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Pe scurt

Legea ¹  privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în 

extravilan a fost publicată în Monitorul Oficial. Noile prevederi legislative reglementează, în principal, 

procedura prealabilă vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi dreptul de preempţiune la 
cumpărarea acestora. 

În detaliu

Vânzarea de terenuri

agricole situate în

extravilan – permisă doar 

cu respectarea unui drept

de preempţiune  

Legea reglementează un drept 
de preempţiune la preţ şi în 
condiţii egale, aplicabil în cazul 
vânzării de terenuri agricole 
situate în extravilan.

Beneficiarii dreptului de
preempţiune la achiziţionarea 
terenurilor sunt, în ordinea
priorităţii, următorii:  

 coproprietarii,

 arendașii, 

 proprietarii vecini, şi 

 Statul Român prin Agenţia 

Domeniilor Statului.

Câteva aspecte de

procedură  

În vederea vânzării, 
proprietarii de terenuri
agricole situate în extravilan
vor avea obligaţia să 
înregistreze la Primăria din 
raza unităţii administrativ-
teritoriale în care se află 
terenul o cerere prin care
solicită afișarea ofertei de 
vânzare a terenului.

Documentele care vor însoţi 
cererea urmează a fi stabilite 
prin normele metodologice de
aplicare a legii.

Primăria va afişa oferta de 
vânzare la sediul său sau pe 
pagina de internet proprie,
timp de 30 de zile, şi o va 
transmite (în funcţie de 
suprafaţa terenului) 
structurilor centrale sau
teritoriale din cadrul
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, care o vor 

afişa pe site-ul lor timp de 15 
zile.

Titularii dreptului de
preempţiune au la dispoziție 
un termen de 30 de zile de la
data afişării ofertei pentru a-şi 
manifesta în scris intenţia de 
cumpărare.  

În cazul în care titularii
dreptului de preempţiune îşi 
manifestă intenţia de 
cumpărare, vânzătorii vor 
realiza vânzarea către cel care 
are prioritate.

În cazul în care nu există 
interes din partea
beneficiarilor dreptului de
preempţiune, vânzarea către 
un alt cumpărător poate avea 
loc în condiţiile incluse în 
oferta publicată anterior, 
vânzătorii având obligaţia să 
înştiinţeze în scris Primăria 
despre realizarea acesteia.

___________________________________________________________________________________________________________________

¹Monitorul Oficial nr. 178/12 Martie 2014, Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole 

situate în extravilan si 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. 
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Avize specifice

Vânzătorii au obligaţia de a obţine 
avizul Ministerului Apărării 
Naţionale pentru înstrăinarea  
terenurilor agricole situate în
extravilan:

 pe o adâncime de 30 de km

faţă de frontiera de stat şi 

ţărmul Mării Negre, către 

interior,

 la o distanţă de până la 2.400 

m faţă de obiective speciale.  

De asemenea, va fi necesar avizul
Ministerului Culturii în vederea
înstrăinării terenurilor agricole 
situate în extravilan:

 în care se află situri 

arheologice,

 care se află în zone cu 

patrimoniu arheologic reperat,

sau

 care se află în zone cu 

potenţial arheologic evidenţiat 

întâmplător. 

Sancţiuni 

Nerespectarea dreptului de
preempţiune şi a procedurilor 
prealabile atrage nulitatea
absolută a actelor de înstrăinare a 
terenurilor agricole situate în
extravilan.

Nerespectarea noilor proceduri
legale poate atrage şi amenzi de 
până la 100.000 lei.  

Aplicare şi intrare în 
vigoare

Legea va fi aplicată după 
publicarea sa în Monitorul Oficial

şi a normele metodologice de 
aplicare.

Legea nu se aplică vânzării 
terenurilor situate în intravilan,
nici înstrăinărilor între rude până 
la gradul trei, inclusiv.

Vânzările realizate în baza unor 
antecontracte sau pacte de
opţiune autentificate anterior 
intrării în vigoare a legii vor putea 
fi finalizate în condiţiile agreate 
iniţial. 

De reţinut 

Ne aşteptăm ca aplicarea acestei 
legi să transforme vânzarea şi 
respectiv achiziţionarea de 
terenuri agricole situate în
extravilan într-un proces mai
complex şi să ducă la prelungiri în 
calendarul tranzacţiilor.   

Să discutăm 

Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul dumneavoastră specific,

puteţi contacta următoarele persoane: 
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Anda Rojanschi, Partener
anda.rojanschi@david-baias.ro
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manuela.guia@david-baias.ro
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