
 

 

 

 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
   
      Comisia pentru                Comisia juridică               Comisia pentru administrație 
buget, finanțe și bănci    de disciplină şi imunităţi                publică și amenajarea  
                                                                                                             teritoriului                                                                                                                                                                                                       
        Nr.4c-2/676                         Nr.4c-11/1103                                Nr.4c-6/441 
 

                                                                                    Bucureşti, 16.10.2017 
 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea Legii nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor 

industriale cu care Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină 

şi imunităţi și Comisia pentru administrație public și amenajarea teritoriului au fost 

sesizate în fond, transmis cu adresa nr. PLx.436 din 10 octombrie 2016, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

categoria legilor ordinare. 

      

               PREŞEDINTE,                PREŞEDINTE,                 VICEPREŞEDINTE,                                           
 

              Viorel ȘTEFAN             Eugen NICOLICEA                     Ion CĂLIN                                          
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

     Comisia pentru                 Comisia juridică               Comisia pentru administrație                 
buget, finanțe și bănci     de disciplină şi imunităţi              publică și amenajarea 
                                                                                                             teritoriului 
     Nr.4c-2/676                         Nr.4c-11/1103                                    Nr.4c-6/441 
 

                                                                                Bucureşti, 16.10.2017           
      Plx.436/2016                                                                                                                

 
 
 

R  A  P  O  R  T     C  O  M  U  N 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.186/2013 privind 

constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și 

bănci, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru administrație publică 

și amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege 

pentru modificarea Legii nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor 

industriale. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 

92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 

şedinţa din 04 octombrie 2016. 
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La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil, cu amendamente 

admise al Comisiei pentru industrii şi servicii, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, 

precum si punctul de vedere favorabil al Guvernului.  

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea 

Legii nr.186/2013, în scopul redefinirii noţiunii de rezident al parcului, prin completarea 

acesteia cu categoria concesionarului. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget 

finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-au desfăşurat lucrările în şedinţe 

separate. 

Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au 

examinat proiectul de Lege menționat mai sus în ședința din data de 07 martie 2017, 

membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și-au desfășurat lucrările în ședința din 

07 iunie 2017, iar membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități și-au desfășurat 

lucrările în ședința din 18 septembrie 2017. 

La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului şi-

au înregistrat prezenţa 23 deputaţi din totalul de 25 de membrii ai comisiei, la lucrările 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-au înregistrat prezenţa 22 deputaţi din totalul 

de 25 de membrii ai comisiei, iar la lucrările Comisiei juridice, de disciplină și imunități 

deputații au participat conform listei de prezență. 

La dezbaterea proiectulului de Lege au participat, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene și ai Ministerului Finanțelor Publice. 

În urma examinării proiectulului de Lege, membrii comisiilor prezenți la 

lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților 

spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.186/2013 
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privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industrial, cu amendamentele admise 

prezentate în Anexă. 

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

categoria legilor ordinare.   

 
 

             PREŞEDINTE,                  PREŞEDINTE,                 VICEPREŞEDINTE,                                           
 

           Viorel ȘTEFAN               Eugen NICOLICEA                   Ion CĂLIN                                          
                               
 
 
              SECRETAR,                       SECRETAR,                      SECRETAR, 
 
 Marilen- Gabriel PIRTEA    Costel Neculai Dunava   Simona BUCURA IONESCU  

 
 

Șef serviciu, Giorgiana Ene Șef serviciu, Silvia Olaru Șef serviciu, Sofia Chelaru 

Șef cabinet, Alexandra Nistor  Consilier parlamentar, Elena Hrincescu 
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Anexă 
 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor 

industriale 
 
 

Nr.
Crt. 

Legea nr.186/2013 privind 
constituirea şi funcționarea 

parcurilor industriale 

Forma adoptată de Senat Amendamente admise Motivarea 
amendamentului 

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

Nemodificat  

2.  Art.3 
 
 
2.cheltuielile de mentenanţă 
comune - sumele de bani datorate 
administratorului parcului, de către 
rezidenţii parcului, inclusiv de 
către cei prevăzuţi în cadrul 
prevederilor art. 10 alin. (4), 
lunar, în baza contractului de 
administrare şi prestări de servicii 

Nemodificat 1.La articolul 3 punctul 2 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
2.cheltuielile de mentenanţă 
comune - sumele de bani datorate 
administratorului parcului, de către 
rezidenţii parcului, lunar, în baza 
contractului de administrare şi 
prestări de servicii conexe ori, în 
temeiul legii, după caz, 

