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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării 

terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii 

nr.268/2001 privind privatizarea societăţUor ce deţin în administrare 

terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 

agricolă şi înfîinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

Analizând propunerea legislativă pentru modifîcarea şi 
completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de 

reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan 

şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea 

societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi 
privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfîinţarea Agenţiei 

Domeniilor Statului (b605/21.12.2021), transmisă de Secretarul 

General al Senatului cu adresa nr.XXXV/259/18.01.2022 şi 
înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr.D35/19.01.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV
A

In temeiul art.2 alial lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46 

alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Legislativ,

Avizează negativ propunerea legislativă, pentru următoarele 

considerente:
1. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare, astfel 

cum reiese din Expunerea de motive, modificarea şi completarea Legii 

nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor 

agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 

privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi 
completările ulterioare, în scopul eflcientizării 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.
Prin conţinutul său normativ propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispoziţiilor art.75 alin.(l) 

din Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată este 

Senatul.
2. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii măsurilor propuse.
3. Analizând prezenta propunere legislativă, semnalăm faptul că, 

prin Decizia nr.586/2020, Curtea Constituţională a statuat că scopul 
Legii nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, este „ce/ 

al evitării fărâmiţării proprietăţii funciare din extravilanul 
localităţilor'".

Prin aceeaşi decizie, referindu-se la măsura prevăzută de art.4^ 

din lege, respectiv, stabilirea unui impozit de 80% din diferenţa dintre 

preţul de vânzare şi preţul de cumpărare, în situaţia în care terenul este 

revândut mai devreme de 8 ani de la data cumpărării, Curtea 

Constituţională a reţinut că scopul urmărit prin aceasta este 

..^asigurarea faptului că cel ce cumpără terenul îl cumpără pentru a se 

desfăşura activităţi agricole specifice pe termen mediu şi lung, având 

în vedere perioada de timp în care se datorează impozitul instituit, şi 
prevenirea fărâmiţării proprietăţii funciare" şi, de asemenea aceasta 

de o parte, vine în completarea dreptului de preempţiune pe care 

Legea nr. 17/2014 l-a consacrat la înstrăinarea terenurilor agricole 

extravilane, iar, pe de altă parte, reprezintă o garanţie în sensul că 

aceste terenuri nu se vor constitui în obiectul unei specule imobiliare 

continue şi că vor fi folosite pentru activităţi agricole şi realizarea 

unei producţii agricole. Astfel, Curtea constată că, privit în mod 

singular, dreptul de preempţiune nu îşi poate atinge scopul pentru 

care a fost instituit, ci trebuie dublat de alte măsuri efective pentru a 

se asigura îndeplinirea obiectivului urmărit de punere în valoare a 

proprietăţii funciare".
Or, soluţiile legislative propuse prin prezentul proiect nu 

concură, alături de celelalte dispoziţii din cuprinsul legii, la 

realizarea scopului legii de bază, ci au un scop contrar.
Menţionăm că, pentru realizarea unor obiective de interes public, 

autorităţile publice locale au posibilitatea de a recurge la exproprierea 

pentru cauză de utilitate publică, potrivit Legii nr.255/2010 privind
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exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 

obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi 
completările ulterioare, procedură în urma căreia terenurile ar intra 

direct în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale.
Prin urmare, întrucât pentru realizarea unor obiective de 

interes public autorităţile administraţiei publice locale au la 

dispoziţie pârghii legislative dedicate realizării acestui scop, respectiv 

parcurgerea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, 
apreciem că soluţiile legislative preconizate, de intervenţie asupra unui 

act normativ având un alt scop, respectiv menţinerea categoriei de 

folosinţă pentru terenurile agricole din extravilan şi evitarea diminuării 

suprafeţei agricole, sunt susceptibile de a aduce atingere dispoziţiilor 

art.l alin.(5) din Constituţie, referitoare la obligativitatea respectării 
legii, în componenta sa referitoare la calitatea legii, prin aceea că 

determină o situaţie de incoerenţă legislativă contrară exigenţelor 

impuse de normele de tehnică legislativă.
4. Semnalăm că, nici din punct de vedere al redactării, prezentul 

proiect nu respectă normele de tehnică legislativă, obligatorii potrivit 

prevederilor art.3 din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Ca urmare, menţionăm următoarele aspecte: 

a) Potrivit prevederilor art.31 din Legea nr.24/2000, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. Expunerea de motive, care 

