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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

    București, 13.05.2022 

Nr. 4c-8/258                                                                         

Către, 

         Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară  
         și  servicii specifice 

 Domnului Președinte Florin-Ionuț BARBU 

 Comisia juridică, de disciplină și imunități 

 Doamnei Președinte Laura – Cătălina VICOL - CIORBĂ 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

         Doamnei Președinte Simona BUCURA – OPRESCU 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra propunerii legislative 
privind constituirea şi funcţionarea parcurilor agro-zootehnice, transmisă 
spre dezbatere pe fond, Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisiei juridice, 
de disciplină și imunități și Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului cu adresa nr. Plx. 41/2022 și înregistrată la Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic cu nr. 4c-8/172 din 12 aprilie 2022. 

 

PREŞEDINTE, 

  George -Catălin STÂNGĂ 

 

 

 

alina.alexandriuc
Conform cu originalul
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

București, 13.05.2022 

             Nr. 4c-8/258 

   RAPORT PRELIMINAR  

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 pentru mediu și 
echilibru ecologic, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice, Comisia juridica, de disciplină și imunități și Comisia pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere pe 
fond, cu propunerea legislativă privind constituirea şi funcţionarea 
parcurilor agro-zootehnice transmisă cu adresa nr. Plx. 41/2022 și înregistrată 
la Comisia pentru mediu și echilibru ecologic cu nr. 4c-8/172 din 12 aprilie 2022. 

 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.  

 La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia a avut în vedere: avizul 
negativ al Consiliului Legislativ (nr.207/02.03.2022), avizul favorabil al 
Consiliului Economic și Social (nr.1023/22.02.2022), avizul favorabil al Comisiei 
pentru industrii și servicii (nr.4c-3/80/05.04.2022) și punctul de vedere al 
Consiliului Concurenței (nr.RG/2350/06.04.2022). 

 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. 

 În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 
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mediu și echilibru ecologic au examinat propunerea legislativă sus menționată în 
ședința din 10 mai 2022.  

 La ședința Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic deputații au fost 
prezenți conform listei de prezență. 

 La dezbaterile care au avut loc a participat, în calitate de invitat, în 
conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, domnul Bogdan-Radu 
Bălănișcu, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 

Din analiza conținutului proiectului de act normativ s-a constatat că nu sunt 
respectate prevederile art.6 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare.  

De asemenea, având în vedere că obiectul de reglementare al inițiativei 
legislative vizează constituirea și funcționarea parcurilor agro-zootehnice, 
semnalăm că în tot cuprinsul proiectului nu se regăsește definiția acestora. 
Definirea termenului ”administratorul parcului”, astfel cum este preconizată la art.3 
este insuficient conturată, simpla mențiune că acesta reprezintă unitatea 
administrativ-teritorială sau asocierea de unități administrativ-teritoriale care 
decide înființarea parcului agro-zootehnic, fiind limitativă și de natură a produce 
confuzie în raport cu celelalte soluții preconizate din propunere care fac referire atât 
la atribuțiile și drepturile sale, cât și la ”titlul de parc agro-zootehnic”. La art.11 
lit.b) și c), semnalăm Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal nu mai este în 
vigoare, astfel ar fi trebuit ca trimiterile să se facă în mod corect, la dispozițiile Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic au 
hotărât cu majoritate de voturi(1 vot împotrivă), întocmirea unui raport 
preliminar de respingere a propunerii legislative privind constituirea și 
funcționarea parcurilor agro-zootehnice, cu amendamente respinse prevăzute în 
Anexa care face parte integrantă din prezentul raport preliminar. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare.  

 

PREȘEDINTE,      SECRETAR, 

            George-Catălin STÂNGĂ                                   Ervin MOLNAR 

 

Consilier parlamentar, 
Alina Alexandriuc  
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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. 
 

(Autor: Könczei Csaba, dep. UDMR) 

1. – 
2. Prin vot 

Senatul 

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 
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