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RAPORT  

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 566/2004 Legea cooperaţiei agricole 
 (PL.x 148/2012) 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 566/2004 Legea cooperaţiei agricole, transmis cu adresa nr.PL. x  148 din 29 mai 
2012 şi înregistrat cu nr.24/191/31.05.2012. 

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi punctul de vedere al Guvernului de 
susţinere a propunerii legislative.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul creării posibilităţii persoanelor fizice autorizate, înfiinţate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 
privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, 
cu modificările şi completările ulterioare, de a face parte din cooperativele agricole.   

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 566/2004 Legea cooperaţiei agricole face parte din categoria 
legilor ordinare potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului a participat, ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, domnul  Valentin Şoneriu, secretar de stat în  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale.                 . 

La lucrările Comisiei  au fost prezenţi 30 de deputaţi, din totalul de 31 membri ai comisiei. 
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Raportul Comisiei a fost adoptat în unanimitate, în şedinţa din  19 februarie 2013. 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat,  în şedinţa din 21 mai 2012, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din 

Constituţia României, republicată. 
Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege.  
 
 
 

                       PREŞEDINTE,                                         SECRETAR,      
                                 
     Nini SĂPUNARU        Costel ŞOPTICĂ                              
 
 
          

 
 
 
 
 
 

                 Consilier, Anton Păştinaru  
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AMENDAMENTE ADMISE 
 
 

În urma dezbaterii, Comisia propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:   
 

Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 566/2004, cu 
modificările şi completările 

ulterioare 
Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) Motivarea 

amendamentelor 
0 2 3  4 

1.   L E G E  
pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 566/2004 
Legea cooperaţiei agricole 

L E G E  
pentru modificarea Legii 

cooperaţiei agricole nr. 566/2004 

 

2.   Articol unic. – Legea cooperaţiei 
agricole nr. 566 din 9 decembrie 
2004, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
1236 din 23 decembrie 2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
  

Articol unic. – Legea cooperaţiei 
agricole nr. 566/2004, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 1236 din 22 
decembrie 2004, cu modificările 
şi completările ulterioare, se 
modifică, după cum urmează: 
  
Deputat PSD – Petre Daea 

Ca urmare a 
modificărilor survenite 
în textul legii. 

3.   
 
Art. 4. –  
(2) Cooperativele agricole de 
gradul 1 sunt asociaţii de 
persoane fizice.  
 
 
 

1. La articolul 4, alineatul (2) şi 
(3) vor avea următorul cuprins: 
 
     „(2) Cooperativele agricole de 
gradul 1 sunt asociaţii de 
persoane fizice şi persoane fizice 
autorizate definite conform 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008. 

1. La articolul 4, alineatele (2) şi 
(3) se modifică şi  vor avea 
următorul cuprins: 
„(2) Cooperativele agricole de 
gradul 1 sunt asociaţii de 
persoane fizice şi persoane fizice  
autorizate definite potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008  privind 

 
 
 
Pentru precizia 
trimiterii. 
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(3) Cooperativele agricole de 
gradul 2 sunt persoane juridice 
constituite din persoane fizice 
şi/sau persoane juridice, după 
caz, în scopul integrării pe 
orizontală şi pe verticală a 
activităţii economice 
desfăşurate de acestea şi 
autorizate în conformitate cu 
prevederile prezentei legi. 
 

 
 
 
 
 
 
      (3) Cooperativele agricole de 
gradul 2 sunt persoane juridice 
constituite din persoane fizice, 
persoane juridice autorizate 
definite conform Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 
şi persoane juridice, după caz, în 
scopul integrării pe orizontală şi 
pe verticală a activităţii 
economice desfăşurate de acestea 
şi autorizate în conformitate cu 
prevederile prezentei legi.” 

desfăşurarea activităţilor 
economice de către persoane 
fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile 
familiale, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
    (3) Cooperativele agricole de 
gradul 2 sunt persoane juridice 
constituite din persoane fizice, 
persoane juridice autorizate 
definite potrivit Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, 
cu modificările şi completările 
ulterioare şi persoane juridice, 
după caz, în scopul integrării pe 
orizontală şi pe verticală a 
activităţii economice desfăşurate 
de acestea şi autorizate în 
conformitate cu prevederile 
prezentei legi.” 
 
Deputat PSD – Petre Daea 

4.   
 
Art. 11. – (1)  
c) lista cu numele şi persoanele, 
locul şi data naşterii, domiciliul, 
codul numeric personal, 
cetăţenia persoanelor fizice 

2. Art. 11, alin.(1) lit.c) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    „c) lista cu numele şi 
prenumele, locul şi data naşterii, 
domiciliul, codul numeric 
personal, cetăţenia persoanelor 

2. La articolul 11 alineatul (1), 
litera c) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
    „c) lista cu numele şi 
prenumele, locul şi data naşterii, 
domiciliul, codul numeric 
personal, cetăţenia persoanelor 

 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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membri fondatori, denumirea, 
numărul din registrul 
comerţului şi sediul persoanelor 
juridice membri cooperatori. 

fizice, membrii fondatori, 
denumirea, numărul din registrul 
comerţului şi sediul persoanelor 
fizice autorizate, definite 
conform Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008 şi a 
persoanelor juridice membri 
cooperatori.” 

fizice, membrii fondatori, 
denumirea, numărul din registrul 
comerţului şi sediul persoanelor 
fizice autorizate, definite potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare şi a persoanelor 
juridice membri cooperatori.” 
 
Deputat PSD – Petre Daea 

5.   
 
Art. 16. –  
(3) Poate fi membru cooperator 
al unei cooperative agricole 
orice persoană fizică sau 
juridică care: 
 

3. Art.16, alin. (3) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
     „Alin.(3) Poate fi membru 
cooperator al unei cooperative 
agricole orice persoană fizică, 
persoană fizică autorizată, definită 
conform Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008, sau 
persoană juridică care:” 

3. La articolul 16, partea 
introductivă a alineatului (3) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
      „(3) Poate fi membru 
cooperator al unei cooperative 
agricole orice persoană fizică, 
persoană fizică autorizată, definită 
potrivit Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008 cu 
modificările şi completările 
ulterioare, sau persoană juridică 
care:” 
 
Deputat PSD – Petre Daea 

 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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