însoţeşte propunerea legislativă şi care constituie instrumentul de 

prezentare şi motivare a reglementării propuse, trebuie să cuprindă, în 

mod detaliat, motivul emiterii actului normativ (cu referire specială la 

insuficienţele şi neconcordanţele reglementărilor în vigoare), impactul 
asupra sistemului juridic şi, respectiv, implicaţiile pe care noua 

reglementare le are asupra legislaţiei în vigoare şi măsurile de 

implementare a soluţiilor legislative preconizate.
Menţionăm că, potrivit considerentelor exprimate în Decizia 

Curţii Constituţionale nr.682 din 27 iunie 2012, „dispoziţiile art.6 din 

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată 

[..f, cu modificările şi completările ulterioare instituie obligaţia 

fundamentării actelor normative. [...]. Lipsa unei fundamentări 

temeinice a actului normativ în discuţie determină, [...], încălcarea 

prevederilor din Constituţie cuprinse în art.l alin.(5)
Aşadar, semnalăm faptul că nu toate măsurile propuse sunt 

prezentate şi argumentate în cuprinsul instrumentului de prezentare şi
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motivare. In acest sens, cu titlu de exemplu, menţionăm că în 

Expunerea de motive nu sunt prezentate suficiente argumente care să 

susţină soluţia preconizată la pct.l al art.I, referitoare la norma propusă 

pentru art.4’ alin,(3*), precum şi nici suficiente argumente care să susţină 

soluţia preconizată la pct.2 teza a doua pentru art.4^ alin.(5) referitoare 

la obligativitatea cumpărătorului, ca după dobândirea dreptului de 

proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan, să respecte 

toate obligaţiile impuse prin prezenta propunere, proprietarului acestora.
b) Ca observaţie de ordin general, în privinţa conţinutului 

normativ al prezentei propuneri, subliniem că nu se respectă 

dispoziţiile art.6, art.13 litx) şi art.22 alin.(l) din Legea nr.24/2000, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora 

proiectul de act normativ trebuie să instituie reguli necesare, 
suficiente şi posibile, care să conducă la o cât mai mare stabilitate 

şi eficienţă legislativă.
Cu privire la normele de tehnică legislativă, Curtea 

Constituţională, în Decizia nr.26/2012 a statuat că, deşi „ nu au 

valoare constituţională, (...) prin reglementarea acestora au fost 

impuse o serie de criterii obligatorii pentru adoptarea oricărui act 

normativ, a căror respectare este necesară pentru a asigura 

sistematizarea, unificarea şi coordonarea legislaţiei, precum şi 

conţinutul şi forma juridică adecvate pentru fiecare act normativ. 
Astfel, respectarea acestor norme concură la asigurarea unei 

legislaţii care respectă principiul securităţii raporturilor juridice, 
având claritatea şiprevizibilitatea necesară'\

Faţă de cele arătate mai sus, se impune atât revederea şi 
reformularea textelor propuse, cât şi completarea corespunzătoare a 

instrumentului de motivare cu argumente redactate într-un stil 
explicativ şi clar, cerinţă necesară pentru respectarea dispoziţiilor 

art.32 alin.(l) din Legea nr,24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

c) La art.I pct.l, precizăm faptul că, prin intervenţia de 

completare cu alin.(3*) se vizează posibilitatea înstrăinării către 

unităţile administrativ-teritoriale, în interes public şi local, prin 

vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan, fără a mai fi 
necesară îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute la alin.(l) şi 
(3). Cu privire la acest aspect, menţionăm că intervenţia de completare 

cu alin.(3^) ar conduce la instabilitate legislativă prin generarea unei 
discriminări cu privire la exercitarea dreptului oricărui potenţial şi 

