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RAPORT COMUN 
 

asupra proiectului de Lege pentru completarea art.20 alin.(1) 
 din Legea nr.186/2013 privind constituirea şi  

funcţionarea parcurilor industriale 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi si Comisia pentru buget finanţe 
şi bănci au fost sesizate spre dezbatere în fond,  cu proiectul de Lege pentru completarea art.20 alin.(1)  din Legea 
nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, trimis cu adresa nr. PLx. 370/2014, 
înregistrată la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr.4c-11/837/3.09.2014. 

 
Conform prevederilor articolului 75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în şedinţa din 24  iunie      
2014.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri conform avizului 
nr.370/07.04.2014 

 
Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare completarea art.20 alin.(l) din Legea 

nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu o nouă literă, lit.(f) în sensul scutirii de la 
plata impozitului pe construcţii, prevăzute în Grupa 1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de 
funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.2139/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, datorat bugetului de stat. 

 
       Guvernul României nu  susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, conform punctului de vedere  

transmis prin adresa cu nr.308 din 1.07.2014. 
  În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii celor doua Comisii au examinat iniţiativa legislativă în şedinţe separate.  
         
  În urma examinării  şi a opiniilor exprimate din şedinţa din 17 septembrie 2014, membrii Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci, au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar favorabil 
cu un amendament admis prevăzut în Anexă. 

 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, raportul comun de adoptare cu 
amendamentul admis din Anexa la raport. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 
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                                       PREŞEDINTE                                                                                       PREŞEDINTE       
                 
                                LIVIU-BOGDAN CIUCĂ                                                                  Viorel ŞTEFAN                                    
 
 
 
 
 
 
                                        SECRETAR                                                                                                             SECRETAR                      
                 
                         CONSTANTIN SORIN STRAGEA                                                     Mihai-Aurel DONŢU 
 
 
 
    
 
 
  
  Şef serviciu, Ciprian Bucur 
 Consilier parlamentar,  Denisa Popdan 
 
 
 
 Şef serviciu, Giorgiana Ene 
 Consilier parlamentar,  Luminiţa Ana Ghiorghiu 
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                                          ANEXA                                            
 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
            

Nr. 
cr 

Text Legea nr.186/2013 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1 LEGE nr. 186 din 25 iunie 
2013 privind constituirea şi 
funcţionarea parcurilor 
industriale 

Lege pentru completarea 
art.20 alin.(1) din Legea 
nr.186/2013 privind 
constituirea  şi funcţionarea 
parcurilor industriale 

  

2  Articol unic. – La articolul 
20 alineatul (1) din Legea 
nr.186/2013 privind 
constituirea şi funcţionarea 
parcurilor industriale, 
publicată în Monitorul 
Oficial al Romîniei, Partea I, 
nr.421 din 11 iulie 2013, 
după litera e) se introduce o 
nouă literă, lit.f), cu 
următorul cuprins: 

  

3 Art. 20: Facilităţi 
 (1)Titlul de parc industrial 
conferă administratorului şi 
rezidenţilor parcului dreptul 
la următoarele facilităţi: 
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Nr. 
cr 

Text Legea nr.186/2013 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 a)scutire de la plata taxelor 
percepute pentru modificarea 
destinaţiei sau pentru 
scoaterea din circuitul agricol 
a terenului aferent parcului 
industrial; 

   

 b)scutire de la plata 
impozitului pe terenuri, 
corespunzător terenului 
aferent parcului industrial, 
potrivit prevederilor art. 257 
lit. l) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 

   

 c)scutire de la plata 
impozitului pe clădiri, 
corespunzător clădirilor care 
fac parte din infrastructura 
parcului industrial, în 
conformitate cu art. 250 alin. 
(1) pct. 9 din Legea nr. 
571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

   

 d)scutiri, numai cu acordul 
autorităţilor publice locale, de 
la plata oricăror taxe datorate 
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Nr. 
cr 

Text Legea nr.186/2013 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

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; 

 e)alte facilităţi ce pot fi 
acordate, potrivit legii, de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
 

   

  „f) scutirea de la plata 
impozitului pe construcţii,  
prevăzute în Grupa 1 din 
Catalogul privind 
clasificarea şi duratele 
normale de funcţionare a 
mijloacelor fixe, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului 
nr.2139/2004, cu 
modificările ulterioare, 
datorat bugetului de stat.” 

„f) scutirea, incepand 
cu 1 ianuarie 2015, 
de la plata impozitului 
pe construcţii,  
prevăzute în Grupa 1 
din Catalogul privind 
clasificarea şi duratele 
normale de 
funcţionare a 
mijloacelor fixe, 
aprobat prin 
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Nr. 
cr 

Text Legea nr.186/2013 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

Hotărârea Guvernului 
nr.2139/2004, cu 
modificările 
ulterioare, datorat 
bugetului de stat.” 
 
Amendament aprobat 
de Comisia pentru 
buget finanţe si 
bănci si Comisia 
Juridica 
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