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Formula Cod Civil 
 

Forma trecuta de SENAT Propuneri APA BRAILA 

 

Art 1836 – Bunuri ce pot fi arendate 

Pot fi arendate orice bunuri agricole, cum 
ar fi: 

a) terenurile cu destinație agricolă, și 
anume terenuri agricole productive - 
arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, 
pomicole, arbuștii fructiferi, plantațiile de 
hamei și duzi, pășunile împădurite, 
terenurile ocupate cu construcții și 
instalații agrozootehnice, amenajările 
piscicole și de îmbunătățiri funciare, 
drumurile tehnologice, platformele și 
spațiile de depozitare care servesc nevoilor 
producției agricole și terenurile 
neproductive care pot fi amenajate și 
folosite pentru producția agricolă; 

b) animalele, construcțiile de orice fel, 
mașinile, utilajele și alte asemenea bunuri 
destinate exploatării agricole. 

 

Art 1836 – Bunuri ce pot fi arendate 

 
Nu se modifica 

Se propune modificarea : 

Art 1836 – Bunuri ce pot fi arendate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se introduce litera noua : 
c) ferma agricola ca bun unitar, compusa 



Asociatia Producatorilor Agricoli 
Braila, Calea Calarasilor nr 58 
CIF 13383811 
E-mail: apabraila2015@gmail.com 
Contact: Datcu Vasile 0744 502 743 / Gheorghita Stefan 0724 013 686 / Lacatus Mariana 0745 035 223 
 

 din elementele prevazute la lit 
precendente. 
 
 
 

 
Art 1837 – Arendarea facuta pe perioada 
nedeterminata 
 
Dacă durata nu este determinată, 
arendarea se consideră a fi făcută pentru 
toată perioada necesară recoltării fructelor 
pe care bunul agricol urmează să le 
producă în anul agricol în care se încheie 
contractul. 
 

 
Art 1837 – Durata arendarii 
 
 
Durata arendarii este de minimum 7 ani si 
se considera a fi facuta pentru toata 
perioada necesara recoltarii fructelor pe 
care bunul agricol urmeaza sa le produca in 
anul in care se incheie contractul. 

Se propune formularea : 
Art 1837 – Durata arendarii 
 
 

(a) Durata arendarii terenurilor 
agricole pentru cultura mare, 
pasuni, fâneţe si legume de camp 
este de minimum 10 ani si se 
considera a fi facuta pentru toata 
perioada necesara recoltarii 
fructelor pe care bunul agricol 
urmeaza sa le produca in anul in 
care se incheie contractul. 

(b) Durata arendarii terenurilor cu viţă 
de vie, pomi fructiferi sau arbuşti 
fructiferi, sere şi solarii este de 
minimum 15 ani. 

Art 1838 – Conditii de forma 

 

(1) Contractul de arendare trebuie încheiat 
în formă scrisă, sub sancțiunea nulității 
absolute. 

 
 
 
Nu se modifica 

 
 
 
Nu se modifica 
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(2) Sub sancțiunea unei amenzi civile 
stabilite de instanța de judecată pentru 
fiecare zi de întârziere, arendașul trebuie 
să depună un exemplar al contractului la 
consiliul local în a cărui rază teritorială se 
află bunurile agricole arendate, pentru a fi 
înregistrat într-un registru special ținut de 
secretarul consiliului local. 

(3) Când bunurile arendate sunt situate în 
raza teritorială a mai multor consilii locale, 
câte un exemplar al contractului se 
depune la fiecare consiliu local în a cărui 
rază teritorială sunt situate bunurile 
arendate. 

(4) Dispozițiile în materie de carte funciară 
rămân aplicabile. 

(5) Toate cheltuielile legate de încheierea, 
înregistrarea și publicitatea contractului de 
arendare revin arendașului. 

