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Către,  
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR  

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia, transmis 
cu adresa nr. PLx. 142 11 aprilie 2016, înregistrat sub nr. 4c-
4/220/12.04.2016. 

 
 

 

PREŞEDINTE, 

Nini SĂPUNARU 

      
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

  
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice  

 

 Bucureşti, 27.06.2016 
Nr. 4c-4/368 

     
 

     RAPORT   
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia 
 (PLx. 142/2016) 

 
În temeiul dispoziţiilor 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 cooperaţiei agricole nr. 566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
de aplicare a acesteia, transmis cu adresa nr. PLx. 142 din 11 aprilie 2016, înregistrat sub nr. 4c-4/220/12.04.2016. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 1, din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 4 aprilie 2016. 
La întocmirea raportului comisia a avut în vedere: 
-  avizul favorabil cu propuneri şi observaţii al Consiliului Legislativ (nr. 1272/08.12.2015); 
- punctul de vedere negativ al Guvernului. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare, în vederea creării cadrului legal pentru a permite întreprinderilor individuale şi întreprinderilor 
familiale, constituite în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 
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economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale să devină membri cooperatori 
ai unei cooperative agricole, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia.  

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat proiectul de lege în 
şedinţa din 23 iunie 2016. La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost 
prezenţi 29 de deputaţi din totalul de 35 membri ai acesteia.  

La dezbaterea proiectului de lege a participat, ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât, în unanimitate de 
voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia, cu 
amendamentele admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
         
 

PREŞEDINTE,  

Nini SĂPUNARU 

SECRETAR, 

Costel ŞOPTICĂ 

 
 
 

Consilier  parlamentar, 
Anton Păştinaru 
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Anexa  
AMENDAMENTE PROPUSE 

 
Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 566/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare Text  Senat Amendamente propuse 

(autorul amendamentului) Motivarea amendamentelor 

0 1  2 3 

1.  LEGEA nr. 566 din 9 
decembrie 2004 cooperaţiei 

agricole 
 

L E G E 
pentru modificarea şi 

completarea Legii cooperaţiei 
agricole nr. 566/2004, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri 

de aplicare a acesteia 

Nemodificat   

2.   Art.I. – 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 şi se completează după 
cum urmează:  

Nemodificat   

3.   
 
Art. 1. - Prezenta lege 
stabileşte cadrul legal al 
organizării şi funcţionării 
cooperaţiei în agricultură. 
 

1.Articolul 1 se modifică şi va 
următorul cuprins:  
„Art.1. - Prezenta lege stabileşte 
cadrul legal al înfiinţării, 
organizării şi funcţionării 
cooperaţiei în sectorul 
agroalimentar.” 
 

1. – Nemodificat   

4.   
 

2.La articolul 4, alineatele (2) şi 
(3) se modifică şi vor avea 

2. – Nemodificat   
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Art. 4. -  
(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 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 fizice 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 

următorul cuprins:  
 „(2) Cooperativele agricole de 
gradul 1 sunt persoane juridice 
constituite, după caz, din persoane 
fizice, persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale şi/sau 
întreprinderi familiale definite 
potrivit Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008 privind 
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 juridice şi 
persoane fizice, din persoane 
fizice autorizate, întreprinderi 
individuale şi întreprinderi 
familiale, definite potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, după caz, în scopul 
integrării pe orizontală şi pe 
verticală a activităţii economice 
desfăşurate de acestea şi 
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conformitate cu prevederile 
prezentei legi. 

autorizate în conformitate cu 
prevederile prezentei legi.” 

5.   
 