Corelare de 
tehnică 
legislativă, ca 
urmare a 
abrogării 
prevederilor art. 
10 alin. (4). 
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conexe ori, în temeiul legii, după 
caz, reprezentând contravaloarea 
cotei-părţi proporţionale din 
cheltuielile efectuate lunar de către 
administratorul parcului cu 
lucrările şi serviciile de 
mentenanţă, reparaţii şi/sau 
modernizări convenite, după caz, 
asupra infrastructurii comune, 
calculate şi facturate de către 
administratorul parcului, în 
conformitate cu regulamentul 
adoptat în acest sens; 

reprezentând contravaloarea cotei-
părţi proporţionale din cheltuielile 
efectuate lunar de către 
administratorul parcului cu 
lucrările şi serviciile de 
mentenanţă, reparaţii şi/sau 
modernizări convenite, după caz, 
asupra infrastructurii comune, 
calculate şi facturate de către 
administratorul parcului, în 
conformitate cu regulamentul 
adoptat în acest sens; 
 

3.  Art.3 pct.21 
 
 
(i)în baza unui contract de 
administrare şi prestări de servicii 
conexe; sau 

1.La articolul 3 punctul 21, 
subpunctul (i) va avea următorul 
cuprins: 
„(i) în calitate de proprietar, 
concesionar sau în baza unui 
contract de administrare şi prestări 
de servicii conexe; sau” 

2.La articolul 3 punctul 21, 
subpunctul (i) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
(i) nemodificat 
 

Tehnică 
legislativă 

4.  Art.3 
 
 
24.unitate - parte integrantă a 
parcului industrial, proprietatea 
administratorului parcului sau, 
după caz, a rezidenţilor parcului 

2. La articolul 3, punctul 24 va 
avea următorul cuprins: 
 
” 24. unitate – parte integrantă a 
parcului industrial, proprietatea 
fondatorului administratorului 
parcului sau, după caz, a 

3. La articolul 3, punctul 24 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
” 24. unitate – parte integrantă a 
parcului industrial, proprietatea 
fondatorului,  administratorului 
parcului sau, după caz, a 

Tehnică 
legislativă 
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industrial, conectată la 
infrastructura parcului, în cadrul 
căreia unul ori mai mulţi dintre 
rezidenţii parcului, după caz, 
desfăşoară activităţi economice, de 
cercetare ştiinţifică, de valorificare 
a cercetării ştiinţifice şi/sau de 
dezvoltare tehnologică 
agroindustriale, logistice şi 
inovative, industriale şi altele în 
cadrul parcului industrial, într-un 
regim de facilităţi specifice, cu 
respectarea dispoziţiilor prezentei 
legi. 

rezidenților parcului industrial, 
conectată la infrastructura parcului, 
în cadrul căreia unul sau mai mulți 
dintre rezidenții parcului, după caz, 
desfășoară activități economice, de 
cercetare științifică, de valorificare 
a cercetării științifice și/sau de 
dezvoltare tehnologică 
agroindustriale, logistice și 
inovative, industriale și altele în 
cadrul parcului industrial, într-un 
regim de facilități specifice, cu 
respectarea dispozițiilor prezentei 
legi.” 

rezidenților parcului industrial, 
conectată la infrastructura parcului, 
în cadrul căreia unul sau mai mulți 
dintre rezidenții parcului, după caz, 
desfășoară activități economice, de 
cercetare științifică, de valorificare 
a cercetării științifice și/sau de 
dezvoltare tehnologică 
agroindustriale, logistice și 
inovative, industriale și altele în 
cadrul parcului industrial, într-un 
regim de facilități specifice, cu 
respectarea dispozițiilor prezentei 
legi.” 
Autor: Comisia pentru industrii și 
servicii  

5.  Art.10 
(4)Dobândesc calitatea de rezidenţi 
ai parcului prin efectul prezentei 
legi toţi operatorii economici, 
persoane juridice române şi/sau 
străine, care funcţionează conform 
legii şi desfăşoară activităţi 
economice, de cercetare ştiinţifică, 
de valorificare a cercetării 
ştiinţifice şi/sau de dezvoltare 
tehnologică, agroindustriale, 
logistice şi inovative, industriale şi 
altele, în cadrul parcului industrial 

3.La articolul 10, alineatul (4) se 
abrogă. 

Nemodificat  
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în calitate de proprietar ori chiriaş, 
după caz, al unui imobil situat în 
perimetrul parcului industrial 
constituit, conform procedurii 
simplificate, care nu este 
proprietatea administratorului 
parcului. 

6.  Art.11 alin.(1) 
 

e)asigură rezidenţilor parcului, 
inclusiv celor menţionaţi la art. 
10 alin. (4), dreptul de folosinţă 
asupra infrastructurii comune; 

Nemodificat 4.La articolul 11 alineatul (1), 
litera (e) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
e)asigură rezidenţilor parcului,  
dreptul de folosinţă asupra 
infrastructurii comune; 

Corelare de 
tehnică 
legislativă, ca 
urmare a 
abrogării 
prevederilor art. 
10 alin. (4). 

7.  Art.11 alin.(2) 
 

b)să emită regulamente obligatorii 
pentru rezidenţii parcului, inclusiv 
pentru cei menţionaţi la art. 10 
alin. (4), în conformitate cu 
prevederile art. 14; 

Nemodificat 5.La articolul 11 alineatul (2), 
litera (b) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
b)să emită regulamente obligatorii 
pentru rezidenţii parcului, în 
conformitate cu prevederile art. 14; 

Corelare de 
tehnică 
legislativă, ca 
urmare a 
abrogării 
prevederilor art. 
10 alin. (4). 