 

 
 
Art 1839 – Schimbarea categoriei de 
folosinta 
 
Arendașul poate schimba categoria de 
folosință a terenului arendat numai cu 

 
 
 
Nu se modifica 

Se modifica titlul dupa cum urmeaza : 
 
Art 1839 – Imbunatatirea terenului sau 
schimbarea categoriei de folosinta 
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acordul prealabil dat în scris de către 
proprietar și cu respectarea dispozițiilor 
legale în vigoare. 

 
 
 
Se introduce alineat nou : 
(2) Se pot efectua lucrari de imbunatatiri 
funciare pe terenul agricol cu informarea 
proprietarului, sub conditia readucerii la 
starea de folosinta normala.  
 
 

Art 1840 – Asigurarea bunurilor arendate 
 
Arendașul este obligat, chiar în lipsă de 
stipulație expresă, să asigure bunurile 
agricole pentru riscul pierderii recoltei ori 
al pieirii animalelor din cauza unor 
calamități naturale. 
 

 
 
Nu se modifica 

 
 
Nu se modifica 

Art 1841 – Reducerea arendei in bani in 
cazul pieirii recoltei 

 

(1) Atunci când, pe durata arendării, 
întreaga recoltă a unui an sau cel puțin o 
jumătate din ea a pierit fortuit, arendașul 
poate cere reducerea proporțională a 
arendei dacă aceasta a fost stabilită într-o 
cantitate determinată de produse agricole, 

 
 
 
 
Nu se modifica 

 
 
 
 

1. Nu se modifica 
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într-o sumă de bani determinată sau într-o 
sumă de bani determinabilă în funcție de 
valoarea unei cantități determinate de 
produse agricole. 

(2) Dacă arendarea este făcută pe mai 
mulți ani, reducerea nu se va stabili decât 
la sfârșitul arendării, când se va face o 
compensare a recoltelor tuturor anilor de 
folosință. 

 

 
 
 
 
(2) se abroga 
 

Art 1842 – Exceptii 
 
(1) Arendașul nu poate obține reducerea 
arendei în cazul în care pieirea recoltei a 
avut loc după ce a fost culeasă. 

(2) Reducerea arendei nu va putea fi 
cerută nici atunci când cauza pagubei era 
cunoscută la data încheierii contractului. 

 

 
 
Nu se modifica 

 
 
Nu se modifica 

Art 1843 – Riscul pieiri fructelor in cazul in 
care arenda se plateste in fructe 
 
 

(1) Atunci când arenda este stabilită 
într-o cotă din fructe sau într-o 
sumă de bani determinabilă în 
funcție de valoarea unei astfel de 

 Art 1843 – Riscul pieiri fructelor in cazul in 
care arenda se plateste in fructe 
 
Se modifica dupa cum urmeaza: 

1. Atunci când arenda este stabilită 
într-o cotă din fructe sau într-o 
sumă de bani determinabilă în 
funcție de valoarea unei astfel de 
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cote, pieirea fortuită, în tot sau în 
parte, a fructelor de împărțit este 
suportată proporțional și nu dă 
niciuneia dintre părți acțiune în 
despăgubire împotriva celeilalte. 

 

 

(2) Dacă însă pieirea s-a produs după 
culegerea fructelor și una dintre 
părți întârzie în mod culpabil 
predarea sau recepția lor, cota 
cuvenită acesteia se reduce cu 
fructele pierdute, iar cota celeilalte 
părți se consideră ca și cum nu ar fi 
survenit nicio pierdere, afară numai 
dacă fructele ar fi pierit chiar dacă 
predarea și recepția fructelor se 
făceau la timp. 

 

cote, pieirea fortuită, în tot sau în 
parte, a fructelor de împărțit, da 
dreptul arendasului de a reduce 
aceasta proportional cu reducerea 
de recolta inregistrata si dovedita 
cu documente emise de 
autoritatile competente. 