 
Art. 6. - Cooperaţia agricolă 
cuprinde cooperative, entităţi 
juridice pe domenii şi ramuri 
de activitate, cum ar fi: 
------- 
 
e) cooperative agricole de 
exploatare şi gestionare a 
terenurilor agricole, silvice, 
piscicole şi a efectivelor de 
animale; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.La articolul 6, litera e) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
 
 
------- 
 
 
 
„e) cooperative agricole de 
exploatare a terenurilor şi a 
efectivelor de animale, de 
gestionare a producţiei agricole, 
silvice şi piscicole, care 
desfăşoară activităţile prevăzute la 
lit.b), la care se adaugă una sau 
mai multe dintre activităţile 
prevăzute la lit.a) şi/sau lit.c). 
Acestea pot organiza integrarea, 
în condiţiile legii, a producţiei 
agricole primare rezultate din 
exploataţiile membrilor cu 
procesarea şi/sau cu 
comercializarea, precum şi 
utilizarea în comun a utilajelor şi 
construcţiilor care aparţin 
cooperativelor;” 

3. La articolul 6, partea 
introductivă se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
   „Art. 6. - Cooperativa agricolă 
cuprinde entităţi juridice pe 
domenii şi ramuri de activitate, 
cum ar fi: 
------------------- 
  
Se elimină.  
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------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) cooperative agricole pentru 
finanţare, asistenţă mutuală şi 
asigurare agricolă; 
 
 

 
 
 
-------------   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------  
 
 
 

4. La articolul 6, după litera e) 
se introduce o nouă literă, litera 
e1), cu următorul cuprins:  
    „e1) cooperative agricole care 
pot desfăşura, în comun, 
activităţile prevăzute la lit.a)-e) 
şi care pot organiza integrarea, 
în condiţiile legii, a producţiei 
agricole primare rezultate din 
exploataţiile membrilor cu 
procesarea şi/sau cu 
comercializarea, precum şi 
utilizarea în comun a utilajelor 
şi construcţiilor care aparţin 
cooperativelor;” 
 
 
Autor: 
Deputat PSD – Petre Daea 
 
 
 
5. La articolul 6, litera f) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
    „f) cooperative agricole pentru 
asistenţă mutuală şi asigurare 
agricolă;” 
 
 

Pentru a derula 
activități în domeniul 
financiar este necesară 
respectarea legislației 
din acest domeniu 
existand deja in acest 
sens cooperativele de 
credit reglementate 
prin O.U.G. 99/2006 
privind instituțiile de 
credit și adecvarea 
capitalului - Titlul V 
Organizații cooperatiste 
de credit. 
Similar legislația din 
domeniul asigurărilor 
prevede că numai 
societățile pe acțiuni 
pot derula activități de 
asigurare – este 
necesară introducerea 
unui amendament la 
această lege pentru a 
face operațională 
această prevedere.  
Este necesar pentru a 
permite unei 
cooperative să deruleze 
toate tipurile de 
operațiuni prevăzute de 
lege fără înregistrarea 
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----------- 
 
 
 

 
 
 
------------ 

6. La articolul 6, după litera g) 
se introduce o nouă literă, litera 
h), cu următorul cuprins:  
   „h) societatea cooperativă 
agricolă va putea derula toate 
operaţiunile prevăzute la lit. a)–
f) în cadrul aceleiaşi societăţi 
cooperative.” 

unei alte  cooperative 
agricole. 

6.   
 
 
Art. 7. - Cooperativa agricolă 
desfăşoară activităţi 
comerciale, fiind producătoare 
de bunuri şi de servicii în 
agricultură, urmărind în acest 
scop: 
 
 

5. La articolul 7, partea 
introductivă se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
„Art. 7. - Cooperativa agricolă 
este producătoare de produse 
agricole şi/sau alimentare, 
desfăşoară, în condiţiile legii,  
activităţi comerciale, este 
prestatoare de servicii în sectorul 
agroalimentar, urmărind în acest 
scop:” 

7. La articolul 7, partea 
introductivă se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
   „Art. 7. - Cooperativa agricolă 
este producătoare de produse 
agricole şi/sau alimentare, 
desfăşoară, în condiţiile legii, 
activităţi comerciale şi/sau 
prestatoare de servicii în sectorul 
agroalimentar, urmărind în acest 
scop:” 

 

7.  Art. 9. - În înţelesul prezentei 
legi, următorii termeni se 
definesc astfel: 
a) membru cooperator - 
persoana fizică care depune o 
cerere de înscriere şi subscrie 
la capitalul social al 
cooperative agricole aportul 
prevăzut de actul constitutiv; 

 
 
 
 
 
------------ 
 
 
 