îndreptăţit cumpărător de a-şi manifesta intenţia de a achiziţiona
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terenul, cu respectarea condiţiilor cumulative potrivit art.4^ alin.(l) şi 
(2). Totodată, în actuala reglementare, semnalăm că textul propus este 

insuficient de clar ceea ce afectează accesibilitatea şi predictibilitatea 

normei propuse având în vedere faptul că se utilizează sintagma „prin 

excepţie’", dar fără a fi însoţită de informaţia privind dispoziţiile de la 

care se exceptează regula preconizată.
d) La art.I pct,2, referitor la textul propus pentru alin.(5) al art.4^ 

menţionăm că la art.4’ din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi 
completările ulterioare, sunt prevăzute situaţiile în care, atunci când titularii 
dreptului de preempţiune nu îşi manifestă intenţia de a cumpăra terenul, 
înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan se poate 

face către orice persoană fizică sau juridică, după caz, cu respectarea 

condiţiilor prevăzute de Legea nr.17/2014.
Or, textul propus pentru alin.(5) alart4*, astfel cum este 

formulat, reprezintă o normă derogatorie de la prevederile legii, 
întrucât potenţialilor cumpărători nu li se mai aplică prevederile Legii 

nr.17/2014, cum ar trebui, ci prevederile Legii nr.287/2009 privind 

Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, fără ca iniţiatorii 

prezentului proiect să menţioneze expres acest aspect. Totodată, 
semnalăm şi faptul că, textul preconizat pentru teza a doua prin care 

cumpărătorului i se incumbă obligaţia de a respecta toate obligaţiile 

impuse prin prezenta propunere legislativă, după dobândirea dreptului 
de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan, este 

impropriu stilului normativ, fiind insuficient de clar.
e) La art.I pct.3, referitor la textul propus pentru art.4^ alin.(6), 

prin care se preconizează că terenurile agricole situate în extravilan, 
înstrăinate prin vânzare unităţilor administrativ-teritoriale „pot fi 

scoase definitiv sau temporar, din circuitul agricoP", menţionăm că, 
norma este prea generală şi insuficient conturată întrucât nu sunt 
menţionate situaţiile în care interesul public ar justifica scoaterea din 

circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, generându-se, astfel, 
o normă ambiguă care poate prejudicia stilul normativ şi poate crea un 

blocaj de punere corectă în aplicare a actului normativ în cauză.
5. Având în vedere observaţiile de mai sus, prezenta propunere 

legislativă nu poate fi promovată în forma prezentată.

Bucureşti 
Nr. 102/7.02.2022
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 178/12 mar. 2014L.nr 17/2014
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

1 promulgată prin D. nr. 262/2014 M. Of. nr. 178/12 mar. 2014
Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării-cumpărăni 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 înftinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

2 modificări prin L. nr. 68/2014 iM. Of. nr. 352/13 mai 2014
Lege pentru modificarea aiin. (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. 266/2001 privind privatizarea societăţiior 
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică 
şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniiior Statului

modifică art. 2 aliti. (2). art. 5, art. J2 lit. 
c), art. 16

3 modificări prin L. nr. 138/2014 M. Of. nr. 753/16 oct. 2014
Lege pentru modificarea şi compietarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative conexe

modifică art. 20 alin. (2);

introduce alin. (3) la ari. 20

< admisă excepţie D.C.C. nr. 755/2014 
ide neconst. prin

M. Of. nr. 101/9 feb. 2015
Decizia nr. 755 din 16 decembrie 2014 referitoare la excepţia 
de neconslituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) teza 
privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele 
măsuri de reglementare a vănzării-cumpărării terenurilor 
agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 
266/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin 
în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului 
cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

prevederile art. 20 alin. (J) referitoare la 
exceptarea de la aplicarea Legii nr. 
J7/20J4 a antecontractelor autentificate la 
notariat anterior intrării în vigoare a 
acesteia sunt neconstituţionale

