
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

        
 Bucureşti, 15.03.2016 

                                                      Nr.4c-3/171/2014 
 
 
 
Către 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

Domnului Preşedinte Bogdan Liviu Ciucă 
 
 

 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul suplimentar preliminar asupra 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.186/2013 

privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, transmis cu adresa 

nr.PL.x 250 din 5 mai 2014. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituţia României, 

republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.     

 
VICEPREŞEDINTE, 

Marin Gheorghe 

 
 

simona.tirzioru
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

 
                                               

                                                                                                                                                     Bucureşti, 15.03.2016                                               
Nr.4c-3/171/2014 

 
 

R A P O R T   S U P L I M E N T A R  P R E L I M I NA R 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 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 pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în fond, împreună cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.186/2013 
privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, transmisă cu adresa nr.PL.x 250 din 5 mai 2014, înregistrată 
la comisie sub nr.4c-3/171 din 6 mai 2014. 
  Senatul a adoptat propunerea legislativă în şedinţa din 28 aprilie 2014. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 20 din 8 ianuarie 2014, a avizat favorabil propunerea legislativă, formulând 
observaţii şi propuneri care au fost preluate.  
  Guvernul a transmis, prin adresa nr.6041/DRP/23.06.2014, observaţii şi propuneri. 
  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ proiectul de lege, cu avizul nr.4c-2/281/17.06.2014. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.186/2013 privind 
constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale. 

 Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 18 septembrie 2014. 
           La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 de deputaţi din totalul de 24 de membri ai comisiei. 
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                       În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.186/2013 privind constituirea şi 
funcţionarea parcurilor industrial cu amendamente admise. 

 
* 

* *  
  În şedinţa din data de 09 septembrie 2015, în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisiile sesizate în fond, transmis cu adresa 
nr.P.L.x. 250/2014 din 09 septembrie 2015, înregistrat la Comisia pentru industrii şi servicii sub nr.4c-3/171/2014 din 10 
septembrie 2015. 

Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 16 septembrie 2015 şi 
08 martie 2016 şi au hotărât, în unanimitate, adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezentul raport. 
  La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice: doamnele Vasilica Baciu – şef serviciu şi Aurelia Rucăreanu - expert, iar din partea Ministerului 
Finanţelor Publice: domnii Gabriel Biriş – secretar de stat şi Marius Popescu - consilier. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 de deputaţi din totalul de 18 de deputaţi membri ai comisiei. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
  Prezentul raport înlocuieşte integral Raportul nr.4c-3/171/2014 din 23 iunie 2015. 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 

Marin Gheorghe 
 
 
 
 
Consilieri parlamentari, 
Viorela Gondoş 
Isabela Patricia Robe 
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Anexă 
 

 
A M E N D A M E N T E     A D M I S E 

 
 

Nr. 
crt. 

Textul Legii nr.186/2013 Textul proiectului de lege adoptat de Senat Amendamente admis/Autor Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1  Titlul Legii 

LEGE 
pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.186/2013 privind constituirea şi 
funcţionarea parcurilor industriale 

 

Nemodificat  

2  Articol unic. – Legea nr.186/2013 privind 
constituirea şi funcţionarea parcurilor 
industriale, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.421 din 11 iulie 
2013, se modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 

Art.I. – Legea nr.186/2013 
privind constituirea şi 
funcţionarea parcurilor 
industriale, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.421 
din 11 iulie 2013, se 
modifică şi se completează 
după cum urmează: 
 
Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 

Conform normelor de 
tehnică legislativă. 

3 Art.3: Definiţii ale unor termeni şi 
expresii 
1. administratorul parcului - persoană 
juridică de drept privat, română şi/sau 
străină, înfiinţată în condiţiile legii de 
către fondatori cu scopul de a constitui un 
parc industrial, de a dobândi şi deţine 
titlul  de  parc  industrial,  eliberat  
potrivit prevederilor prezentei legi de  

1. La articolul 3, punctul 1 se modifică şi 
va avea următorul cuprins:  
„1. administratorul parcului – persoană 
juridică de drept privat, română şi/sau 
străină, înfiinţată în condiţiile legii de către 
fondatori cu scopul de a constitui un parc 
industrial, de a dobândi şi deţine titlul de 
parc industrial, eliberat potrivit prevederilor 
prezentei legi de Ministerul Dezvoltării  