8. La articolul 9, literele a) şi b) 
se modifică şi vor avea 
următorul cuprins:  
   „a) membru fondator - persoana 
fizică sau persoana juridică care 
semnează actul constitutiv al 
cooperativei agricole; 
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persoanele juridice care 
participă la constituirea 
cooperativei agricole de gradul 
2 sunt considerate membri 
cooperatori în cadrul acestor 
cooperative; 
b) membru fondator - persoana 
fizică sau persoana juridică 
care semnează actul constitutiv 
al cooperativei agricole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
-------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   b) membru cooperator acţionar 
- persoana fizică care depune o 
cerere de înscriere şi subscrie la 
capitalul social al cooperativei 
agricole aportul prevăzut în actul 
constitutiv; persoanele juridice 
care participă la constituirea 
cooperativei agricole de gradul 2 
sunt considerate membri 
cooperatori în cadrul acestor 
cooperative;” 
 
 
Autori:  
Deputat PSD .- Ioan Munteanu  
Deputat PSD – Petre Daea 
 
 
9. La articolul 9, după litera b) 
se introduce o nouă literă, 
lit.b1), cu următorul cuprins:  
   „b1) membru cooperator asociat 
– persoana fizică sau persoana 
juridică care doreşte să devină 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reglementarea 
statutului de membru 
asociat este necesară, 
pentru a asigura 
caracterul deschis către 
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------------ 

 
----------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.La articolul 9, după litera e) se 
introduce o nouă literă, lit.e1), 
cu următorul cuprins:  
„e1) unitate tehnico-economică – 
unitate de sine stătătoare atât 
tehnic, cât şi economic, ce 
presupune utilizarea forţei de 
muncă şi a mijloacelor de 
producţie în interesul 
cooperativei.” 
 

membru cooperator şi depune 
cerere de înscriere în 
cooperativă, pe perioada de 
probă până la acceptarea sa ca 
membru cooperator, perioadă 
de probă, reglementată prin 
regulamentul de ordine internă 
a cooperativei aprobat de 
adunarea generală, în care sunt 
prevăzute drepturile şi 
obligaţiile membrului asociat;” 
 
 
10. La articolul 9, după litera e) 
se introduc două noi litere, lit.f) 
şi g), cu următorul cuprins:  
   „f) societate cooperativă 
agricolă – asociaţie de persoane 
fizice care se constituie cu scopul 
de a exploata în comun 
suprafeţele agricole deţinute de 
membrii cooperatori, de a efectua 
în comun lucrări de îmbunătăţiri 
funciare, de a utiliza în comun 
maşini şi instalaţii şi de a 
valorifica produsele agricole; 
    g) unitate tehnico-economică – 
unitate de sine stătătoare ce 
presupune utilizarea forţei de 

comunitate al 
cooperativei (fermierii 
care îndeplinesc 
condițiile și doresc pot 
deveni membri 
cooperatori).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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muncă şi a mijloacelor de 
producţie în interesul 
cooperativei:” 

8.   
 
 
Art. 10. - (1) Cooperativa 
agricolă se înfiinţează, se 
organizează şi funcţionează pe 
baza actului constitutiv 
încheiat sub forma unui înscris 
autentic, care cuprinde decizia 
de asociere, lista membrilor 
fondatori, cu valoarea părţilor 
sociale subscrise de fiecare, 
însoţit de statut. 

 
 
 
 
 
 
 
-------- 

11. La articolul 10, alineatul (1) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
    „Art. 10. - (1) Cooperativa 
agricolă se înfiinţează, se 
organizează şi funcţionează pe 
baza actului constitutiv încheiat 
sub semnătură privată şi atestat 
de avocat, care cuprinde decizia 
de asociere, lista membrilor 
fondatori, cu valoarea părţilor 
sociale subscrise de fiecare, însoţit 
de statut.” 

 

9.  

