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                                  BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 

Vă înaintăm, alăturat raportul comun asupra propunerii legislative privind constituirea şi funcţionarea parcurilor 

agro-zootehnice, transmisă Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Comisiei  pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului, Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 

specifice, pentru examinare în fond, cu adresa nr. Plx 41/2022 din 14 martie 2022. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
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Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ   Simona Bucura OPRESCU   Cătălin-George  STÂNGĂ       Ionuț-Florin BARBU 
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RAPORT COMUN 

asupra propunerii legislative privind constituirea şi funcţionarea parcurilor agro-zootehnice 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia  pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia 

pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost 

sesizate spre dezbatere în  fond, cu propunerea legislativă privind constituirea şi funcţionarea parcurilor agro-zootehnice, 

transmisă cu adresa nr. Plx. 41 din 14 martie 2022 și înregistrată cu nr. 4c-13/166, 4c-7/128, 4c-8/258 și respectiv 4c-5/302 

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată, potrivit prevederilor art.75 din Constituția României, republicată și 

ale art.92 alin.(8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare.  

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă conform avizului nr.207/02.03.2022. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege conform avizului nr.1023/22.02.2022. 

Comisiei pentru industrii și servicii a avizat favorabil inițiativa legislativă în sedința din data de 05.04.2022. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare în ședința din data de 12.04.2022, a avizat negativ 

propunerea legislativă. 

Guvernul prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.4228/20.04.2022, nu susține adpotarea inițiativei legislativă. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare constituirea, organizarea și funcționarea parcurilor agro-zootehnice 

amplasate în mediul rural. Scopul inițiativei legislative îl constituie stimularea dezvoltării economice a micilor fermieri, 

dezvoltarea zonelor rurale și crearea de noi locuri de muncă. 



Potrivit prevederilor art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia  pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia 

pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, au  

examinat proiectul de lege în ședinte separate.  

Comisia  pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat propunerea legislativă în ședinta din 12 

aprilie 2022. 

Comisia pentru mediu si echilibru ecologic a examinat propunerea legislativă în ședința  din data de 13 mai  2022. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a dezbătut propunerea legislativă în 

ședința data de 17 mai 2022. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități, a examinat și dezbătut propunera legislativă în ședința din 17 mai 2022. 

În urma dezbaterilor membrii celor 4 comisii au hotărât cu majoritate de voturi respingerea propunerii legislative 

privind constituirea şi funcţionarea parcurilor agro-zootehnice cu amendamente respinse prevăzute în Anexa care face parte 

integrantă din prezentul raport. 

  În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
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ANEXA 

Plx 41/2022 

AMENDAMENTE RESPINSE 

 
Nr. 

crt. 

Text  

inițiativă legislativă 

Amendamente  

(autorul amendamentelor) 

Motivare 

1. pentru susținere 

2. pentru  respingere  

Camera 

Decizională 

0 1 2 3 4 

1.  Art. 3: Definiţii ale unor termeni şi expresii 

În cuprinsul prezentei legi, termenii şi 

expresiile de mai jos au următorul înţeles: 

1. administratorul parcului — unitatea 

administrativ-teritorială sau asocierea de 

unităţi administrativ-teritoriale care decide 

înfiinţarea parcului agro-zootehnic; 

  

Art. 3. - În cuprinsul prezentei legi, termenii şi 

expresiile de mai jos au următorul înţeles: 

1. administratorul parcului — unitatea administrativ-

teritorială, consiliul local sau consiliul județean sau 

asocierea de unităţi administrativ-teritoriale care decide 

înfiinţarea parcului agro-zootehnic; 

 

(Autor: Könczei Csaba, dep. UDMR) 

1. –  

2. Prin vot 

Senatul 

2.  Art. 4 

(1) Orice unitate administrativ-teritorială din 

mediul rural poate înfiinţa un parc agro-

zootehnic. 

Art. 4  

(1) Orice unitate administrativ-teritorială, consiliu 

local sau consiliu județean din mediul rural poate 

înfiinţa un parc agro-zootehnic. 

 

(Autor: Könczei Csaba, dep. UDMR) 

1. –  

2. Prin vot 

Senatul 

3.  Art.9 

(3) Regulamentul se adoptă prin hotărâre a 

consiliului local. 

Art. 9 

(3) Regulamentul se adoptă prin hotărâre a consiliului 

local sau consiliului județean, după caz. 

1. – 

2. Prin vot 

Senatul 
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(Autor: Könczei Csaba, dep. UDMR) 

4.  Art. 9 

(5) În cazul unei asocieri de unităţi 

administrativ - teritoriale, regulamentul va fi 

aprobat în cadrul fiecărui consiliu local. 

 

Art. 9 

(5) În cazul unei asocieri de unităţi administrativ - 

teritoriale, regulamentul va fi aprobat în cadrul fiecărui 

consiliu local sau consiliu județean, după caz. 

 

(Autor: Könczei Csaba, dep. UDMR) 

1. –  

2. Prin vot 

Senatul 

 


