ORDIN nr. 719 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor
metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr.
17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzăriicumpărării 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
Forma sintetică la data 14-Jul-2014. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi
tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

Având în vedere prevederile art. 21 din Legea 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, cu modificările
ulterioare,
În temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind
reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi
completările ulterioare, art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare, art. 33 alin. (1) din Legea nr.
346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, cu
modificările ulterioare, şi art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi
completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, viceprimministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
ministrul apărării naţionale şi viceprim-ministrul, ministrul culturii, emit
următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea 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, prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 2
(1)Norme metodologice prevăzute la art. 1 se aplică transferului dreptului de
proprietate realizat în baza unui contract de vânzare-cumpărare autentificat de
notarul public, precum şi în baza unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de
contract de vânzare, dacă antecontractul este încheiat potrivit prevederilor Legii
nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale
legislaţiei în materie.
(2)Transferul dreptului de proprietate, realizat în modalităţile prevăzute la alin.
(1), poate avea ca obiect atât întregul teren, cât şi o cotă-parte din dreptul
asupra acestuia.
(3)Normele metodologice nu se aplică contractelor de vânzare-cumpărare care
au la bază antecontracte şi pacte de opţiune autentificate anterior intrării în
vigoare a Legii nr. 17/2014, cu modificările ulterioare.

(4)Condiţiile de dobândire a dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole
situate în extravilan, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu
modificările ulterioare, sunt cumulative.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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