----------- 

6. După articolul 10 se introduce 
un nou articol, art. 101, cu 
următorul cuprins:  
„Art.101. – (1) Cooperativa 
agricolă prevăzută la art. 6 lit.e) 
poate primi drept de folosinţă 
asupra bunurilor membrilor 
cooperatori, în baza acordului 
scris dat de către aceştia şi 
conform statutului cooperativei.  
(2) Cooperativa agricolă 
prevăzută la art. 6 lit.e) este 
asimilată unui fermier activ, astfel 

12.După articolul 10 se 
introduce un nou articol, art. 
101, cu următorul cuprins: 
    (1) – Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
   „(2) Cooperativa agricolă 
prevăzută la art. 6 lit.e) este 
asimilată unui fermier, astfel cum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru precizia 
trimiterii. 
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cum este definit la art. 2 alin. (1) 
lit.f) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plăţi care  
se aplică în agricultură în perioada 
2015-2020 şi pentru modificarea 
art. 2 din Legea nr. 36/1991 
privind societăţile agricole şi alte 
forme de asociere din agricultură, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
104/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
producător agricol, persoană 
juridică, a cărei dimensiune 
reprezintă cumulul dimensiunilor 
exploataţiilor membrilor 
cooperatori, aferente producţiei 
valorificate prin cooperativa 
agricolă şi a exploataţiei 
cooperativei, după caz.  
(3) În cazul accesării fondurilor de 
la bugetul de stat sau a fondurilor 
europene, destinate schemelor de 
plăţi directe, ajutoarelor naţionale 
tranzitorii şi măsurilor 
compensatorii de dezvoltare rurală 
aplicabile pe terenurile agricole, 
prevăzute în Programul Naţional 

este definit la art. 2 alin. (1) lit.f) 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plăţi care  
se aplică în agricultură în perioada 
2015-2020 şi pentru modificarea 
art. 2 din Legea nr. 36/1991 
privind societăţile agricole şi alte 
forme de asociere din agricultură, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
104/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
producător agricol, persoană 
juridică, a cărei dimensiune 
reprezintă cumulul dimensiunilor 
exploataţiilor membrilor 
cooperatori, aferente producţiei 
valorificate prin cooperativa 
agricolă şi a exploataţiei 
cooperativei, după caz.” 
   (3) – Nemodificat  
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de Dezvoltare Rurală 2014-2020, 
de către cooperativele agricole, 
fondurile pot fi distribuite în mod 
corespunzător membrilor 
cooperatori, acestea nefiind 
purtătoare de impozit.” 

10.  Art. 11. - (1)  
 
 
c) lista cu numele şi 
prenumele, locul şi data 
naşterii, domiciliul, codul 
numeric personal, cetăţenia 
persoanelor 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. 
 
  
 
(2)  
h) modul de distribuire a 
profitului net sau a acoperirii 

7.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 fizice, membrii 
fondatori, denumirea, numărul din 
registrul comerţului şi sediul 
persoanelor fizice autorizate, 
întreprinderilor individuale şi 
întreprinderilor familiale definite 
potrivit Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, şi a persoanelor 
juridice membri cooperatori.” 
 
8.La articolul 11 alineatul (2), 
litera h) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„h) modul de distribuire a 
profitului net şi a acoperirii 

13. – Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimină.  
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pierderilor rezultate la sfârşitul 
exerciţiului financiar, modul de 
formare a cotei minime a 
fondului de rezervă; 
 
 
 
 
 
----------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------  
 
 
 
 
 
 

pierderilor rezultate la sfârşitul 
exerciţiului financiar, pe baza 
valorii tranzacţiilor efectuate prin 
cooperativă;” 
 
9. La articolul 11 alineatul (2), 
după litera h) se introduce o 
nouă literă, lit.h1), cu următorul 
cuprins:  
„h1) modul de constituire a cotei 
minime a fondului de rezervă;” 
 
 
10. La articolul 11 alineatul (2), 
după litera i) se introduc două 
noi litere, lit.i1) şi i2), cu 
următorul cuprins:  
„i1) modul în care cooperativa 
agricolă, prevăzută la art. 6 lit.e), 
poate primi drept de folosinţă 
asupra bunurilor membrilor 
cooperatori, precum şi modul în 
care se comercializează 
producţia obţinută;  
i2) menţiunea expresă că 
valorificarea producţiei membrilor 
cooperativei agricole, prevăzută la 
art. 6 lit.e), se va realiza de către 
aceasta pentru minimum 50% din 