5|modificări prin L. nr. 129/2017 M. Of. nr. 422/8 iun. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 129/2017 
completări prin

. abrogă art. 23-27

M. Of. nr. 422/8 iun. 2017

6 modificări prin L. nr. 175/2020 iM. Of. nr. 741/14 aug. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 
privind unele măsuri de reglementare a vânzârii-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 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

modifică titlul, art. 4. art. 6 alin. (2) şi (3), 
art. 7, art. 9. art. 10. art. 12. art. 14 Ut. c) şi 
d). art. 15. art. 16 şi ari. 17; 
introduce art. 4_1 şi 4_2, alin. (5) - (B) la 
art. 6. art. 7_1 şi lit. e) la aii. 14;

Statului
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 401/30 mai 2014O. nr. 719/740/M.57/2333/2014
M.A.D.R.; M.D.R.A.P.: 
M.Ap.N.; M.CULTURA

Ordin privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 
privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan 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

1 modificări prin O. nr. M. Of. nr. 127/8 feb. 2021 modifică titlul
311/2020/94/M.12/2021/ 
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 vănzării- 
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
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

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 1 şi art. 1669 alin. (1))

^republicare cu 
irenumerotare

M. Of. nr. 505/15 iul. 2011
Lege privind Codul civil

2imodificâii prin L. nr. 60/2012 M. Of. nr. 255/17 apr. 2012
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

modifică ari. 658

3 rectificare M. Of. nr. 246/29 apr. 2013 rectifică art. 297 alin. (2) teza a doua
RECTIFICARE

‘‘modificări prin L. nr. 138/2014 M. Of. nr. 753/16 oct. 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

modifică art. 1112, art. 2445 alin. (1), art. 
2504 alin. (1)

5 modificări prin O.U.G. nr. 1/2016
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 
completări prin

'M. Of. nr. 85/4 feb. 2016 modifică art. 2445 alin. (1)

M. Of. nr. 196/21 mar. 2017

s modificări prin L. nr. 17/2017 iM. Of. nr. 196/21 mar. 2017
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

modifică art. 2445 alin. (1)

^admisă excepţie D.C.C. nr. 534/2018 
de neconst. prin

IM. Of. nr. 842/3 oct. 2018
Decizia nr. 534 din 18 iulie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 277 alin. (2) şi (4) din 
Codul civil

. art. 277 alin. (2) şi (4) sunt constituţionale 
în 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 statelor terţe - din căsătoriile 
dintre persoane de acelaşi sex, încheiate 
sau contractate într-un stat membru al 
Uniunii Europene

8 modificări prin D.C.C. nr. 601/2026 M. Of. nr. 88/27 ian. 2021
Decizia nr. 601 din 16 iulie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (1) din Codul 
civil

. 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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^ admisă excepţie D.C.C. nr. 601/2020 
de neconst. prin

iM. Of. nr. 88/27 ian. 2021 art. 164 alin. (1)
Decizia nr. 601 din 16 iulie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (1) din Codul
civil
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 37/20 feb. 1991L. nr. 18/1991

