuri agricole vecine, ceea ce va genera 

 
46  Schoenherr Legal Services, Romania: Noi reglement ri referitoare la vânzarea terenurilor 

agricole situate în extravilan, [online] https://www.schoenherr.eu/ publications/ 
publication-detail/?tx_news_pi1%5Bnews_preview%5D=3342&cHash=ba8311705d4e58c 
586af7bbbaa730943, accesat la 20.11. 2020; se folose te i formularea „drept de preferin  în 
favoarea cump r torilor specializa i”, în acest sens a se vedea Ioana Roman, Andreea 
Gheorghiu, Ilinca Porojan- Filip & Company, Modific ri privind vânzarea terenurilor 
agricole din extravilan, 17.08.2020, [online]  
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9a81f279-ba2e-4bc8-b620-d48c532e27c3, 
accesat la 28.10.2020. 

47  Conform art. 4 alin. (3), tân rul fermier este o persoan  cu vârsta de pân  la 40 de ani, 
a a cum este definit  la art. 2 alin. (1) lit. (n) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al 
Parlamentului European i al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul 
pentru dezvoltare rural  acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rural  
(FEADR) i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu 
modific rile ulterioare, care inten ioneaz  s  desf oare sau desf oar  activit i 
agricole. 
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probleme practice48. Autorii obiec iei de neconstitu ionalitate men ionat  mai sus 
au pus în discu ie faptul c  se stabile te o regul  de prioritate pentru preemptori 
de acela i rang, îns  uneori criteriile nu permit departajarea, de exemplu între 
proprietarul de teren agricol vecin care are hotarul comun cu latura cea mai mare 
a terenului cu privire la care s-a f cut oferta i proprietarul de teren agricol vecin 
care are cel mai lung hotar comun cu cu terenul cu privire la care s-a f cut oferta 
de vânzare. Râm ne de v zut dac  delimitarea se va putea realiza pe baza 
criteriilor indicate în lege. 

Conform legii nr. 17/2014 modificat  se stabile te o „interdic ie 
temporar ” de a înstr ina terenurile, prin vânzare (de i se poate ocoli dispozi ia 
prin transmiterea altfel decât prin vânzare) f r  a se men iona interdic ia în mod 
direct (art. 4 ind. 2): sub sanc iunea nulit ii absolute în caz de nerespectare, 
terenurile agricole situate în extravilan se pot înstr ina, prin vânzare, înainte de 
împlinirea a 8 ani de la cump rare, cu obliga ia pl ii impozitului de 80% pe suma 
ce reprezint  diferen a dintre pre ul de vânzare i pre ul de cump rare, în baza 
grilei notarilor din respectiva perioad ; în cazul înstr in rii directe sau indirecte, 
înainte de împlinirea a 8 ani de la cump rare, a pachetului de control al 
societ ilor care au în proprietate terenuri agricole situate în extravilan i care 
reprezint  mai mult de 25% din activele acestora, vânz torul va avea obliga ia de a 
pl ti un impozit de 80% din diferen a de valoare a terenurilor respective calculat  
pe baza grilei notarilor între momentul dobândirii terenurilor i momentul 
înstr in rii pachetului de control. În acest caz, impozitul pe profit privind 
diferen a de valoare a ac iunilor sau p r ilor sociale vândute se va aplica la o baz  
redus  propor ional cu procentul ponderii terenurilor agricole respective în 
activele fixe, orice dubl  impozitare fiind interzis . Scopul acestor prevederi care 
limiteaz  exercitarea dreptului de proprietate privat  este dat de necesitatea de a 
împiedica opera iunile speculative cu privire la terenurile agricole situate în 
extravilan, de i practic vânzarea este condi ionat  de plata unui impozit majorat 
artificial în cazul vânz rii înainte de împlinirea termenului de 8 ani. 