 
 
 
 
 
Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
14. La articolul 11 alineatul (2), 
după litera i) se introduc două 
noi litere, lit.i1) şi i2), cu 
următorul cuprins:  
   „i1)  modul în care cooperativa 
agricolă, prevăzută la art. 6 lit.e), 
poate primi drept real principal 
asupra bunurilor membrilor 
cooperatori; 
 
 
    i2) menţiunea expresă că 
valorificarea producţiei membrilor 
cooperativei agricole, prevăzută la 
art. 6 lit.e), se va realiza de către 
aceasta pentru minimum 50% din 
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---------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j) evidenţele contabile 
specifice sistemului 
cooperatist, altele decât cele 
prevăzute în legea 
contabilităţii; 
 
 
 
 
 
 
 

producţia totală comercializată de 
fiecare membru/aferentă normei 
de venit, aferentă grupei/grupelor 
de produse cu care acesta 
participă în cooperativa agricolă, 
precum şi că producţia destinată 
vânzării aferentă terenurilor şi 
efectivului de animale cu care 
membrii participă în cooperativa 
agricolă se valorifică integral prin 
intermediul cooperativei;” 
 
 
 
11.La articolul 11 alineatul (2), 
litera j) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„j) evidenţele contabile prevăzute 
în legea contabilităţii;” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

producţia totală comercializată de 
fiecare membru/aferentă normei 
de venit, aferentă grupei/grupelor 
de produse cu care acesta 
participă în cooperativa agricolă, 
precum şi că producţia destinată 
vânzării aferentă terenurilor şi 
efectivului de animale cu care 
membrii participă în cooperativa 
agricolă se valorifică conform 
acordului dintre membri şi 
cooperativă;” 
 
 
Se elimină.   
 
 
 
 
 
 
15. La articolul 11, după 
alineatul (2) se introduc două 
noi alineate, alineatele (3) şi (4), 
cu următorul cuprins:  
   „(3) Cooperativa va menţine 
un registru special al 
cooperatorilor în care vor fi 
înregistrate informaţii cu 
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------------- ----------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

referire la numărul şi valoarea 
nominală a părţilor sociale, 
numărul de părţi sociale 
subscrise şi vărsate de fiecare 
membru fondator şi cooperator, 
menţionarea aportului fiecărui 
membru fondator şi cooperator, 
în numerar şi/sau în natură, 
valoarea aportului în natură şi 
modul evaluării, precum şi data 
la care se va vărsa integral 
capitalul social subscris. 
    (4) În registrul special al 
cooperatorilor se vor face 
menţiuni cu privire la orice 
modificare intervenită referitor 
la informaţiile prevăzute la 
alin.3.”        

11.   
 
Art. 15. -  
 (5) În cazul cooperativelor 
agricole pentru administrarea 
şi gestionarea terenurilor 
agricole, bunurile care se aduc 
în folosinţă în cooperativa 
agricolă, precum şi terenurile 
de orice fel rămân în 
proprietatea membrilor 

 
 
 
 
 
----------- 
 
 
 
 
 

16. La articolul 15, alineatul (5) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
    „(5) În cazul cooperativelor 
agricole pentru administrarea şi 
gestionarea terenurilor agricole, 
bunurile care se aduc în folosinţă 
în cooperativa agricolă, precum şi 
terenurile de orice fel rămân în 
proprietatea membrilor 
cooperatori.” 
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cooperatori, cooperativa 
agricolă având dreptul de 
uzufruct. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (6) Majorarea capitalului 
social sau reducerea acestuia, 
precum şi primirea de noi 

 
 
 
12.La articolul 15, după 
alineatul (5) se introduc două 
noi alineate, alin. (51) şi (52), cu 
următorul cuprins:  
„(51) În cazul cooperativei 
agricole de tipul celei prevăzute la 
art. 6 lit.e), totalitatea terenurilor 
şi efectivelor de animale a căror 
producţie este valorificată prin 
cooperativa agricolă şi a bunurilor 
acesteia se asimilează unei unităţi 
tehnico-economice, conform 
statutului cooperativei. 
(52) În cazul cooperativelor 
agricole de tipul celor prevăzute la 
art. 6 lit.e), terenurile şi animalele 
membrilor cu care participă 
aceştia în cooperativa agricolă 
trebuie identificate într-o anexă la 
statut.” 
 