Nemodificat  
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0 1 2 3 4 
 organul de specialitate al administraţiei 

publice centrale sau prin hotărâre a 
Guvernului, în cazul vechilor platforme 
industriale privatizate conform unei 
hotărâri a Guvernului pe concept de 
parc industrial, respectiv dea gestiona şi 
administra, în conformitate cu prezenta 
lege, parcul industrial; 
 
 
 
 

______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. platforma industrială existentă - orice 
platformă industrială construită anterior 
datei de 22 decembrie 1989, aflată în 
proprietatea societăţilor comerciale cu 
capital de stat, cu privire la care Guvernul 
a aprobat strategia de privatizare sub 
formă de parcuri industriale; 
19. procedura simplificată - procedura 
administrativă de acordare a titlului de parc 
industrial pentru platformele industriale 
existente, în condiţiile speciale prevăzute de 
prezenta lege, la cererea fondatorilor, care 
optează în acest sens, după ce au câştigat la 

Regionale şi Administraţiei Publice, 
respectiv de a gestiona şi administra, în 
conformitate cu prezenta lege, parcul 
industrial;” 
 
 
 
 
2. La articolul 3 punctul 10, după litera 
(ii) se introduce o nouă litera, lit.(ii1), cu 
următorul cuprins: 
 
„(ii1) operatorii economici care activează şi 
deţin în proprietate total sau părţi din 
platformele industriale existente.” 
 
 
 
 
 
 
3. La articolul 3, punctele 18 şi 19 se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„18. platforma industrială existentă - orice 
platformă industrială construită anterior 
datei de 22 decembrie 1989, aflată în 
proprietatea societăţilor cu capital de stat 
sau privatizate prin vânzarea activelor 
deţinute de statul român; 
 
19. procedura simplificată - procedura 
administrativă de acordare a titlului de parc 
industrial pentru platformele industriale 
existente, în condiţiile speciale prevăzute de 
prezenta lege, la cererea fondatorilor, care 
optează în acest sens, după ce au câştigat la 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. La articolul 3 punctul 10, 
după litera (ii) se introduce 
o nouă litera, litera (iii), cu 
următorul cuprins: 
„(iii) operatorii economici 
care activează şi deţin în 
proprietate total sau părţi din 
platformele industriale 
existente.” 
 
Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 
Nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conform normelor de 
tehnică legislativă. 
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0 1 2 3 4 
procesul de privatizare şi şi-au adjudecat 
societăţile comerciale cu capital de stat, cu 
privire la care Guvernul a aprobat 
strategia de privatizare sub formă de 
parc industrial; 
 

procesul de privatizare şi şi-au adjudecat 
societăţile cu capital de stat sau active ale 
acestora, ori privatizate prin vânzarea 
activelor deţinute de statul român;” 
 

4. Art.5: Condiţii de fond 
(2) ...................................... 
 
b) are acces la un drum european şi/sau 
naţional şi/sau judeţean şi/sau şosele 
ocolitoare de centură; 
 
 
 
 
 
.............................................. 
 
d) nu este afectat de nicio sarcină tabulară, 
dezmembrământ al dreptului de proprietate 
privată, ipotecă, măsură asigurătorie sau 
procedură de executare silită, cu excepţia 
oricăror servituţi de trecere, precum şi a 
oricăror ipoteci constituite în favoarea 
instituţiilor de credit dintr-un stat membru 
al Uniunii Europene, în vederea garantării 
rambursării unor credite bancare contractate 
de către administratorul parcului, în 
vederea finanţării investiţiilor de întreţinere 
şi/sau dezvoltare şi/sau retehnologizare a 
infrastructurii parcului industrial. 
 