Legea fondului funciar
(v. D.C.C. nr. 342/1997 (art. 47 alin. (1), (2), (3). care au devenit art. 68 după republicarea L. nr. 18/1991) - M. Of. nr. 333/27 
nov. 1997: D.C.C. nr. 392/1997 (art. 26 alin. (5) şi art. 11 din L. nr. 169/1997) - M. Of. nr. 299/4 nov. 1997; D.C.S.J. nr. 1/2000 
(art. 53 alin. (2) - M. Of. nr. 493/9 oct. 2000); D.I.C.C.J. nr. XI/2007 (art. 8, 13 alin. (2) ■ M. Of. nr. 733/30 oct. 2007); D.I.C.C.J. 
nr. 15/2011 - M. Of. nr. 827/22 nov. 2011 (art. 53)

irepublicare M. Of. nr. 1/5 ian. 19981

Legea fondului funciar*)*) Republicată

2 modificări prin O.U.G. nr. 1/1998
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea articolului 9 din 
Legea fondului funciar nr. 16/1991, republicată 

aprobată cu modificări prin L. nr. 218/1998

M. Of. nr. 26/26 lan. 1998 modifica art. 9 alin. (3). (8) şi (10)

M. Of. nr. 453/26 nov. 1998

^ modificări prin L. nr. 54/1998 :M. Of. nr. 102/4 mar. 1998 
Lege privind circulaţia juridică a terenurilor

abrogă cap. V art. 66 - 73

IM. Of. nr. 316/27 aug. 1998
Măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de 
aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991 

aprobată cu modificări prin L. nr. 209/1998

** modificări prin O.G. nr. 90/1998 prelungeşte termenul de aplicare şi 
finanţare până la 31 decembrie 1999

M. Of.nr. 432/16 nov. 1998

® modificări prin L. nr. 218/1998 M. Of. nr. 453/26 nov. 1998
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.1/1998 pentru modifîcarea articolului 9 din Legea fondului 
funciar nr.18/1991, republicată

modifică art. 9 alin. (3). (8). (10)

emodificări prin O.U.G. nr. 168/1999 M. Of. nr. 536/3 nov. 1999
Măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de 
aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

aprobată prin L. nr. 224/2001 M. Of. nr. 229/4 mai 2001

prelungeşte termenul de finalizare şi 
finanţare până la 31 decembrie 2000

7 modificări prin 'M. Of. nr. 8/12 ian. 2000
Lege pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 
169/1997

L. nr. 1/2000 modifică în mod corespunzător

(v. D.C.C. nr. 602/2008 - M. Of. nr. 533/15 iul. 2008 (art. 31 alin. (3), (4). (7). (8) şi (9)); D.C.C. nr. 603/2008 - M. 
Of. nr. 533/15 Iul. 2008 (art. 26 alin. (2_4): D.C.C. nr. 605/2009 ■ M. Of. nr. 415/17 iun. 2009 (art. 24 alin. (1_2), 
(1_4) şi (3) în ceea ce priveşte dreptul foştilor proprietari de a opta pentru atribuirea unei suprafeţe echivalente dii 
fondul forestier proprietate de stat); D.C.C. nr. 652/2009 - M. Of. nr. 415/17 iun. 2009 (art. 24 alin. (1_2), (1_4) şi 
(3) în ceea ce priveşte dreptul foştilor proprietari de a opta pentru atribuirea unei suprafeţe echivalente din fondul 
forestier proprietate de stat); D.I.C.C.J. nr. 23/2011 - M. Of. nr. 791/8 nov. 2011; Decizia I.C.C.J. nr. 2/2014 - M. 
Of. nr. 257/9 apr. 2014)

® modificări prin M. Of. nr. 407/29 aug. 2000
Ordonanţă pentoi asigurarea finanţării acţiunilor legate de 
aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi a 
Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi 
ale Legii nr. 169/1997 

aprobată prin L. nr. 228/2001

O.G. nr. 69/2000 prelungeşte tennenul de finanţare a 
acţiunilor de punere în aplicare, până la 31 
dec. 2001 inclusiv

M. Of. nr. 230/7 mai 2001
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s Wdjficări p”rin"_ O.U.G7nrriq2/2001 , iM. Of. nr. 350/29 iun. 2001 ^modifică ari. 109; introduce alin. (8) la 
Ordonanţă de urgentă privind modificarea şi completarea Legii arl.92: înlocuieşte anexa nr. 1 
nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptuiui de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederiior Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.
169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.
18/1991, republicată

