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AVIZ 
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 1712M4 privind unele: iăsmi dc: ľg:kii1 ntare a vânzării 

terenurilor agricole situate în extravilan i de modificare a Legii 
nr.268/2001 privind privatizarea societăţilar cc chin in administrare 

terenuri proprietate publicä Si privată a statului cu destinaţie 

agrko:Iă i îníi;inţarea Agen:ţiei Statului 

Analizând prop unerea IegisIativă pentru modificarea i 
cep:ietare:a Legii ur.17/20 14: privind. unete măsuri de 
reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan 
i de madificare a Legii nr.268/2041 privind privatizarea 

societâţiior cc deţin în administrare terenuri proprietate publică Si 
privată a statului cu destinaţie agrieQlă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului (b75/09.03.2021), transmisă de Secretarul 
General al Senatului cu adresa nr.XXXV/1286/17.03.2021 si 
înregistrată Ia Consiliul Legislativ cu nr.D 168 din 17.03.2Q21, 

CONSILIUL LEGISLATIV 

In temeiul art.2 alin,1 liLa) din Legea rn.73/1993, republicată şi al ari.46(2) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislative

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri: -
1. Propunerea Iegislativă are ca object modificarea

completarea Legii nr. l7/2014 privind unele mâsuri de reglementare a 
vânzârii terenurilor agricole situate in extravilan i de modificare a 
Legii nr.268/2001 privind privatizarea sacietăţilor ce deţin in 
administrare terenuri proprietate publică Si privată a statului cu 
destinaţie agricolă i înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. 



Potrivit Expunerii de motive, procedura de vânzare a terenurilor 
agricole situate în extravilan a fost îngreunată prin modificările şi 
completările aduse de Legea nr. 175/2020 asupra actului de bază, 
ajungându-se ca, în numeroase cazuri, datorită piedicilor de natură 
birocratică, să fie încheiate contracte simulate grin care să fie ascunse 
raporturile juridice reale, contracte care ar avea efecte grave asupra 
siguranţei circuitului civil pe termen lung. 

Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face pane 
din categoria legilor organice, fund incidente prevederile art.44 
alin.(2) şi art.73 alin.(3) lit.m) din Constituţia României, republicată, 
iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Legea Fundamentală, 
prima Cameră sesizată este Senatul. 

Menţionăm că, prin avizul său, Consiliul Legislativ nu se poate 
pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor propuse. 

2. Menţionăm că, potrivit prevederilor art.7 alin.(3 1) din Legea 
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, „Propunerile legislative, pro iectele de legi şi celelalte 
pro iecte de acte normative von fî însoţite, în mod obligatoriu, de o 
evaluare preliminară a impactului noilor reglementări asupra 
drepturilor şi libertăţilorfundamentale ale omuluai". 

Evaluarea preliminară a impactului noilor reglementări asupra 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului reprezintă un set de 
activităţi şi proceduri realizate cu scopul de a asigura o fundamentare 
adecvată a iniţiativelor legislative, în vederea, atât a evaluării 
impactului legislaţiei specifice în vigoare la momentul elaborării 
proiectului de act normativ, cât şi a evaluării impactului politicilor 
publice pe care proiectul de act normativ le implementează. 

3. Referitor la Expunerea de motive, semnalăm că aceasta nu 
respectă structura instrumentului de prezentare şi motivare prevăzută 
la art.3 1 din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Astfel, nu sunt clar prezentate cerinţele care 
reclamă intervenţia normativă, nici fmalitatea reglementărilor propuse, 
cu evidenţierea implicaţiilor pe care reglementarea propusă le are 
asupra legislaţiei în vigoare, şi nici măsurile de implementare a 
soluţiilor legislative preconizate. Totodată, semnalăm că nu toate 
măsurile preconizate Bunt prezentate şi argumentate în cuprinsul 
instrumentului de prezentare şi motivare. 
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Menţionăm că, potrivit considerentelor exprimate în Decizia 
Curţii Constituţionale nr.682 din 27 iunie 2012, „dispoziţiile art. 6 din 
Legea nr. 2 4/2000 privind noNmele de tehnică legislativă, Nepublicată 
[...], cu modificăNile şi completările ulterioare instituie obligaţia 
fundamentării actelor normative. [...]. Lisa unei fundamentări 
temeinice a actului normativ în discuţie determină, [...], încălcarea 
prevederilor din Constituţie cuprinse în apt. l alias. (S) [...]". 

