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Stimată Doamnă Secretar General,
' y^a'^rmare a solicitării dumneavoastră mai sus menţionate, referitoare la Propunerea 
^^legislativă privind constituirea şi funcţionarea parcurilor agro-zootehnice (Pix 41/2022 , 

numit în continuare Proiectul), vă comunicăm următoarele:

i Prin proiectul de Lege se intenţionează crearea regimului juridic pentru constituirea, 
organizarea şi funcţionarea parcurilor agro-zootehnice amplasate în mediul rural, cu atingerea 
unor obiective de interes naţional, precum cointeresarea unităţilor administrativ - teritoriale în 
dezvoltarea economiei agricole rurale, crearea unor condiţii necesare din punct de vedere legal 
pentru accesarea facilă a fondurilor europene nerambursabile pentru crescătorii de animale cu 
efective mici, neeligibili în actualul context pentru axele de finanţare în exerciţiu, asigurarea 
condiţiilor pentru o asociere a micilor fermieri în vederea valorificării produselor de origine 
animală pe piaţa internă şi pe pieţele externe. în cadrul expunerii de motive se menţionează 
faptul că proiectul produce un impact bugetar pozitiv pe tennen lung prin creşterea veniturilor 
proprii la bugetele autorităţilor locale şi prin creşterea accesării şi utilizării fondurilor europene 
nerambursabile aferente sectorului zootehnic.

Proiectul menţionează, la art. 2, - „principiile generale care guvernează constituirea şi 
funcţionarea parcurilor agro-zootehnice amintind astfel egalitatea de tratament pentru toţi 
rezidenţii parcului, neimplicarea administratorului în practici abuzive împotriva rezidenţilor 
parcului, obligativitatea respectării regulamentelor interne de către toţi rezidenţii parculuV’. 
Prevederile art. 8 „Rezidenţii parculur definesc calitatea de rezident al parcului agro
zootehnic, iar prevederile art. 9 Regulamentele^^ descriu modalitatea de adoptare a 
regulamentelor.

în contextul impactului bugetar pozitiv descris în cadrul expunerii de motive, Proiectul 
defineşte la Capitolul IV „FacilităţP scutirile de la plata taxelor pentru modificarea 
destinaţiei terenului agricol aferent parcului agro-zootehnic, de la plata impozitului pe 
terenuri, pe clădiri, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale unităţilor 
administrativ teritoriale pentru terenurile şi clădirile din infrastructura parcului, ce fac 
parte integrantă din parcul agro-zootehnic.

Referitor la prevederile privind facilităţile fiscale descrise în Capitolul IV al propunerii 
legislative, facem unnătoarele menţiuni:
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baza legală indicată la art. 11 alin. (1) lit. (b) şi c)' nu mai este în vigoare şi, prin 
unnare, recomandăm amendarea textului cu menţionarea prevederilor legale aplicabile 
în prezent;
prevederile de la art. 11 alin. (1) lit. a), b), c) din propunerea legislativă este necesar a fi 
în concordanţă cu prevederile art. 464 (n)- şi 456 (i)^ din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal; acestea se pot aplica doar în cazul în care noţiunea de parc agro-zootehnic, 
aşa cum este descrisă în propunerea legislativă, este inclusă şi în textul acestor articole 
din Codul Fiscal;
scutirile prevăzute la art. 11 (1) d) din propunerea legislativă şi care ar urma să fie 
acordate de autorităţile publice locale trebuie să respecte prevederile fiscale în vigoare 
şi regulile de ajutor de stat aplicabile acestora'^;
întrucât propunerea legislativă nu precizează ce anume activităţi se vor desfăşura în 
parcurile agro-zootehnice, facem menţiunea că, pentru activităţile agricole primare^, 
instituţia abilitată să aplice legislaţia europeană şi naţională în domeniul ajutorului de 
stat este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care îndeplineşte şi rolul de 
autoritate naţională de contact în raporturile dintre Comisia Europeană şi autorităţile şi 
instituţiile publice, precum şi alţi furnizori de ajutor de stat pentru acest domeniu. Prin 
urmare, orice măsură de sprijin în favoarea sectorului agricol cade sub incidenţa 
regulilor de ajutor de stat specifice pentru agricultură, reguli gestionate de către MADR, 
instituţie către care vă recomandăm să vă adresaţi pentru opinie competentă.

în încheiere, vă asigurăm de întreaga noastră deschidere şi disponibilitate de a colabora în 
vederea protejării intereselor tuturor categoriilor de agenţi economici pentru ca aceştia să poată 
beneficia de efectele unei bune funcţionări a pieţelor.

Cu deosebită consideraţie,

Bogdan M. CHIRIŢOIU

PREŞEDINTE
Bogdan-Marius 2022.04.06 
Chiritoiu 14:05:22 +03'00'

^ Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal a fost abrogată, fiind în vigoare Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal
- Art. 464 (1^ Nu se datorează impozit nu mai /taxă pe teren pentru: n) terenurile din parcurile industriale, 
parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei 
în materia ajutonilui de stat;
^ Art. 456 (1): Nu se datorează impoiit/taxă pe clădiri pentru: i) clădirile din parcurile industriale, parcurile 
ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia 
ajutorului de stal.

în concordanţa cu prevederile art. 464 (2) şi ale art. 456 (2) din Codul Fiscal;
• Aşa cum sunt aceste menţionate în Anexa 1 la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene.
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