M. Of. nr. 492/9 iul. 2002aprobată cu modificări şi L. nr. 400/2002 
completări prin

(v. D.C.C. nr. 603/2008 - M. Of. nr. 533/15 iul. 2008 (art. I pct. 39_1))

. Mi-OLn/^sq/is oct. 2001 
Lege pentru completarea art. 36 din Legea fondului funciar nr. 
18/1991

lofmodificări prin l.fir. 545/2001 introduce alin. (5_1) la art. 36

^Vimodificări prin __L. nr. 389/2002 jyi. Of. nr. 4^69/1 Iul. 2002 prorogă termenul prevăzut la art.4 până la
30 iunie 2004Lege pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din' 

Ordonanţa Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finanţării 
acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991, republicată, şi a Legii nr. 1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 
169/1997

[iirOf. nr. 492/9 iul. 2002
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 102/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 
1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 16/1991 şi ale Legii nr. 
169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 
18/1991, republicată

izimodificăriprin Lnr. 400/2002 modifică ari. 109

(v. D.C.C. nr. 603/2008 - M. Of. nr. 533/15 iul. 2008 {art. I pct. 13))

i3^odificări prin^ L. nr. 247/2005 ^ M. Of. nr. 653/22 iul. 2005
Lege privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente

modifică art. 11 alin, (2), art.18 alin. (3), 
art.24 alin. (2), art.27 alin. (2). ari.92 alin.

. _ j

(V:
inti oduce alin. (2_1) la ari.l 1. alin. (2_1) 

la art.23, alin. (1_1) la art.24, alin. (2_1), 
(2_2) şi (4J) la ari. 27. alin.(3) la art.52. 
art.l 10_1. art.l 10_2, art.ll0_3: 
abrogă art.60, art.92 alin. (5), art.108, 
art. 109

V. Decizia nr. LII {52)/2007 - M. Of. nr. 140/22 feb. 2008 (art. 16)); D.C.C. nr. 830/2008 - M. Of. nr. 559/24 iul. 
2008 {art. I pct. 60 din titlul I): Decizia I.C.C.J. nr. 27/2011 - M. Of. nr. 120/17 feb. 2012 {titlul VII); Oeciaa I.C.C.J. 
nr. 12/2015- M. Of. nr. 678/7 sep. 2015 {art. 5 alin. (2) din titlul X)

1-*[modificări prin ~ L. nr. 358/2005 ' j |m. Of. nr. 1106/7 dec. 2005
Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar 
nr. 18/1991

modifică anexa nr. 1

^^|complet3t prin__ O.U.G. nr. 209/2005 j M. Of. nr. 1194/30 dec^2q05__ jintroduce alin. (4) la ărt. 12, lit.,d), e),f) şi
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor g) la art. 110_1. Ut. c), d) şi e) la art. 
acte normative din domeniul proprietăţii .J10J.Mn._(2).laart.lJ0J^

aprobată cu modificări prin L. nr. 263/2006 M. Of. nr. 572/3 iul. 2006
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modificări prin L. nr. 263/2006 M. Of. nr. 572/3 iul. 2006
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul proprietăţii

aprobă cu modificări O. U. G. nr. 209/2005 
şi modifică art. ! 10_1 Ut. e). ari. }}0_3 
alin. (2)

modificări prin L. nr. 341/2006 M. Of. nr. 626/20 iul. 2006
Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar 
nr. 18/1991

modifică anexa nr.]

completat prin L. nr. 47/2007
Lege pentru completarea art. 5 din Legea fondului funciar nr. 
18/1991

M. Of. nr. 194/21 mar. 2007 introduce alin. (3) la art. 5

^9 modificări prin L. nr. 340/2007 IM. Of. nr. 846/10 dec. 2007
Lege pentru modificarea alin. (6) al art. 92 din Legea fondului 
funciar nr. 18/1991

modifică art. 92 alin. (6)

