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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind constituirea şi funcţionarea parcurilor 

industriale 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată, pentru dezbatere şi avizare, în 

procedură de obişnuită, prin adresa nr. PL.x 151 din 20 mai 2013, cu proiectul 

de Lege privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 

şi echilibru ecologic au examinat proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa 

din 28 mai 2013. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamentele admise 

prevăzute în anexa prezentului aviz. 

 

      PREŞEDINTE        SECRETAR 

        MARIN ALMĂJANU     ION MARCEL CIOLACU  
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                                                                                                                                                                   ANEXA 
Amendamente admise 

 
  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au admis următoarele amendamente: 
 
 
 

Nr. 
crt.  Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 

1.  

Art.5.- Condiţii de fond 

Alin. (2), lit. a) 

a) este proprietatea 
tabulară sau în concesiune 
a administratorului parcului 
sau a rezidenţilor parcului 
industrial; 

Art. 5 - Condiţii de fond 

La articolul 5, alin. (2), litera a) se 
modifică şi se completează după cum 
urmează: 

 lit. a) – este proprietatea tabulară sau în 
concesiune ori se află în 
administrarea/folosinţa 
administratorului parcului sau a rezidenţilor 
parcului industrial; 
 
 
Iniţiator : Victor Paul DOBRE, Deputat PNL 
Galaţi 

Modificarea este utilă pentru proiectele de 
parcuri industriale constituite de unităţi 
administrativ-teritoriale. 

2.  

Art.5.- Condiţii de fond 

Alin. (2), lit. c) 

c)  are o suprafaţă de 
minimum 5 hectare; 

Art. 5 - Condiţii de fond 

La articolul 5, alin. (2), litera c) se 
modifică şi se completează după cum 
urmează: 

lit. c) are o suprafaţă compactă de 
minimum 5 hectare; 
 
 

Este necesar ca terenul aferent proiectului de 
parc industrial să constituie o suprafaţă 
compactă, altfel, în lipsa acestei prevederi, nu 
va exista temei legal de a respinge cererile care 
conţin parcele răspândite în teritoriu, dar care 
însumate ating suprafaţa de 5 hectare. 



 
Iniţiator : Victor Paul DOBRE, Deputat PNL 
Galaţi 

3.  Art.6.- Condiţii de formă 

alin. (4) De asemenea, 
la cererea de acordare a 
titlului de parc industrial, 
vor fi anexate următoarele 
documente în copii 
certificate pentru 
conformitate cu originalul: 

a) acte de 
proprietate/de concesiune 
asupra terenului aferent 
parcului industrial; 

b) acte de 
proprietate/de concesiune 
asupra infrastructurii 
parcului industrial, acolo 
unde există; 

c) certificatul de 
înmatriculare a 
administratorului parcului; 

d) certificatul de 
înregistrare fiscală; 

e) actul constitutiv, în 
formă actualizată, dacă 
este cazul, al 
administratorului parcului; 

Art.6.- Condiţii de formă 

La articolul 6, alin. (4), după litera g) 
se introduc două noi litere, lit. h) şi lit. 
i), având următorul cuprins: 

litera h) – acordul autorităţii publice locale 
privind scutirile prevăzute la Art. 20 din 
prezenta lege 

litera i) – studiu de fezabilitate 

 
 
 
 
 
 
 
 
Iniţiator : Victor Paul DOBRE, Deputat PNL 
Galaţi 

Introducerea literei h) se impune deoarece va fi
un exod de cereri, care legal nu pot fi respinse,
afectând grav bugetele locale. Printr-un acord
prealabil al consiliului local se va împiedica
diminuarea necontrolată a bugetelor locale. 
Introducerea obligativităţii depunerii studiului de
fezabilitate este motivată de faptul că
investitorul trebuie să demonstreze că într-
adevăr intenţionează să dezvolte un parc
industrial fezabil. Este un instrument care ar
asigura ministerul că nu orice proprietar de
teren va obţine titlul de parc industrial pentru a
scăpa de plata impozitelor locale şi taxelor
aferente construcţiilor, conform prevederilor
Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind
Codul Fiscal*. De asemenea, un studiu de
fezabilitate/plan de afaceri este un document
care se solicită de toate autorităţile care acordă
ajutor de stat. 
 
 
 
 
 
* Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind
Codul Fiscal 
 
Art. 250. - (1) Impozitul pe clădiri nu se
datorează pentru:  
               9. Clădirile sau construcţiile din
parcurile  industriale, ştiinţifice şi tehnologice,
potrivit legii;) 
Art. 257. – Impozitul pe teren nu se datorează 
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f) documentaţia 
cadastrală a terenului; 

g) documentaţia 
cadastrală a infrastructurii 
parcului industrial, acolo 
unde există. 

pentru: 
               l) terenurile parcurilor industriale, 
ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii; 

4.  Art.20.- Facilităţi 

alin. (1) litera d) 

d) scutiri de la plata 
oricăror taxe datorate 
bugetelor locale ale 
unităţilor administrativ-
teritoriale pentru 
eliberarea oricăror 
certificate de urbanism, 
autorizaţii de construire 
şi/sau autorizaţii de 
desfiinţare de construcţii 
pentru terenurile şi clădirile 
din infrastructura parcului, 
ce fac parte integrantă din 
parcul industrial; 

La articolul 20, alin. (1), litera d) se 
modifică şi se completează după cum 
urmează: 

lit. d) scutiri, numai cu acordul 
autorităţilor publice locale, de la plata 
oricăror taxe datorate bugetelor locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale pentru 
eliberarea oricăror certificate de urbanism, 
autorizaţii de construire şi/sau autorizaţii de 
desfiinţare de construcţii pentru terenurile 
şi clădirile din infrastructura parcului, ce fac 
parte integrantă din parcul industrial; 
 
 
 
Iniţiator : Victor Paul DOBRE, Deputat PNL 
Galaţi 

Articolul 20, alin. (1), litera d) încalcă principiul
autonomiei locale şi ar duce la dezechilibrarea
bugetelor locale aprobate.   
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