 

(2  Nu se modifica 

 
Art 1844 – Plata arendei in fructe 
 
Atunci când arenda se plătește în fructe, în 
lipsa altui termen prevăzut în contract, 
arendașul este de drept în întârziere 
pentru predarea lor de la data culegerii, iar 
arendatorul este de drept în întârziere 

 Se modifică după cum urmează : 
Art 1844 –Valoarea şi  plata arendei 
 

(1) Valoarea arendei se stabileşte prin 
contract între părţi, dacă nu există 
alte prevederi legale. 

(2) Guvernul la propunerea 
Ministerului Agriculturii si 
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pentru recepție de la data la care a fost 
notificat în scris de către arendaș. 

dezvoltarii Rurale, poate stabili 
valoarea arendei de bază şi criterii 
de determinare a acesteia pe baza 
unor indicatori fără caracter 
limitativ, care să ţină cont de 
fertilitatea şi productivitatea 
solului, suprafaţa terenului 
arendat, gradul de ocupare cu 
terenuri neproductive, existenţă si 
funcţionare sistem irigaţii, indicele 
de inflaţie, evoluţia preturilor 
produselor agricole şi alti indicatori 
propuşi. 

(3) În cazul stabilirii arendei de către 
Guvern, acesta va anunţa în fiecare 
an, până la data de 1 iunie,  
valoarea arendei de bază, la care se 
vor aplica criteriile stabilite 
conform alineatului 2. 

(4) Atunci când arenda se plătește în 
fructe, în lipsa altui termen 
prevăzut în contract, arendașul 
este de drept în întârziere pentru 
predarea lor de la data culegerii, iar 
arendatorul este de drept în 
întârziere pentru recepție de la 
data la care a fost notificat în scris 
de către arendaș. 
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(5) Atunci când arenda se plăteşte în 
bani, în lipsa altui termen prevăzut 
în contract, arendașul este de 
drept în întârziere pentru neplata 
acesteia după data de 1 decembrie  
a fiecărui an de contract. 
 

Art 1845 – Caracterul executoriu 
 
Contractele de arendare încheiate în formă 
autentică, precum și cele înregistrate la 
consiliul local constituie, în condițiile legii, 
titluri executorii pentru plata arendei la 
termenele și în modalitățile stabilite în 
contract. 

Art 1845 – Caracterul executoriu 
 
Contractele de arendare incheiate in forma 
autentica precum si cele inregistrate la 
consiliul local, constituie, in conditiile legii 
titluri executorii pentru plata arendei la 
termenele si modalitatile prevazute in 
contract ; neplata in termenul prevazut in 
contractul de arendare duce la rezilierea 
unilaterala a acestuia ; 

Art 1845 – Caracterul executoriu 
 
Nu se modifica formula de la SENAT 

Art 1846 – Cesiunea arendarii 
 
Cu acordul scris al arendatorului, 
arendașul poate să cesioneze contractul de 
arendare soțului care participă la 
exploatarea bunurilor arendate sau 
descendenților săi majori. 

 
 
Nu se modifica 

 
 
Nu se modifica 

Art 1847 – Interdictia subarendarii 
 

(1) Nu sunt permise oficiile de 
arendași. 

Art 1847 – Interdictia subarendarii 
 

(1) Nu se modifica  
 

 
 
Nu se modifică formula de la SENAT 
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(2) Subarendarea totală sau parțială 
este interzisă, sub sancțiunea 
nulității absolute. 

(2) Subarendarea totală sau parțială 
este interzisă, sub sancțiunea 
nulității absolute, cu exceptia 
schimbului de folosinta a terenului. 

 
Art 1848 – Reinnoirea arendarii 
 
 
(1) Contractul de arendare se reînnoiește 
de drept, pentru aceeași durată, dacă 
niciuna dintre părți nu a comunicat 
cocontractantului, în scris, refuzul său cu 
cel puțin 6 luni înainte de expirarea 
termenului, iar în cazul terenurilor cu 
destinație agricolă, cu cel puțin un an. 