20 modificări prin L. nr. 67/2010 M. Of. nr. 215/6 apr. 2010
Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 18 din Legea fondului 
funciar nr. 18/1991

modifică art. }8 alin. (3)

2’ modificări prin L. nr. 71/2010 M. Of. nr. 258/21 apr. 2010
Lege pentru modificarea alin. (3) ai art. 12 din Legea fondului 
funciar nr. 18/1991

, modifică art. 12 alin. (3)

22 modificări prin L. nr. 158/2010 iM. Of. nr. 496/19 iul. 2010
Lege pentru modificarea art. 26 din Legea fondului funciar nr. 
18/1991

modifică art. 26

23 modificări prin L. nr. 71/2011 IM.Of. nr. 409/10 iun. 2011
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind 
Codul ci\nl

abrogă, la data de 1 oct. 2011, art. 32

(V. D.I.C.C.J. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 283/17 apr. 2014)

2« modificări prin L. nr. 76/2012 IM. Of. nr. 365/30 mai 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă

modifică, la 1 septembrie 2012, art. 9 alin. 
(9), art. 64 alin. (2)

25 modificări prin O.U.G. nr. 44/2012 :M. Of. nr. 606/23 aug. 2012 prorogă termenul de intrare în vigoare a 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea nr. Legii nr. 134/2010până la 1 februarie 201: 
76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă

aprobată prin L. nr. 206/2012 M. Of. nr. 762/13 nov. 2012

26 modificări prin L. nr. 187/2012 iM. Of. nr. 757/12 nov. 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

abrogă, la data de 1 febniarie 2014, art. 
107, art. 110. art. 110_1 Ut. a) şi art. 110_2 
Ut. a)

(V. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)
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M. Of. nr. 789/23 nov. 2012
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 81/2011 privind trecerea Agenţiei Naţionale de Cadastai şi şj aj-f 5p ] 
Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administraţiei ~
şi Internelor în subordinea Ministeruiui Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, precum şi pentru modificarea unor acte normative

27 modificări prin L. nr. 219/2012 aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 81/2011 şi introduce alin. (4) la art. 13

iM. Of. nr. 68/31 ian. 201328imodificări prin O.U.G. nr. 4/2013
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 76/2012 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codui 
de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative conexe 

aprobată cu modificări şi L. nr. 214/2013 M. Of. nr. 388/28 iun. 2013 
completări prin

prorogă termenul de intrare în vigoare a 
Legii nr. 134/2010până ia 15 februarie 
2013

29modificări prin O.U.G. nr. 34/2013
Ordonanţă de urgenţă privind organizarea, administrarea şi 
expioatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

aprobată cu modificări şi L. nr. 86/2014 
completări prin

:M. Of. nr. 267/13 mai 2013 modifică art. 78 alin. (1);
introduce alin. {1_1) * (1_3) la art. 78. art.
107J;
sintagma „păşuni şifâneţe"se înlocuieşte 
cu termenul „pajişti"M.Of. nr. 491/2 iul. 2014

iM. Of. nr. 278/17 mai 201330 modificări prin L. nr. 165/2013
Lege privind măsurile pentru finalizarea procesuiui de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în 
mod abuziv în perioada regimului comunist în România

introduce alin. (2) - (4) la art. 51; 
abrogă la 1 ianuarie 2016 art. 18 alin. (3)

iM. Of. nr. 388/28 iun. 2013 aprobă cu modiftcăh şi completări O.U.G. 
nr. 4/2013

3^ modificări prin L. nr. 214/2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative conexe

M. Of. nr. 491/2 iul. 2014
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea legii sintagma "păşuni şi făneţe" cu 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991

32 modificări prin L.'nr. 86/2014 aprobă O.U.G. nr. 34/2013, modifică art. 
78 alin. }_2, înlocuieşte în tot cuprinsul

sintagma "pajiştipermanente"