4. La articolul 5 alineatul (2), literele b) şi 
d) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
„b) are acces la un drum european şi/sau 
naţional şi/sau judeţean şi/sau şosele 
ocolitoare de centură. În cazul situării în 
intravilanul unităţilor administrativ-
teritoriale, parcurile industriale trebuie 
să aibă acces la străzi care permit uşor 
accesul şi circulaţia cu autovehicule 
pentru transportul de mărfuri; 
………………………………………… 
 
d) nu este afectat de nicio sarcină tabulară, 
dezmembrământ al dreptului de proprietate 
privată, ipotecă, măsură asigurătorie sau 
procedură de executare silită, cu excepţia 
oricăror servituţi de trecere, precum şi a 
oricăror ipoteci constituite în favoarea 
instituţiilor de credit dintr-un stat membru al 
Uniunii Europene, în vederea garantării 
rambursării unor credite bancare şi credite 
de la instituţii financiare nebancare 
contractate de către fondatorii parcului 
industrial sau de către administratorul 
parcului, în vederea finanţării investiţiilor 
de întreţinere şi/sau dezvoltare şi/sau 
retehnologizare a infrastructurii parcului 
industrial, precum şi pentru funcţionarea 
lor sau achiziţionarea activelor care fac 
parte din parcul industrial.” 

Nemodificat  
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0 1 2 3 4 
5. Art.6: Condiţii de formă 

 
________ 

5. La articolul 6 alineatul (4), după litera 
i) se introduce o nouă literă, lit.i1), cu 
următorul cuprins: 
 
 
„i1) harta privind amplasamentul parcului 
industrial, vecinătăţile şi căile de acces.” 
 

5. La articolul 6 alineatul 
(4), după litera i) se 
introduce o nouă literă, 
litera j), cu următorul 
cuprins: 
„j) harta privind 
amplasamentul parcului 
industrial, vecinătăţile şi 
căile de acces.” 
 
Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 

Conform normelor de 
tehnică legislativă. 

6. Art.17: Condiţii de fond 
 (i) societate privatizată; 
……………………………….. 
 
 (2) În vederea declanşării procedurii de 
acordare a titlului de parc industrial, 
solicitantul va adopta o declaraţie de 
eligibilitate pe propria răspundere. 
 

 
6. La articolul 17 alineatul (1), litera i) se 
abrogă. 
 
7. La articolul 17, alineatul (2) se abrogă. 

 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 

 

7. Art.18: Condiţii de formă 
 
 
(3) Pe lângă declaraţia de eligibilitate, la 
cererea de acordare a titlului de parc 
industrial vor fi anexate următoarele 
documente în original: 
 

8. La articolul 18, partea introductivă a 
alineatului (3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(3) La cererea de acordare a titlului de parc 
industrial vor fi anexate următoarele 
documente în original:” 
 
 

Nemodificat  

8. Art.20: Facilităţi 
 
 
 
 
(1) Titlul de parc industrial conferă 
administratorului şi rezidenţilor parcului 

9. La articolul 20, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
 
 
„(1) Statutul de parc industrial conferă 
operatorilor economici din parcul 

9. Articolul 20 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 

„ARTICOLUL 20 
Facilităţi 

(1) Nemodificat 
 

Conform normelor de 
tehnică legislativă. 
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0 1 2 3 4 
dreptul la următoarele facilităţi: 
 
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 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 

industrial, pe toată durata de existenţă a 
acestuia, dreptul la următoarele facilităţi: 
a) scutire de la plata impozitului pe 
terenuri, corespunzător terenului aferent 
parcului industrial, în conformitate cu 
art.257 alin.(1) lit.l) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
 
 
b) scutire de la plata impozitului pe 
clădirile care fac parte din infrastructura 
parcului industrial, în conformitate cu 
art.250 alin.(1) pct.9 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
 
 
c) scutire de la plata taxelor percepute 
pentru modificarea destinaţiei sau pentru 
scoaterea din circuitul agricol a terenului 
aferent parcului industrial; 
 
 
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; 
e) alte facilităţi ce pot fi acordate, potrivit 
legii, de autorităţile administraţiei publice 

 
 
a) scutire de la plata 
impozitului/taxei pe teren, 
corespunzătoare terenului 
aferent parcului industrial, în 
conformitate cu art.464 
alin.(1) lit.n) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
b) scutire de la plata 
impozitului/taxei pe clădiri, 
corespunzătoare clădirilor 
care fac parte din parcul 
industrial, în conformitate cu 
art.456 alin.(1) lit.i) din 
Legea nr.227/2015, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
c) Nemodificat 
 
 
 
 
 
d) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Nemodificat 
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0 1 2 3 4 
locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Măsurile de ajutor de stat prevăzute 
de prezenta lege se acordă conform 
schemei de ajutor de stat promovate de 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice în termen de 
maximum 60 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi. 
(3) Administratorul parcului are 
obligaţia să transmită, anual, 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice un raport privind 
calculul facilităţilor de care a beneficiat 
potrivit alin. (1). 
(4) Administratorul parcului are obligaţia să 
publice raportul prevăzut la alin.(3), pe web 
site – ul propriu. 
 