4. Menţionăm că maj oritatea normelor preconizate prin prezentul 
proiect cuprind soluţii legislative prin care se revine la reglementările 
existente înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 175/2020. Astfel, 
elementele de structură ale Legii nr. 17/2014, care au fost modificate 
prin Legea nr. 175/2020, sunt modificate din nou, redându-se forma de 
dinainte de respectiva modificare, iar elementele care au fost introduse 
prin Legea nr.175/2020 sunt propuse a fi abrogate. 

Precizăm că o asemenea reglementare nu poate decât să conducă 
la instabilitate legislativă, întrucât ar fi a treia oară când cererile 
respective ar fi supuse soluţionării după alte norme procedurale. 

5. La art.I pct.1, semnalăm că sintagma „cage formează un 
singur imobil, identfîcat printr-un singur număr cadastral", din 
norma propusă pentru art.2 alin.(1), este improprie stilului normativ. 

Menţionăm că, de iege iata, potrivit prevederilor art. 1 alin.(5) 
din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „Pin imobil, în 
sensul prezentei legi, se înţelege terenul, cu sau fără construcţii, de 
pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, aparţinând un uia 
sau mai multoY proprietari, care se identiiică printr-un număr 
cadastYal unic". 

Ca urmare, pentru un spor de rigoare normativă, recomandăm să 
se utilizeze norma de trimitere, astfel încâţ sintagma „cage formează 
un singur imobil, identfîcat printr-un singur număN cadastral" să fie 
înlocuită cu sintagma „care formează un imobil, astfel cum este 
definit la art.l alias. (S) din Legea cadastrului şi a pubiicităţii 
imobiliare nr. 7/1996, rep ublicată, cu modificările şi completările 
ulterioare". 

6. La art.I pct.3, având în vedere că se dorete modificarea în 
întregime a unui articol, respectiv art.4, norma propusă pentru art.4 
trebuie precedată de marcarea „Art. 4". 
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Reiterăm această observaţie, în mod corespunzător, pentru toate 
cazurile în care preconizează modificarea în întregime a unui articol, 
respectiv pentru pct.8, 10, 11, 14 şi 16, precum şi pentru pct.12, cu 
referire la norma propusă pentru articolul nou introdus, care trebuie 
marcată ca „Art. 101". 

Totodată, menţionăm că norma preconizată pentru alin.(4) este 
improprie stilului normativ. In acest sens, precizăm că, pe de o pane, 
soluţia legislativă reprezintă un paralelism legislativ, prin raportare la 
dispoziţiile art.901 şi art.883 din Legea nr.287/2009 privind Codul 
civil, republicată, cu modificările ulterioare, care reglementează deja 
dobândirea cu bună-credinţă a unui drept tabular şi cercetarea cărţii 
funciare. De altfel, în textul preconizat pentru art.4 alin.(1) teza I din 
Legea nr. 175/2020 este prevăzut în mod expres faptul că 
„Instrăinarea, pain vânzare, a terenurilor agricole situate în 
extravilan se face cu Yespectarea condiţiilor de fond şi de formă 
prevăzute de Legea nY.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare". 

Pe de altă parte, alin.(4) nu se corelează din punct de vedere 
terminologic cu soluţiile legislative propuse pentru alin.(1) şi (3) ale 
aceluiaşi articol. Astfel, la alin.(4) se vorbeşte în mod generic despre 
„contracte translative de proprietate privind bun urile imobile şi alte 
drepturi Seale", în timp ce la alin.(1) şi alin.(3) este prevăzută în mod 
expres ipoteza referitoare la „instrăinarea pain vânzare a terenurilor 
agricole situate în extravilan". 

Ca urmare a celor de mai sus, recomandăm după caz, fie 
eliminarea alin.(4), ca inutil, fie reformularea corespunzătoare a 
acestuia, astfel 

încât să respecte dispoziţiile art.8 din Legea 
nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

7. La art.I pct.6, referitor la norma preconizată pentru art.6 
alin.(2), pentru precizia normei, este necesară înlocuirea sintagmei „de 
la data înregistrării cererii" cu sintagma „de la data înregistrării 
cererii prevăzute la alin.(1)". 

