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AVIZ 

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 politică economică, 

reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă 

privind constituirea şi funcţionarea parcurilor agro-zootehnice, transmisă cu adresa                    

nr. PLx 41 din 14 martie 2022, înregistrată sub nr. 4c-1/99 din 15 martie 2022. 

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

art. 92 alin. (8) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

și completările ulterioare ulterioare, Camera Deputaţilor este  prima Cameră sesizată.  

Potrivit reglementărilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat propunerea 

legislativă menţionată mai sus, în şedinţele din datele de 5 aprilie 2022, respectiv                   

12 aprilie 2022. 

Membrii Comisiei au analizat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de 

motive, avizul nefavorabil al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr. 207  din               

02 martie 2021, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social, transmis cu adresa             

nr. 1023 din data de 22 februarie 2022, precum și punctul de vedere al Consiliului 

Concurenței, transmis prin adresa nr.2/3144 din 7 aprilie 2022. 

Din cadrul dezbaterilor a reieșit faptul că propunerea legislativă supusă avizării 

conține numeroase lacune legislative, lipsind însăși definiția obiectului de reglementare, 

dar și propuneri insuficient conturate, referitoare la denumirea părților, a duratei 

contractului de concesiune sau ale redevenței datorate, precum și numeroase prevederi 
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referitoare la acte normative abrogate. De asemenea, propunerea legislativă aflată în 

dezbatere își propune instituirea unor scutiri fiscale care nu sunt în concordanță cu Legea 

227/2015 privind Codul fiscal și nici cu regulile de ajutor de stat aplicabile sectorului 

agricol. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,               

(5 voturi împotrivă) avizarea nefavorabilă a proiectului de Lege pentru modificarea 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare. 
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             Costel Neculai DUNAVA                            

SECRETAR  
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      Consilier parlamentar 
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