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AVIZ 

asupra Propunerii legislative privind constituirea și funcționarea parcurilor 

agro-zootehnice 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisiei juridice, de disciplină și 

imunități și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, care sunt sesizate în fond, 

cu Propunerea legislativă privind constituirea și funcționarea parcurilor agro-

zootehnice, transmisă cu adresa nr. P.l.x. 41/2022 din 14 martie 2022, înregistrată la 

comisie sub nr.4c-3/180/2022 din 14 martie 2022. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.207/02.03.2022, avizează negativ 

propunerea legislativă. 

  Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.1023/22.02.2022, avizează 

favorabil proiectul de act normativ. 

  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare constituirea, 

organizarea și funcționarea parcurilor agro-zootehnice din mediul rural. Orice unitate 

administrativ-teritorială din mediul rural poate înființa un parc agro-zootehnic cu 

suprafață de minimum 5 hectare, terenurile aflate în proprietare/administrare proprie 

sau preluate de la Agenția Domeniilor Statului, care sunt amplasate la o distanță de 

minimum 1500 m de ultima casă. În parcurile agro-zootehnice, crescătorii de 

animale (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale 
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și persoane juridice cu răspundere limitată) vor putea concesiona suprafețe de până la 

1 hectar pe care să organizeze activitatea de creștere a animalelor. De asemenea, se 

instituie măsuri de natura ajutorului de stat: scutirea de la plata taxelor percepute 

pentru modificarea destinației sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului 

aferent parcului agro-zootehnic, scutirea de la plata impozitului pe teren aferent 

parcului agro-zootehnic, scutirea de la plata impozitului pe clădirile din 

infrastructura parcului agro-zootehnic, scutirea de la plata taxelor datorate bugetelor 

locale în ceea ce privește eliberarea certificatelor de urbanism, autorizații de 

construire și/sau autorizații de desființare, etc. 

Examinarea propunerii legislative a avut loc în ședința comisiei din 05 

aprilie 2022. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative în 

forma prezentată de inițiator. 

  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este primă Cameră 

sesizată. 

 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela-Patricia Robe 