De asemenea, pentru un spor de rigoare normativă, trebuie să fie 
prevăzut în mod expres dacă perioada de 30 de zile, în care primăria 
are obligaţia să afişeze oferta de vânzare la sediul său şi pe paging de 
Internet a acesteia, se calculează pe zile lucrătoare sau calendaristice. 
Menţionăm că, în cadrul aceluiaşi alineat, termenul în care primăria 
are obligaţia să afişeze cererea este stabilit ca o zi lucrătoare, 
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Totodată, este de reflectat dacă termenul preconizat, de o zi 
lucrătoare, calculat de la data înregistrării cererii prin care se solicită 
afişarea ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan, în 
vederea aducerii acesteia la cunoştinţa preemptorilor, este sufficient 
pentru a fi operat de primărie, având în vedere faptul că, în aceeaşi 
perioadă, pot fi îriregistrate mai multe cereri având acest object. 

8. La art.I pct.8, în ceea ce privete textul propus pentru art.7 
alin.(4), semnalăm că este necesară reformularea normei de trimitere 
la „comunicarea prevăzută la aim . (2) şi (3)'', având în vedere faptul 
că, în textul alin.(2) al aceluiaşi articol, nu este prevăzută nicio 
comunicare. 

9. La art.I pct.1O, referitor la norma propusă pentru art.9 
alin.(3), deoarece normele de tehnică legislativă interzic procedeul 
normei de trimitere la un text care conţine o altă normă de trimitere, în 
condiţiile în care la alin.(2) se face referire la avizele prevăzute la 
alin. (1), •este necesară reformularea corespunzătoare a sintagmei 
„avizelor pNevăzute la aim . (1) şi (2)". 

10. La art.I pct.17, pentru rigoarea redactării, în partea 
dispozitivă, cifra 2, prin care este exprimată marcarea unui alineat, 
trebuie încadrată între paranteze. 

11. La art.II, pentru rigoarea exprimării, recomandăm ca după 
sintagma „se modifică" să fie introdusă sintagma „în mod 
corespunzător", urmând ca expresia „în conform itate cu modificările 

m completările aduse prmn prezenta iege", din partea de final a 
textului, să fie eliminată. 

Bucuresť ~C
Nr.
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L. nr. 1712014 M. Of. nr. 178/12 mar. 2014 

Lege 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 

I promulgată prin D, nr. 26212014 M. Of, nr. 178112 mar. 2014 
Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate 
în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind 
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare 
terenuri proprietate publică şi privată a statului Cu destinaţie 
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 

2 .rnadif•1câri prin L nr. 6812014 111'l. Of. nr. 352/13 rnai 2014 
Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 29 din Legea 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi a Legii nr. 
17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-
cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de 
modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului 

3 mOdificări prin L. nr-. 138/2014 i1i'l. Of. nr.. 783/16 cct. 2014 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative conexe 

----. . - - - .: .K. .... ... - . .. ................... .. .- LL.....:.. ....:. . . .......... .................. .. . .. ... ... ..~ .x: .....u. -~ 
4 admisă excepţie D.C..C.. :nr. 755/2014 11/1, Of. nr.. 101 /9 feb. e2015 ~ .~  .. .. ....................................:: n, .. ..:...~:::.... ............................. ., A......,. ..x.:~:..~~:. . .de neconst. prin 

. . ..~:.. 

5 modificări prin : ~ 

Decizia nr. 755 din 16 decembrie 2014 referitoare la excepţia 
de neconstitu~ionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) teza 
privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele 
măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor 
agricoie situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 
268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin 
în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului 
cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 

. ..- . . - .. . . . . . ._.. . 
. nr 129/2017 1111. 0f nr. 422/8 iun.-201`7 

♦ : 'i} n,~,: ~ ni,K:y .h.:: 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
administra~iei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

aprobată cu modificări şi L. nr. 129/2017 M. Of. nr. 422/8 iun. 2017 
completări prin 