(2) Dacă durata contractului de arendare 
este de un an sau mai scurtă, termenele de 
refuz al reînnoirii prevăzute la alin. (1) se 
reduc la jumătate. 

 
 

 
Art 1848 – Reinnoirea arendarii 
 
 

1 Nu se modifica  
 

 
 
 
 
 

2 Se abroga 
 

Se propune formularea : 
Art 1848 – Reinnoirea arendarii 
 
 

1. Contractul de arendare se 
reînnoiește de drept, pentru minim 
aceeași durată de 10 ani, dacă 
părţile nu au stabilit mai mult şi  
dacă niciuna dintre părți nu a 
comunicat cocontractantului, în 
scris, refuzul său cu cel puțin un an 
înainte de expirarea termenului. 

2. Dacă părţile nu şi-au comunicat în 
scris intenţia de a nu reînnoi 
contractul de arendă, în termenul 
prevăzut la alin 1 din prezentul 
articol, atunci acesta se 
prelungeşte de drept pentru 
aceleaşi condiţii contractuale, iar 
Secretarul primăriei de pe raza 
unde se află situat terenul este 
obligat a îl înscrie în registru ca 
fiind încheiat act adiţional.  

https://lege5.ro/Gratuit/gi2tsmbqhe/codul-civil-din-2009?pid=56654296&d=2020-06-03#p-56654296
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3. Pentru înscrierea în registrul 
Primariei a prelungirii contractului 
conform alin 2 de la prezentul 
articol, arendaşul va depune o 
simplă adresă prin care v-a solicita 
acest lucru. 

 

Art 1849 – Dreptul de preemtiune 
 
Arendașul are drept de preempțiune cu 
privire la bunurile agricole arendate, care 
se exercită potrivit art. 1.730-1.739. 

 
 
Nu se modifica 

Art 1849 – Dreptul de preemtiune 
 
Nu se modifica 
 
 
 
Se introduce alineate noi : 
 

4. Dreptul de preemtiune este valabil 
5 ani de la expirarea contractului 
de arenda intre parti si se poate 
manifesta o singură dată de 
arendaş  în termen de 30 de zile de 
la notificarea arendatorului. 

5. Orice incheiere a unui nou contract 
de arenda cu tertă parte fără 
respectarea termenului prevăzut la 
alin 4,  duce la nulitatea absolută a 
acestuia. 

6. Secretarul Primariei pe raza cărora 
se incheie un contract de arendă, 

https://lege5.ro/Gratuit/gi2tsmbqhe/codul-civil-din-2009?pid=56653796&d=2020-06-03#p-56653796
https://lege5.ro/Gratuit/gi2tsmbqhe/codul-civil-din-2009?pid=56653838&d=2020-06-03#p-56653838
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verifică respectarea termenului de 
valabilitate a dreptului de 
preemţiune şi în caz de 
nerespectare nu va inscrie 
contractele in registrul agricol. 

7. Arendatorul este obligat la 
inscrierea unui nou contract de 
arenda, sa prezinte documente  
care să arate notificarea dreptului 
de preemţiune către fostul arendaş 
cu dovada primirii de către acesta 
sau respectarea termenului 
prevăzut la alin 4 din prezentul 
articol . 

Art 1850 – Cazuri speciale de incetare a 
contractului de arenda 
 
Contractul de arendare încetează prin 
decesul, incapacitatea sau falimentul 
arendașului. 
 

Art 1850 – Cazuri speciale de incetare a 
contractului de arenda 
 

(1) Nu se modifica 
 
 
Se introduce alineat nou : 

(2) In cazul decesului arendatorului, 
mostenitorii sunt obligati sa 
mentina contractul de arendare pe 
durata incheiata cu arendasul. 

 
 
 
Nu se modifică propunerea de la SENAT 

   

   
 