 
48  Prioritate la cump rarea terenurilor agricole situate în extravilan are, potrivit art. 4 

alin. (5) L. 17 „a) proprietarul de teren agricol vecin care are hotarul comun cu latura 
cea mai mare a terenului ce face obiectul ofertei de vânzare; b) în cazul în care terenul 
ce face obiectul ofertei de vânzare are dou  laturi mari ori toate laturile egale, 
prioritate la cump rarea acestui teren are proprietarul de teren agricol vecin, tân r 
fermier, care are domiciliul/re edin a situat/situat  pe teritoriul na ional pe o perioad  
de cel pu in un an anterior înregistr rii ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate 
în extravilan; c) proprietarii de teren agricol vecin care au hotarul comun cu terenul ce 
face obiectul ofertei de vânzare, în ordinea descresc toare a lungimii hotarului comun 
cu terenul în cauz ; 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 unit i administrativ-teritoriale, prioritate la cump rarea terenului are 
proprietarul de teren agricol vecin cu domiciliul/re edin a în raza unit ii 
administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul.” 
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Exist  neclarit i privind modul de calcul i plat  pentru acest impozit49 i 
cu privire a faptul c  nu exist  mijloace de a aplica aceea i solu ie pentru 
înstr inarea altfel decât prin vânzare, ceea ce lipse te de con inut întreaga idee a 
acestei dispozi ii, prin limitarea doar la vânzare. 

Aceste dispozi ii au o form  diferit  (cu îmbun t iri, am putea afirma?!) 
fa  de ceea ce prevedea ini ial proiectul de modificare a Legii nr. 17/2014, într-un 
mod discutabil, n sensul c  s-a propus s  fie permis  înstr inarea prin vânzare 
doar dup  trecerea unui termen de 15 ani de la data cump r rii (cu observa ia c  
oricum se putea transmite altfel decât prin vânzare i se putea ocoli dispozi ia), 
iar transferul dreptului de proprietate ulterior acestei vânz ri se putea realiza 
doar c tre statul român (pentru ipoteza vânz rilor succesive). 

Sub aspectul respect rii destina iei agricole, de observat c  proprietarii 
terenurilor agricole situate în extravilan au obliga ia s  le utilizeze exclusiv în 
vederea desf ur rii activit ilor agricole de la data cump r rii, iar în situa ia în 
care pe terenul agricol exist  investi ii agricole pentru culturile de pomi, vi -de-
vie, hamei i iriga ii exclusiv private se va p stra destina ia agricol  a acestei 
investi ii (art. 4 ind 2. alin. 5). 

Sub aspect procedural, în Legea nr. 17/2014 exist  modific ri privind 
procedura de exercitare a dreptului de preemp iune prin prelungirea termenelor 
(este prelungit termenul privind afi area ofertei de vânzare la 45 de zile, fa  de 30 
zile). Conform art. 6 L. 17, prin derogare de la prevederile NCC privind 
exercitarea dreptului de preemp iune, vânz torul înregistreaz , la prim ria din 
raza unit ii administrativ-teritoriale unde se afl  terenul, o cerere prin care 
solicit  afi area ofertei de vânzare, iar prim ria are obliga ia ca în termen de 5 zile 
lucr toare (modificare de la o zi) de la data înregistr rii cererii prim ria are 
obliga ia s  afi eze timp de 45 de zile lucr toare oferta de vânzare. De observat c  
se ajunge la îngreunare a procedurii inclusiv prin faptul c  prim ria are o 
obliga ia de a notifica titularii dreptului de preemp iune cu privire la oferta de 
vânzare înregistrat  (conform normelor metodologice de aplicare- problem  
nerezolvat  înc ), fiind contraven ie neefectuarea notific rii c tre preemptor. 
Consider m c  prelungirea termenelor50 i stabilirea unor formalit i 
suplimentare vor îngreuna nejustificat procedura de exercitare a dreptului de 
preemp iune, f r  a avea efectiv beneficii cu privire la scopul avut în vedere, 
ipotezele legii fiind limitate la vânzare. 

Exist  posibilitatea atât pentru vânz tor cât i pentru preemptor s  
retrag  oferta, respectiv acceptarea pân  la finalizarea procedurii de exercitare a 
dreptului de preemp iune (art. 7 ind. 1 L. 17). 

Exist  posibilitarea relu rii întregii proceduri în cazul în care, în termenul 
de 45 de zile lucr toare, un preemptor de rang inferior ofer  un pre  superior 
celui din oferta de vânzare sau celui oferit de ceilal i preemptori de rang superior 
lui care accept  oferta, vânz torul poate relua procedura, cu înregistrarea ofertei 

 
49  Acest lucru a fost men ionat i de autorii obiec iei de neconstitu ionalitate men ionate mai 

sus. 
50  A se vedea i la art. 10 din L. 17/2014, prelungirea de la 2 la 5 zile. 
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de vânzare cu acest pre , iar procedura se va desf ura o singur  dat , în termen 
de 10 zile de la împlinirea termenului de 45 de zile lucr toare. 