 
 
 
 
---------  

 
 
 
17. – Nemodificat   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. La articolul 15, alineatele (6) 
şi (8) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
    „(6) Majorarea capitalului 
social sau reducerea acestuia, 
precum şi primirea de noi membri 
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membri cooperatori se fac pe 
baza hotărârii adunării 
generale. 
 
 
-------------------- 
(8) Reducerea capitalului 
social, dacă este mai mare de 
10 %, se afişează la sediul 
cooperativei agricole. 
Reducerea poate fi operată 
numai după 30 de zile de la 
data afişării. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------- 

cooperatori se fac pe baza 
hotărârii adunării generale şi se 
vor înregistra în registrul 
special al cooperatorilor. 
 
----------------- 
 (8) Majorarea sau reducerea 
capitalului social, dacă este mai 
mare de 10%, se afişează la sediul 
cooperativei agricole. Majorarea 
sau reducerea poate fi operată 
numai după 30 de zile de la data 
afişării.” 

12.   
 
Art. 16. -  
 
(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: 
 

13. 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, întreprindere 
individuală sau întreprindere 
familială definite potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, sau persoană juridică 
care:” 

19.La articolul 16, partea 
introductivă a alineatului (3) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
(3) – Nemodificat  

 



0 1 2 3 4 
 

19 
 

13.   
 
Art. 18. - (1) 
a) patrimoniale, în funcţie de 
numărul părţilor sociale 
deţinute; 
 
b) de muncă, în cazul în care 
membrul cooperator încheie cu 
cooperativa agricolă un 
contract de muncă, în 
condiţiile legii; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------  

20.La articolul 18 alineatul (1), 
literele a) şi b) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins:  
     „a) patrimoniale, concretizate 
prin obligaţia membrului 
cooperator de a depune părţile 
sociale şi/sau aporturi în natură;  
   b) de muncă, în cazul 
membrilor cooperatori asociaţi 
la muncă şi capital, în temeiul 
contractului individual de 
muncă sau al convenţiei 
individuale de muncă, după caz, 
încheiat/încheiată cu 
cooperativa agricolă al cărei 
membru este;” 
    
 
21.La articolul 18, după 
alineatul (1) se introduce un nou 
alineat, alineatul (11), cu 
următorul cuprins:  
   „(11) Prestările de servicii  
efectuate de aceasta către 
propriii membri cooperatori nu 
vor fi considerate acte de 
vânzare.” 

 

14.  Art. 29. -  
(4) Membrii consiliului de 

14. La articolul 29, alineatul (4) 
se abrogă. 

Se elimină.   
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administraţie nu pot fi asociaţi, 
acţionari, administratori, 
directori executivi şi cenzori în 
societăţile comerciale care au 
acelaşi obiect de activitate cu 
al cooperativei agricole. 

15.  

----------------- --------------- 

22.La articolul 38 alineatului 
(1), după litera f) a se introduce 
o nouă literă, litera g), cu 
următorul cuprins: 
   „g) registrul bunurilor 
atribuite în folosinţă 
cooperativei.” 

 

16.   
 
Art. 45. - Din beneficiul 
cooperativei agricole se preia 
în fiecare an cel puţin 5% 
pentru constituirea cotei 
minime de rezervă, care va 
reprezenta 20 % din capitalul 
social. 

------------- 

23. Articolul 45 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:   
  „Art. 45. – (1) Din profitul brut, 
cooperativa repartizează anual 
minimum 5% la fondul de 
rezervă legală, până la atingerea 
nivelului de 20% din capitalul 
social vărsat. 
    (2) Profitul net se 
repartizează în cotele aprobate 
de adunarea generală, conform 
prevederilor legale în vigoare.”   

 

17.   
 
