
EXPUNEREA DE MOTIVE

Importanţa garantării circulaţiei juridice a terenurilor agricole din extravilan în 

România, precum şi permanenta dezvoltare a relaţiilor economice şi de asigurare a 

securităţii raporturilor juridice de transfer a dreptului de proprietate la nivel local sau 

regional, în diferitele forme de adoptare sau elaborare a unor acte ori proiecte de 

interes public local, se identifică în încercările accelerate de a restrânge cadrul 

birocratic, coercitiv şi rigid al cadrului normativ, promovând un mecanism transparent 

şi eficient, adaptat nevoilor de implementare şi control al politicilor investiţionale, 

văzute ca un catalizator al evoluţiei şi dezvoltării locale din România.

Din aceste considerente, cadrului legal de reglementare a vânzării terenurilor 

agricole situate în extravilan, materializat prin Legea nr. 17/2014, i se impune o serie 

de modificări şi clarificări, scopul fiind simplificarea procedurilor şi limitarea 

condiţiilor de exercitare a dreptului de a cumpăra terenuri agricole situate în 

extravilan, inclusiv de către unităţile administrativ-teritoriale, direct interesate de 

dezvoltarea comunitară şi protejarea interesului local.
Atât art. 4' alin. (2), cât şi alin. (5) creează o confuzie la nivelul interpretării 

legislative, instituind o serie de condiţii cumulative, necesare înstrăinării prin vânzare 

a terenurilor agricole către persoanele juridice, în măsura în care titularii dreptului de 

preemţiune nu îşi manifestă intenţia de a cumpăra, coroborat cu posibilitatea 

înstrăinării, prin vânzare, a terenului agricol situat în extravilan, în ipoteza 

neexercitării dreptului de preemţiune şi a neîndeplinirii condiţiilor de către potenţialii 

cumpărători. Ori, interpretând sintagma „vânzare se poate face către orice persoană 

fizică sau juridică, în condiţiile prezentei legi”, nu putem identifica, în concret, dacă 

persoanele fizice sau juridice, care nu sunt beneficiarii dreptului de preemţiune, direct 

interesate de cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, trebuie să respecte, 
în egală măsură, condiţiile cumulative prevăzute la art. 4* alin. (1) şi (2), nefiind 

prevăzută o altă procedură sau condiţie specifică acestor categorii de cumpărători în 

cuprinsul Legii 17/2014 sau în oricare act normativ în vigoare.

Astfel, prezenta intervenţie legislativă are drept scop eficientizarea 

procedurilor de transfer a dreptului de proprietate şi crearea posibilităţii unităţilor



administrativ-teritoriale de a achiziţiona terenurile agricole din extravilan, pentru 

realizarea unor lucrări sau investiţii de utilitate publică, fiind înlăturată îngrădirea 

nejustificată a dreptului acestora de a achiziţiona terenuri în condiţiile Legii 17/2014.

Din considerente practice, oportunitatea introducerii alineatului (3*) vizează 

eliminarea aplicabilităţii condiţiilor cumulative, obligatorii de îndeplinit, pentru orice 

' ■ potenţiaLcumpărător-al terenurilor agricole-^situate în extravilan,-în-măsura'în-care 

acestea nu pot fi aplicate, în concret, pentru orice categorie de cumpărător. Ori, 

crearea unei proceduri limitative de îngreunate a accesului autorităţilor locale de a 

achiziţiona terenuri agricole aflate în extravilan, prin necesitatea desfăşurării 

activităţilor agricole pe teritoriul naţional pe o perioadă de 5 ani sau condiţionarea ca 

venitul total al ultimilor 5 ani fiscali să fie în procent de minimum 75% din activităţile 

agricole reprezintă o măsură, de cele mai multe ori, imposibil de îndeplinit.

De asemenea, modificările şi completările aduse prin Legea nr. 175/2020 au 

generat o serie de limitări în practica judiciară, prin introducerea obligativităţii 

respectării destinaţiei agricole, proprietarii având obligaţia de a utiliza terenurile 

agricole situate în extravilan exclusiv in vederea desfăşurării destinaţiei agricole, fără 

a fi prevăzute sau analizate situaţiile excepţionale în care destinaţia agricolă nu poate 

fi respectată. Art. 4^ alin. (5) se aplică, limitativ, mutatis mutandis şi în situaţiile în 

care interesul public justifică scoaterea terenurilor din extravilan din circuitul agricol, 

fără menţiunea corelării reglementărilor specifice Legii nr. 18/1991 a fondului 
funciar.

In acest sens, se doreşte asigurarea cadrului legal de realizarea a lucrărilor de 

utilitate publică şi interes local, prin recunoaşterea dreptului unităţilor administrativ- 

teritoriale de a achiziţiona terenuri agricole aflate în extravilan, în cadrul unei 

proceduri simplificate, justificate de importanţa şi celeritatea îndeplinirii lucrărilor de 

interes public pentru dezvoltarea comunităţii locale.
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