 
 
 

locale.” 
10. La articolul 20 alineatul (1), după 
litera e) se introduce o nouă literă, lit.e1), 
cu următorul cuprins: 
„e1) scutire de la plata impozitului pe 
construcţii, stabilit conform Titlului IX3 – 
Impozitul pe construcţii, din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare.” 
 
 
 
 
 
 
11. La articolul 20, alineatele (2) şi (3) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„(2) Pentru acordarea facilităţilor 
prevăzute la alin.(1), Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice aprobă schemele de ajutor de 
stat/minimis. 
 
 
(3) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute în 
schemele de ajutor de stat/minimis se 
certifică prin hotărârea consiliului local, 
furnizor al ajutorului de stat.”  
 
 
 
 
 
12. La articolul 20, după alineatul (4) se 
introduce un nou alineat, alin.(41), cu 
următorul cuprins: 
„(41) Societăţile privatizate cu proiect de 

 
Se elimină. 
 
 
f) scutirea de la plata 
impozitului pe construcţii 
stabilit conform titlului X, 
din Legea nr.227/2015, cu 
modificările şi  completările 
ulterioare. 
 
Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 
 
Se elimină. 
 
(2) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
(3) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimină. 
 
 
(4) Societăţile privatizate cu 

 
 
 
 
Prevederile Legii 
nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare vor fi 
înlocuite de 
prevederile noului 
Cod fiscal aprobat 
prin Legea 
nr.227/2015. 
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0 1 2 3 4 
 

________ 
parc industrial, respectiv societăţile de 
administrare a parcurilor industriale, 
constituite anterior intrării în vigoare a 
prezentei legi, cărora li s-a recunoscut prin 
lege sau alt act normativ echivalent, statutul 
de parc industrial, beneficiază de facilităţile 
prezentei legi.” 
 

proiect de parc industrial, 
respectiv societăţile de 
administrare a parcurilor 
industriale, constituite 
anterior intrării în vigoare a 
prezentei legi, cărora li s-a 
recunoscut prin lege sau alt 
act normativ echivalent, 
statutul de parc industrial, 
beneficiază de facilităţile 
prezentei legi.” 
 
Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 

9.   Art.II. – (1) Scutirea 
prevăzută la art.20 alin.(1) 
lit.f)  din Legea nr.186/2013 
privind constituirea şi 
funcţionarea parcurilor 
industriale, astfel cum 
aceasta a fost modificată şi 
completată prin prezenta 
lege, se aplică începând cu 
data de întâi a lunii 
următoare intrării în vigoare 
a prezentei legi. 
(2) Impozitul pe construcţii 
se recalculează proporţional 
cu numărul de luni aferente 
perioadei cuprinse între 1 
ianuarie 2016 şi sfârşitul 
lunii intrării în vigoare a 
prezentei legi. 
(3) Procedura de recalculare 
şi regularizare a impozitului 
pe construcţii datorat, 

O scutire pentru o 
perioadă rămasă din 
anul fiscal este 
funcţională în cadrul 
impozitelor care au în 
general bază de 
calcul 
lunară/trimestrială, 
după caz, putând fi 
promovate pentru 
lunile/trimestrele 
rămase din perioada 
viitoare intrării în 
vigoare a actului 
normativ, impozitul 
pe construcţii 
neîncadrându-se în 
această categorie. 
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0 1 2 3 4 
inclusiv a obligaţiilor fiscale 
accesorii aferente acestuia, se 
stabileşte prin ordin al 
preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administraţie 
Fiscală. 
 
Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 

 
 
 
 
 
 
 


