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Noi reglementări priv
parcurile industriale
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16 iulie 2013
ind 
tul de taxe din cadrul PwC România în colaborare cu D&B David si Baias SCA.  

A fost publicată Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor 
industriale („Legea 186”). Dintre noutăţile aduse de Legea 186, care abrogă 
vechea reglementare (i.e. Ordonanţa de Guvern nr. 65/2001), indicăm: 

1. Sunt clasificate parcurile industriale în funcţie de specificul activităţii 
desfăşurate (parcul industrial de tip greenfield, agroparcul, tehnologic,
inovator etc.) şi în funcţie de modul în care pot fi autorizate (platformă 
industrială şi platformă industrială existentă).

2. Se prevede că administratorul parcului poate fi o persoană juridică de drept 
privat, română sau străină. Vechea reglementare stipula că numai 
societăţile înfiinţate conform legislaţiei din România pot fi administratori 
ai parcurilor industriale.

3. Anterior intrării în vigoare a prezentei Legi, terenul aferent parcului 
industrial trebuia să aibă o suprafaţă de cel puţin 10 hectare şi să se afle în 
folosinţa/proprietatea asocierii care solicită titlul parcului industrial, 
pentru o perioadă minimă de 30 de ani. Conform Legii 186, suprafaţa 
terenului aferent parcului industrial trebuie să fie de minim 5 hectare.

4. Se reglementează în mod detaliat şi exhaustiv noua procedură de 
acordare a titlului de parc industrial şi documentele care trebuie 
prezentate în vederea autorizării de către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice.

5. Se precizează că rezidenţii parcului industrial vor avea calitatea de (i) co-
contractant al administratorului parcului în baza unui contract de
administrare şi prestări de servicii conexe, (ii) proprietar sau
chiriaş al unuia sau mai multor imobile situat/situate în perimetrul
parcului industrial constituit conform procedurii simplificate.

6. Facilităţile care derivă din titlul de parc industrial  sunt: 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; c) scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător 
clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial; d) scutiri,
numai cu acordul autorităţilor publice locale, de la plata oricăror taxe 
datorate bugetelor locale; e) alte facilităţi ce pot fi acordate, potrivit legii, 
de autorităţile administraţiei publice locale.

7. Cererile de acordare a titlurilor de parcuri industriale în curs de soluţionare 
la data intrării în vigoare a Legii 186 vor fi analizate conform dispoziţiilor 
vechii reglementări. 

[Sursa: Monitorul Oficial nr. 421/11.07.2013]

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să-i contactaţi pe: Sorin David, Dan 
Dascălu, Anda Rojanschi sau Manuela Guia.
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