M. Of. nr. 172/12 mar. 2015 
Lege pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

33 completat prin L. nr. 38/2015 , introduce alin. (3) la art. 100

3^ admisă excepţie D.C.C. nr. 13/2015 
de neconst. prin ^

M. Of. nr. 175/13 mar. 2015
Decizia nr. 13 din 15 ianuarie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1_1) şi (1_3) 
din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 78 alin. (1_2) din 
Legea fondului funciar nr. 18/1991 în forma anterioară 
modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 

■ fondului funciar nr. 18/1991 şi a dispoziţiilor art. 3 lit. e), art. 4 
alin. (1) în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 
86/2014 şi art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

pre\’ederile art. 78 alin. (1_1) şi (1_3) sunt 
con.stituţionale în măsura în care 
schimbarea categoriei de folosinţă a 
pajiştilor in Registrul agricol se realizează 
de la data intrării în vigoare a Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013
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35 admisă excepţie D.C.C. nr. 748/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 71/1 feb. 2016 prevederile ari. 35 alin. (I) suni 
Decizia nr. 748 din 4 noiembrie 2015referitoare la excepţia de constituţionale în măsura în care nu 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea 
fondului funciar nr. 18/1991, precum şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) 
şi art. 24 alin. (1), (12) şi (14) din Legea nr. 1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şl celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

condiţionează dobândirea dreptului de 
proprietate publică prin expropriere, de 
înscrierea acesteia in cartea funciară

36modificări prin L. nr. 186/2017 !M. Of. nr. 598/25 iul. 2017
Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr. 18/1991

modifică art. 2 Ut. a), art. 77, ari. 78, an. 
90. 91. 92. 93 şi 94, art.lOI aîin.(J). art. 
112, lJ3şi 114, anexeienr. I şi 2 .^e 
modifică şi se înlocuiesc:

introduce art. 93_1. Ut. i) şij) la art. IU. 
a Un. (2) şi (3) la art. IU

37 modificări prin L. nr. 44/2018 M. Of. nr. 69/23 ian. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

modifică art. 92 alin. (2) Ut. c) şi J) şi alin. 
(6), art. 93 alin. (2), ari. 93_J alin. (2). art. 
94partea introductivă, art. IU alin. (!) Ut.

i):
introduce aii. 92_1; 
abrogă an. 92 alin. (}0)-(J2)

38imodificări prin L. nr. 231/2018 IM. Of. nr. 679/6 aug. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr. 18/1991

modifică art. 23 alin. (2) şi (2_l). art. 92 
alin. (6)partea introductivă.ari. 92_l alin. 
(2) Ut. a), an. 93 alin. (6), art. 94 partea 
introductivă;
modifică şi înlocuieşte anexa nr. /;

introduce alin. (3) la art. 24, alin. (J_J) şi 
(2_3) la art. 27, alin. (4_J) la art. 92. alin. 
(2_1) şi (5_1) la art. 93. o nouă liniufă la 
art. 123 alin. (2);

abrogă art. 92 alin. (7), art. 102 alin. (2)

39 modificări prin L.nr. 105/2019 ;M. Of. nr. 392/20 mai 2019 modifică art. 27 alin. (2_3) partea 
Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a introductivă 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea 
şi completarea altor acte normative

^0modificări prin _ L. nr. 87/2020 IM. Of. nr. 551/25 iun. 2020 
Lege pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

modifică art. 24 alin. (3) şi art. 27 alin. 
(2_3)partea introductivă şi lit.b)

-‘i modificări prin L. nr. 237/2020 IM. Of. nr. 1041/6 nov. 2020
Lege pentru modificarea art. 27 alin. (2_3) lit. a) din Legea 
fondului funciar nr. 18/1991

modifică art. 27 alin. (2_3) Ut. a)
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42jmodificări prin L. nr. 264/2021
Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea 
art. 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

IM. Of. nr. 1065/8 nov. 2021 modifică art. 121
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