6 rnQdifcări prin L, nr... 175/2020 „ ~.~}.~..~: M. Of: nr.. 741/14 aug3 2020! .. . .... .. .: - , . :::%•:\}::T:i}yk\? .: '..: _ . 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 
privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumparării 
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii 
nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce 
deţin în administrare terenuri proprietate publică si privată a 
statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului 

modifică art. 2 alin. (2), art. 5, art. 12 lit. 
c), art. 16 

rodifică art. 20 aim . (2); 

introduce alin. (3) la art. 20 

y 
prevederile art. 20 alin. (1) referitoare la 
exceptarea de la aplicarea Legii nr. 
17/2014 a antecontractelor autentificate la 
notariat anterior intrării în vigoare a 
acesteia sunt neconstituţionale 

abrogă art. 23-27 

rodifică titlul, art. 4, art. 6 aim . (2) şi (3), 
art. 7, art. 9, art. 10, art. 12, art. 14 lit. c) şi 
d), art. 15, art. 16 şi art. 17; 
introduce art. 4_I şi 42, aim . (5) - (8) la 
art. 6, art. 7_i şi lit. e) la art. 14; 
abrogă art. 11 şi art. 20 alin. (1); 
în tot cuprinsul Legii, sintagma "vânzare-
cumpărare " se înlocuieŞte cu sintagma 
"vânzare" , începând cu data de 13 
octombrie 2020 
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L. nr. 287/2009 M. Of. nr. 511/24 iul. 2009 

Lege privind Codul civil 
(v. D.I.C.C.J. nr. 4/2013 - M. Of. nr. 226/19 apr. 2013 (art. 396 -404); D.I.C.C.J. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 283/17 apr. 2014; 
D.I.C.C.J. nr. 2/2014 - M. Of. nr. 411/3 iun. 2014; Decizia I.C.C.J. nr. 12/2015 - M. Of. nr. 678/7 sep. 2015 (art. 1279 alin. (3) 
teza I şi art. 1669 alin. (1)) 

1 repu`b`licare cu 
renumerafiare Lege privind Codul civil 

M. Of, :nr. 505/15 tul. 2011 

:. . . ... . ... ....... .. . :.,. .-. .. . . .. 
2 modificări prrn L. nr 60/2012 M. Of. nr. 255/17 apr. 2012 inodifică art. 658 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului 
nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare 
intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil 

3 rectificare , 
RECTIFICARE 

.M Of. nr, 24±8/29 apr. 2013 rectifică art. 297 alin. (2) teza a doua 

4:modificări prin : „ L,. nr 138/2014 ° : ` 1111.. Of.Mnr~ 753/1..6roct. 2014 . modifică art. 1112, art. 2445 al/n. (1), art. 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 2504 aim . (1) 
privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative conexe 

.. ......... ...... .. ....... ....~y~ ~:: 
5 mod'ificări prin 

.... .: ,,r. .... .r<..:  .... .. :.:.-.: - ::::::,>:,:.: >~. .- .y . .::a,. ., .. .... .............. . . .... . 
O.U.G. nr. 1/2016 $ •M. Of. enr. 85/4 feb.. 2016 

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte 
normative conexe 

aprobată cu modificări şi L. nr. 17/2017 M. Of. nr. 196/21 mar. 2017 
completări prin 

_. . .y,~wr :x_ -- .~~_ _• . _••.. __ . '_ - _ . . , . ._ •. . .a.:.t:.a..:..,. •-+ . . . . . „ .. .. . ... . - 6- , ~ . 
modi~cărm prin ;::~ L, nr 17/2017  11I1 Of, nr 196/21 mar. .2017 ~ { t. 
_ _ __ _ _ __ _ _ _ __ 

_ 
_ _. . . - rti^.:ti; 'hCC.ti^ri• ...` v.x • ~• ~ .• _. __.. ' -Y ..5. •~• . r : . - 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe 

7.adrnisă excepţie De.C..C. nr. 534/2018.. M. Of. nr. 84.2/3 oct. 2018 _. .  .. -   . •. ._ . .. 
de ne+Const. prin : Decizia nr. 534 din 18 iulie 2018 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 277 alin. (2) şi (4) din 
Codul civil 