Art. 61. - (1)  
a) federaţii de marketing, care 

 
 
 
---------- 

24.La articolul 61 alineatul (1), 
litera a) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
„a) federaţiile de marketing, care 
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asigură valorificarea 
produselor agricole; 
 
 
 
 

asigură aprovizionarea 
cooperativelor agricole cu 
inputuri şi valorificarea 
produselor agricole ale acestora 
prin vânzare ca atare, 
semiprelucrate sau prelucrate;” 

18.   
 
 
 
 
 
 
---------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. La articolul 76, după litera 
a) se introduc cinci noi litere, 
lit.a1)-a5), cu următorul cuprins:  
„a1) reducerea cu 20% a 
impozitului pe profit în primii 5 
ani de activitate pentru 
cooperativele nou-înfiinţate, iar 
pentru cooperativele deja 
înfiinţate, pentru următorii 5 ani, 
din prima lună de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi. Pentru 
aceste facilităţi, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale propune spre aprobare 
schemele de ajutor de stat; 
 
 
 
 
 
 
 a2) scutirea membrilor de la plata 
impozitului pe venituri în cazul 

25.La articolul 76, după litera a) 
se introduc şase noi litere, lit.a1)-
a6), cu următorul cuprins: 
  „a1) scutirea de la plata 
impozitului pe profit pe primii 5 
ani a cooperativelor agricole 
care procesează produsele 
agricole;  
 
 
 
 
   a2) scutirea de la plata 
impozitului pe profit pentru 5 
ani a cooperativelor agricole  
prevăzute la art.6 lit.b)-e), care 
au o cifră de afaceri anuală netă 
de până la 2.000.000 euro, 
echivalent în lei, cu excepţia 
cooperativelor prevăzute la 
lit.a1);     
a3) – Nemodificată  
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persoanelor juridice 
microîntreprinderi şi de la plata 
impozitului pe norma de venit în 
cazul persoanelor fizice, respectiv 
persoană fizică, persoană fizică 
autorizată, întreprindere 
individuală, întreprindere 
familială, pentru producţia 
valorificată prin/către cooperativa 
agricolă; 
a3) în cazul cooperativelor 
microîntreprinderi, acestea plătesc 
impozit pe profit şi sunt scutite de 
la plata impozitului pe venituri; 
a4) scutirea de la impozitul pe 
proprietate a bunurilor imobile ale 
membrilor cooperatori aferente 
producţiei valorificate prin 
cooperativa agricolă; 
a5) scutirea membrilor 
cooperativelor de la plata 
impozitului pe arendă în cazul 
terenurilor luate în arendă de către 
cooperative de la aceştia;” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a4)- Nemodificată  
  
 
 
a5) – Nemodificată  
 
 
 
 
a6) – Nemodificată  
 
 
Autori: 
Deputat PNL – Nini Săpunaru  
Deputat PNL – George Scarlat  

19.  

-------- --------- 

Art. II. – Prevederile art. 76 
lit.a2) din Legea cooperaţiei 
agricole nr. 566/2004, cu 
modificările şi completările 
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ulterioare, astfel cum a fost 
modificată şi completată prin 
prezenta lege, intră în vigoare la 
30 de zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 

20.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------- 

Art.II. – În cazul cooperativelor 
agricole rezultate ca urmare a 
aplicării prevederilor art. 7 alin. 
(2) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plăţi care 
se aplică în agricultură în perioada 
2015-2020 şi pentru modificarea 
art. 2 din Legea nr. 36/1991 
privind societăţile agricole şi alte 
forme de asociere în agricultură, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
104/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
contractele de 
concesionare/închiriere a 
suprafeţelor de pajişti încheiate de 
asociaţiile de crescători prevăzute 
la art. 7 alin. (2) lit.a) din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 3/2015, cu 
modificările şi completările 

Art.III. – (1) În cazul 
cooperativelor agricole rezultate 
ca urmare a aplicării prevederilor 
art. 7 alin. (2) lit.b) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 
3/2015 pentru aprobarea 
schemelor de plăţi care se aplică 
în agricultură în perioada 2015-
2020 şi pentru modificarea art. 2 
din Legea nr. 36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme 
de asociere în agricultură, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
104/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
contractele de 
concesionare/închiriere a 
suprafeţelor de pajişti încheiate de 
asociaţiile de crescători de 
animale prevăzute la art. 7 alin. 
(2) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 3/2015, cu 
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ulterioare, rămân legal valabile 
sub condiţia respectării 
încărcăturii minime de UVM/ha 
din contractul de concesionare, 
astfel cum este prevăzut la art. 9 
alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente 
şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 86/2014, cu modificările 
şi completările ulterioare.  

