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Modificări referitoare la tranzacționarea terenurilor agricole
În Monitorul Oficial nr. 741 / 14.08.2020 a fost publicată Legea 175 / 2020 pentru modificarea și
completarea Legii 17 / 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării - cumpărării terenurilor
agricole situate în extravilan (“Legea 17 / 2014”) și de modificare a Legii 268 / 2001 privind
privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a
statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (“Legea 175/2020”).
Legea 175 / 2020 va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv în data
de 13.10.2020, și va fi aplicabilă ofertelor de vânzare a terenurilor agricole formulate după data intrării în
vigoare a prezentei legi, precum şi cererilor aflate în curs de soluţionare la acea dată.

Noutăți aduse Legii 17 / 2014


Se modifică titlul Legii 17 / 2014 prin eliminarea termenului “cumpărare” din cuprinsul acestuia.



Se modifică condițiile exercitării dreptului de preempțiune la vânzarea terenurilor agricole.



Se modifică condițiile achiziționării de către arendaș a terenului arendat.



Se acordă prioritate tinerilor fermieri cu activități în domeniul zootehnic la achiziționarea terenurilor
agricole suspuse vânzării, în această categorie încadrându-se persoanele cu vârsta de până la 40 de
ani, care intenționează să desfășoare sau desfășoară activități agricole.
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Se modifică condițiile de înstrăinare a terenurilor agricole situate în extravilan, în sensul în care acestea
se pot înstrăina, prin vânzare, înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărare, cu obligaţia plăţii
impozitului de 80% pe suma ce reprezintă diferenţa dintre preţul de vânzare şi preţul de
cumpărare, în baza grilei notarilor din respectiva perioadă.



Se instituie obligativitatea utilizării terenurilor agricole situate în extravilan, exclusiv în vederea
desfăşurării activităţilor agricole de la data cumpărării, iar, în situaţia în care pe terenul agricol există
investiţii agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei şi irigaţii exclusiv private, se va păstra
destinaţia agricolă a acestei investiţii.



Se sancționează cu nulitatea absolută vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan fără
respectarea dreptului de preempţiune sau fără obţinerea avizelor prevăzute la Legea 17 / 2014.



Se măresc limitele sancțiunilor contravenționale, pentru nerespectarea prevederilor Legii 17 /
2014, amenziile fiind cuprinse între 100.000 LEI și 200.000 LEI.
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