8 .mod ificări prin ° 
„ .. . . . . -,. • .: ..- . .. : _. . e_ _ . ..r , 
ir: 601/2020 M. Of, .nr, 88/27 jan.. ;2021 

Decizia nr. 601 din 16 iulie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (1) din Codul 
civil 

modifîcă art. 2445 alin. (1) 

inodi fică art. 2445 alin. (1) 

art. 277 aim . (2) şi (4) sunt constituţionale 

in măsura în care permit acordarea 
dreptului de şedere pe teritoriul statului 
român, în condiţiile stipulate de dreptul 
european, soţilor- cetăţeni ai statelor 
membre ale Uniunii Europene şi/sau 

cetăţeni ai state/or terţe - din căsătoriile 

dintre persoane de acelaşi sex, încheiate 
sau contractate într-un stat membru al 
Uniunii Europene 

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
164 alin. (1) (termenul se împlineşte la 12 
martie 2021) după care operează 
prevederile art. 147 din Constituţie . 
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art. 164 aim . (1) 9 edrnisă excepţie D.C.C. nr. 001/2020 M. Of. nr. 88127 ian. 2021 
de neconst, prin Decizia nr. 601 din 16 iulie 2020 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (1) din Codu) 
civil 
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L. nr. 422/2001 M. Of. nr. 407/24 iul. 2001 

Lege privind profejarea monumentelor istorice 

1 republicare Cu M. C3f, nr. 933/20 nov. 2006 
re n umerotare Lege privind protejarea monumentelor istorice 

2 rnodifcări prin O.U.G. nr. 77/2009 .11I1.. Of. nr. 439/26 iun. 2009 
Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi exploatarea 
jocurilor de noroc 

aprobată cu modificări şi L. nr. 246/2010 M. Of. nr. 854/21 dec. 2010 
completări prin 

abrogă art. 51 aim . (3) lit. d) 

...{ . . : . :::.. .. 
3,modiflcâri prin L.:nr 261/2009 .. M. Of... nr. 493/16 iul. 2009 :.: ..: abrogă art. 48 lit. d) 

4emodifcări prin

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvemului 
nr. 214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

:... »}}. --.... ,. ..: :: _.._. ........ ......... .:.......... ~, ...::.~:: .- ::.:. :.nvn.,...x ,.x.:. .... .::: r.:: .::n.:.:.r :....v .~.W..w . . .. - :: ...... ..... ..,~ v . 
. nr 329/2009 : : :M.. Of. nr. 761/9 nOv. 2009  abrogă, la data intrăi ii in vigoa3 e a 

Lege privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de 
afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia 
Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 

hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea noilor entităţi 

rezultate din reorganizarea autorităţilor şi 

instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 
1 şi 2, art. 27 

5 
.:.;.>}-n:•4,.}}}:.Y}:.~:;:».;.. .,,..: ..,.<... .:ri4: :......... . ......::K.:~~. . . . __. . . _ . ..... ... , . ., 

e . 
...... 

modificări prin .~-' O..0 G= nr 43/201 ţ3r : .:::. M. Of. nr. 3~i 6/'13 mai 21'J10 . ::. modifică art. 24 aim . (2), art. 26 aim . (1) 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative pct. 16, art. 33 aim . (1) lit. e); 
în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor abrogă art. 26 alin. (1) pct. 18, art. 28 alin. 
autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de 
Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent 
Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană 
şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 
2009 

aprobată cu modificări prin L. nr. 99/2011 M. Of. nr. 443/24 iun. 2011 

6 .modificări prin O.U.G. nr.. 12/201.1 ~~M:.;.::yi:::_:o. M. Of. nr. 1.14/'I6 feb..2011 
Ordonanţă de urgenţă pentru reorganizarea unor instituţii 
aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, precum şi pentru reducerea unor cheltuieli 

aprobată prin L. nr. 179/2011 M: Of. nr. 730/17 oct. 2011 

7 rnodifcări prin nr.. 99/20'[ 1 M. ~f. nrj 443/24 iun.. .2011 . . ..v: _ . . . . ._ .. v.  . . . . . .... 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvemului 
nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în 
vederea reducerii sau simplificării administrative a unor 
autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de 
Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent 
Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană 
şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 
2009 