modificările şi completările 
ulterioare, se menţin sub condiţia 
respectării încărcăturii minime de 
UVM/ha conform  art. 9 alin. (6) 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente 
şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 86/2014, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi a 
participării la cooperativa 
agricolă nou-înfiinţată a cel 
puţin 80% dintre membrii 
asociaţiei de crescători de 
animale beneficiare a 
contractului de 
concesiune/închiriere a 
suprafeţelor de pajişti. 
  (2) Dispoziţiile alin. (1) se 
aplică în mod corespunzător şi 
grupurilor/organizaţiilor de 
producători constituite conform 
Ordonanţei Guvernului nr. 
37/2005 privind recunoaşterea şi 
funcţionarea grupurilor şi 
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organizaţiilor de producători, 
pentru comercializarea 
produselor agricole şi silvice, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
338/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare.   
 
Autor: 
Deputat PSD – Petre Daea 

21.   
 
------- 

Art. III. – Formele de sprijin 
financiar de la bugetul de stat sau 
din fonduri europene  se acordă 
cooperativelor agricole care nu şi-
au fragmentat exploataţiile, 
respectiv nu şi-au constituit 
exploataţii din fragmentările 
menţionate anterior, după 
intrarea în vigoare a prezentei 
legi.  

Art. IV. – Formele de sprijin 
financiar de la bugetul de stat sau 
din fonduri europene  se acordă 
cooperativelor agricole care nu şi-
au fragmentat exploataţiile, 
respectiv nu au constituit 
exploataţii din fragmentări 
potrivit art. III alin. (1), după 
intrarea în vigoare a prezentei 
legi.  

 

22.   
 
----------- 

Art.IV. – Actele constitutive, 
statutele, respectiv contractele 
aflate în desfăşurare la data 
intrării în vigoare a prezentei legi 
rămân supuse legislaţiei în vigoare 
la data iniţierii, respectiv 
încheierii acestora.  

Art.V. – Actele constitutive, 
statutele, respectiv contractele 
aflate în executare la data intrării 
în vigoare a prezentei legi rămân 
supuse legislaţiei în vigoare la 
data iniţierii, respectiv încheierii 
acestora.  

 

23.   
 

Art. V. – Dispoziţiile prevăzute la 
art. I pct.15 – art. 76 lit.a1)-a5) – şi 

Art. VI. – Dispoziţiile prevăzute 
la art. I pct. 25 –art. 76 lit. a1)-a6) 
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-------- 

la art. III se aplică şi 
grupurilor/organizaţiilor de 
producători constituite conform 
prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 37/2005 privind 
recunoaşterea şi funcţionarea 
grupurilor şi organizaţiilor de 
producători, pentru 
comercializarea produselor 
agricole şi silvice, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 338/2015, cu  
modificările şi completările 
ulterioare, iar dispoziţiile 
prevăzute la art. II se aplică şi 
grupurilor de producători 
constituite conform Ordonanţei 
Guvernului nr. 37/2005, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, care se modifică în 
mod corespunzător.  

şi la art. IV se aplica şi 
grupurilor/organizaţiilor de 
producători constituite conform 
prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 37/2005 privind 
recunoaşterea şi funcţionarea 
grupurilor şi organizaţiilor de 
producători, pentru 
comercializarea produselor 
agricole şi silvice, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 338/2005, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi 
grupurilor/organizaţiilor de 
producători constituite conform 
prevederilor Ordinului 
ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale nr. 694/2008 
privind condiţiile de 
recunoaştere a organizaţiilor de 
producători şi a grupurilor de 
producători recunoscute 
preliminar în sectorul fructe şi 
legume, precum şi modul de 
accesare a sprijinului financiar 
de către acestea, cu modificările 
şi completările ulterioare.  

 


		2016-06-28T09:49:56+0300
	Elena V. Ciuverca