8.  Art.12 alin.(1) 
 
 
a)în calitate de co-contractant al 
administratorului parcului în cadrul 

4.La articolul 12 alineatul (1), 
literele a) şi b) vor avea 
următorul cuprins: 
„a) în calitate de proprietar, 
concesionar sau co-contractant al 

6.La articolul 12 alineatul (1), 
literele a) şi b) se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 
a) nemodificat 
 

Tehnică 
legislativă 
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unui contract de administrare şi 
prestări de servicii conexe; 
 
b)în calitate de proprietar ori 
chiriaş, după caz, al unuia sau mai 
multor imobile situat/situate în 
perimetrul parcului industrial 
constituit conform 

administratorului parcului în cadrul 
unui contract de administrare şi 
prestări de servicii conexe; 
b) în calitate de proprietar ori 
chiriaş, după caz, al unuia sau mai 
multor imobile situat/situate în 
perimetrul parcului industrial 
constituit conform procedurii 
simplificate, care nu este/nu sunt 
proprietatea administratorului 
parcului.” 

 

 
 
b) nemodificat 

9.  Art.12 alin.(4) 
 
 
a)să plătească administratorului 
parcului sumele prevăzute în 
contractul de administrare şi 
prestări de servicii conexe; în 
cazul menţionat la art. 10 alin. 
(4), rezidentul parcului va plăti 
administratorului parcului doar 
contravaloarea cheltuielilor de 
mentenanţă comune, precum şi 
contravaloarea utilităţilor furnizate, 
dar nu mai mult decât preţul de 
furnizare al operatorului autorizat; 
............................................... 

 

 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.La articolul 12 alineatul (4), 
literele a), c) și e) se modifică și 
vor avea următorul cuprins: 
a)să plătească administratorului 
parcului sumele prevăzute în 
contractul de administrare şi 
prestări de servicii conexe; 
rezidentul parcului va plăti 
administratorului parcului doar 
contravaloarea cheltuielilor de 
mentenanţă comune, precum şi 
contravaloarea utilităţilor furnizate, 
dar nu mai mult decât preţul de 
furnizare al operatorului autorizat; 
.............................................. 
 
 

Corelare de 
tehnică 
legislativă, ca 
urmare a 
abrogării 
prevederilor art. 
10 alin. (4). 
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c)să folosească unitatea/unităţile, 
precum şi infrastructura exclusivă 
aferentă, respectiv infrastructura 
comună, cu diligenţa unui bun 
proprietar, să nu le degradeze sau 
deterioreze, astfel încât, cu 
excepţia uzurii normale, să le 
menţină în starea de la momentul 
încheierii contractului de 
administrare şi prestări de servicii 
conexe; în cazul menţionat la art. 
10 alin. (4), această obligaţie se 
referă la întreaga infrastructură 
a parcului; 
................................................ 
e)să nu efectueze niciun fel de 
modificări asupra unităţii/unităţilor 
şi infrastructurii exclusive aferente, 
respectiv infrastructurii comune; în 
cazul menţionat la art. 10 alin. 
(4), această obligaţie se referă la 
întreaga infrastructură a 
parcului; 
............................................... 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

 
c)să folosească unitatea/unităţile, 
precum şi infrastructura exclusivă 
aferentă, respectiv infrastructura 
comună, cu diligenţa unui bun 
proprietar, să nu le degradeze sau 
deterioreze, astfel încât, cu 
excepţia uzurii normale, să le 
menţină în starea de la momentul 
încheierii contractului de 
administrare şi prestări de servicii 
conexe; 
................................................. 
 
 
 
 
e)să nu efectueze niciun fel de 
modificări asupra unităţii/unităţilor 
şi infrastructurii exclusive aferente, 
respectiv infrastructurii comune; 
................................................. 

 
Corelare de 
tehnică 
legislativă, ca 
urmare a 
abrogării 
prevederilor art. 
10 alin. (4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare de 
tehnică 
legislativă, ca 
urmare a 
abrogării 
prevederilor art. 
10 alin. (4). 

10.  Art.12 Nemodificat 8.La articolul 12 alineatul (6) se Corelare de 
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(6)În situaţia prevăzută la art. 10 
alin. (4), rezidentului parcului îi 
revin drepturile prevăzute la alin. 
(3) lit. c), respectiv obligaţiile 
prevăzute la alin. (4) lit. a)-c), e), 
g) şi h); în acelaşi caz, distinct de 
acestea, alte drepturi şi obligaţii ale 
rezidenţilor parcului pot fi 
prevăzute pe calea regulamentelor. 

abrogă. 
 
 

tehnică 
legislativă, ca 
urmare a 
abrogării 
prevederilor art. 
10 alin. (4). 

 