(3) lit. j) 

rodJ că art. 30 aim . (3), art. 31 alin. (3) şi 

(4), art. 33 aim . (3) 

aprobă cu nzodi f cări O. U. G. nr. 43/2010 
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8 modificări prin L. nr. _187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012 abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 54 
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal 

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014) 

9 modificâri prin L. nr. 227/2015 M3 Of nr. 688/10 sep. 2015 
Lege privind Codul fiscal 

10 modificări prin 0.0. nr. 10/2016 M. Of, nr. 68/29 ian. 2016 
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice 

aprobată cu modificări şi L. nr. 248/2016 M. Of. nr. 983/7 dec. 2016 
completări prin 

" completat prin Lt nr 109/2016 M. Of. •nr. 406/30 :mai 2016.
Lege pentru completarea art. 51 din Legea nr. 422/2001 
privind protejarea monumentelor istorice 

12:modificări prin  L, nr. 248/2016 Y M. Of. nr. 983/7 dec, 2016 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvemului nr. 10/2016 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice 

---- .. ..-. ...-. ~...... a}:{x.. ...-...~ .....: ................... ,A . . ......... ....-...,...,... ~..... .. .~~,,.::: wv~n.:: ..,.. ....
13 modificări prin L nr.209/2017 : M .rcOf-- nr. 875/~ r~ov. :20'17 :: .._. .... - .- ...... .... . : .:.:.. . . . 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal 

abrogă la I ianuarie 2016 art. 41 alin. (1) 
şi (2) 

modifică art. 26 aim . (1) pct. 7, art. 30 alin. 
(1), art. 33 alin. (1) lit. i) şi k), art. 34 alin. 
(1), (3) şi (4), art. 34 alin. (5) lit. e)-h); 
introduce lit. k1,.) la art. 33 alin. (1), alin. 
(1 _I)-(1 _3) la art. 33, aim . (6) şi (7) la art. 
34 

introduce alin. (31)/a art. 51 

inodifică art. 26 alin. (1) pct. 11, art. 33 
alma. (1 _2), (1 _3), (2) şi (3), art. 34 alma. 
(4), lit. g) a alin. (5) şi alin. (6) şi (7), art. 
55 alin. (1) partea introductivă şi lit, a), b) 
şij9; 

introduce art. 34_i 

abrogă, la 1 ian. 2018, art. 41 alin. (3) 

a::S... - .-. . . .. , . .,. . . ir  .~. :n.v•. . . . . . . . .. K .x  ....... ....... --... . ... :. .w • , . - 
....... .. . . . . 

14 rnodificări prin . L. nr 105/2019 ~„ . .. M. Of, nr. 392/20 xma~ 2019 ~ .. abrogă art. 16 alin. (2) . . . . .. . . .x - . ,...._. - : .. . - . .,.. t~t•. . .,: ..:. . . .... . . . ... . : . a.. . . ::::...:.. e . -. . . . -. . ..- . . . . -- . . . . ,. u.~...,,.. • ..,x.....t, rt. 
Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea 
şi completarea altor acte normative 
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O. nr. 719/740/M.57/2333/2014 
~•::?,. v~'4:',::cC: v':,.: .,.-...•.,.. .A.r. ...•......... . . . . . ..•.s:arr. .,:..s:v'.'â':':'v..•.'~.,.'?i'v::?9â"S:?>ti`.'a.a"ara3•.'•.._.:..;.~:.;.~.~>i~vn: :~~.<,, 0:'4°'.t:v:;:v"c.4'`?o::r.::: 

M. Of. nr. 401/30 mai 2014 

M.A.D.R.; M.D.R.A.P.; 
M.Ap.N,; M.CULTURA 

Ordin privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlu/ui 1 din Legea nr. 17/2014 
privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agrico/e 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 

. .. ...... . . ..._ .. .... _. - . ~
I modificări prin O, : nr. M., Of., nr.. 12~18 feby 2021 .:. .. .. -. . .. . .. .. .... .. ... 

31 112020194/M.12/20211 .   
3525/2020 

Ordin pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, 
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, 
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al 
ministrului apărării naţionale şi 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-cumparării terenurilor agricole situate în extravilan şi 
de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 

modifică titlul 
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