Un element de noutate este dat instituirea Registrului unic na ional 
privind circula ia i destina ia terenurilor agricole situate în extravilan, în sistem 
electronic, constituit pe baza datelor i informa iilor furnizate de c tre autorit ile 
administra iei publice locale, Agen ia Na ional  de Cadastru i Publicitate 
Imobiliar , care se administreaz  de c tre Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii 
Rurale (art. 12 L. 17). 

Referitor la faptul c  Legea nr. 17/2014 înainte de modificare prevedea 
aplicarea i a sanc iunii nulit ii absolute i a sanc iunii nulit ii relative51, se 
observ  o schimbare, în sensul c  înstr inarea terenului agricol situat în 
extravilan f r  respectarea dreptului de preemp iune f r  respectarea dreptului de 
preemp iune este sanc ionat  cu nulitatea absolut  conform Legii nr. 17 
modificat . 

A avut loc o majorare a amenzilor (se dubleaz ) pentru contraven iile în 
caz de nerespectare a procedurii pentru exercitarea dreptului de preemp iune la 
cump rarea terenurilor agricole situate în extravilan. 

Procedura a fost îngreunat , cump rarea trenurilor agricole a devenit mai 
dificil , o perioad  (cât timp s-a prev zut aplicarea Legii nr. 17/2014 cu modific ri 
i pentru procedurile în curs toate procedurile au fost blocate prin lipsa de 

claritate a noilor dispozi ii, care imediat au fi fost modificate prin amânarea 
aplic rii pentru aceste ipoteze).  

A fost subliniat efectul negativ cu privire la modific rile Legii nr. 17/2014 
prin faptul c  devine mai dificil  cump rarea pentru investitori i extrem de 
dificil  pentru investitorii din domenii non-agricole care vor sa dezvolte investi ii, 
fiind foarte afecta i produc torii de energie regenerabil  care ar avea nevoie, si 
vor avea dificult i, a cump rarea, legal, de terenuri situate în extravilan pentru 
proiecte energetice, dezvoltatorii de parcuri industriale etc.52 

În final, r mâne întrebarea legat  de limitarea aplic rii procedurii doar 
pentru ipoteza de înstr inare prin vânzare i de faptul c  transmiterea poate avea 
loc altfel decât prin vânzare; apoi se pune întrebarea legat  de direc ia 
urm toarelor modific ri ale Legii nr. 17/2014 i cât de mult îngreuna o procedur  

 
51  Cu privire la aplicarea a dou  tipuri de nulit i (absolut  i relativ ) pentru 

nerespectarea anumitor prevederi ale Legii nr. 17/2014, înainte de modificare, în cazul 
înstr in rii prin vânzare a terenurilor agricole extravilane, a se vedea i S. Chiric , M. 
I. Mitan, Vânzarea terenurilor agricole extravilane f r  respectarea Legii nr. 17/2014. 
Sanc iunea nulit ii relative sau a nulit ii absolute?, 26.06.2014, [online] 
https://www.juridice.ro/327599/vanzarea-terenurilor-agricole-extravilane-fara-
respectarea-legii-nr-172014-sanctiunea-nulitatii-relative-sau-a-nulitatii-absolute.html, 
accesat la 20.10.2020. 

52  A. Petrescu, A. Borza -Deloitte România, Restric iile impuse la vânzarea de terenuri 
agricole – efecte benefice i victime colaterale, 11.09.2020, [online] 
https://www2.deloitte.com/ro/ro/pages/tax/articles/restrictiile-impuse-la-vanzarea-de-
terenuri-agricole-efecte-benefice-si-victime-colaterale.html, accesat la 22.11.2020. 
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care nu- i atinge scopul în sine; apoi r mâne întrebarea dac  aceste dispozi ii din 
Legea nr. 17/2014 în forma modificat  contravin dreptului Uniunii Europene i 
dac  ar putea s  atrag  r spunderea statului român pentru nerespectarea 
obliga iilor asumate prin tratatul de aderare, prin impunerea condi iilor de 
domiciliu/re edin /sediu social atât pentru persoane fizice cât i juridice, 
aducând atingere liberei circula ii a capitalurilor i libert ii de stabilire, sau dac , 
prin scopul avut în vedere, de interes general, restric ionarea liberei circula ii a 
capitalurilor i libert ii de stabilire va fi considerat  justificat , cu respectarea 
principiului nediscrimin rii i propor ionalit ii. 


