
 
 

Lege 
pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004,  precum şi 

pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia 
 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

 
  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 după cum urmează: 
 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 1.Prezenta lege stabileşte cadrul legal al înființării, organizării şi funcţionării 

cooperaţiei în sectorul agroalimentar.” 
 
2. Alineatele (2) și (3) ale articolului 4 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„(2) Cooperativele agricole de gradul 1 sunt persoane juridice constituite, după caz, din persoane 
fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și/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 și 
persoane fizice, de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale 
definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, după caz, în scopul integrării 
pe orizontală și pe vertical a activității economice desfășurate de acestea și autorizate în 
conformitate cu prevederile prezentei legi.” 
 
 3. Litera e) a articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„ e) cooperative agricole de gestionare a producției agricole, silvice și piscicole, care desfășoară 
activitățile prevăzute la lit. b), la care se adaugă una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la 
lit.a) și/sau lit.c). Acestea pot organiza integrarea producției agricole primare rezultate din 
exploatațiile membrilor cu procesarea și/sau cu comercializarea, precum și utilizarea în comun a 
utilajelor și construcțiilor care aparțin cooperativelor;” 
 

4. Partea introductivă a articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 7. Cooperativa agricolă este producătoare de produse agricole și alimentare, desfăşoară 
activităţi comerciale, este prestatoare de servicii în sectorul agroalimentar, urmărind în acest 
scop:” 
 

5. La articolul 9, după litera e) se introduce o nouă literă, lit.f), cu următorul 
cuprins: 

„f) unitate tehnico-economică - unitate de sine stătătoare atât tehnic, cât și economic, ce 
presupune utilizarea în comun a forței de muncă și a mijloacelor de producție.”  

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 folosință asupra 
bunurilor membrilor cooperatori, în baza acordului scris dat de către aceștia și conform statutului 
cooperativei. 
                 (2) Cooperativa agricolă prevăzută la art.6 lit.e) este fermier, producător agricol, 
persoană juridică, a cărei dimensiune reprezintă cumulul dimensiunilor exploatațiilor membrilor 
cooperatori, aferente producției valorificate prin cooperativa agricolă și a exploatației 
cooperativei, după caz. 
                (3) În cazul accesării fondurilor de la bugetul de stat sau a fondurilor europene, 
destinate schemelor de plăți directe, ajutoarelor naționale tranzitorii și măsurilor compensatorii 
de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2014-2020, de către cooperativele agricole, fondurile pot fi distribuite în mod 
corespunzător membrilor cooperatori, acestea nefiind purtătoare de impozit.” 
 

6. La articolul 11, alineatul (1), litera c) se modifică și 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 și întreprinderilor familiale 
definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi a persoanelor juridice membri cooperatori.” 
 

7. La articolul 11, alineatul (2), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„h).modul de distribuire a profitului net și a acoperirii pierderilor rezultate la sfârșitul 

exercițiului financiar pe baza valorii tranzacțiilor efectuate prin cooperativă.” 
 
8. 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.” 
 
9. La articolul 11, alineatul (2), după litera i) se introduc două noi literă, lit.i1) și 

lit.i2), cu următorul cuprins: 
„i1) modul prin care cooperativa agricolă, prevăzută la art.6 lit.e), poate primi drept de folosință 
asupra bunurilor membrilor cooperatori, precum și modul în care se comercializează producția 
obținută; 
i2) mențiunea expresă că valorificarea producției membrilor cooperativei agricole, prevăzută la 
art.6 lit.e), se va realiza de către aceasta pentru minimum 50% din producția totală 
comercializată de fiecare membru/aferentă normei de venit, aferentă grupei/grupelor de produse 
cu care acesta participă în cooperativa agricolă, precum și că producția destinată vânzării 
aferentă terenurilor și efectivului de animale cu care membrii participă în cooperativa agricolă se 
valorifică integral prin intermediul cooperativei;” 

 
10. La articolul 11, alineatul (2), litera j) se se modifică și va avea următorul 

cuprins: 
„j) evidențele contabile prevăzute în legea contabilității.” 
 

 11. La articolul 15, alineatele (1)  și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: 



„Art. 15.(1) Capitalul social al cooperativei agricole este de minimum 500 lei, pentru 
cooperativele agricole de gradul 1, şi de minimum 10.000 lei, pentru cooperativele agricole de 
gradul 2, fiind compus din părţi sociale subscrise la aderare şi vărsate potrivit actului constitutiv. 
                (2) Numărul părţilor sociale vărsate iniţial nu poate fi mai mic decât 1/10 din numărul 
părţilor sociale subscrise, iar valoarea unei părţi sociale nu poate fi mai mică de 10 lei.” 
 

12. La articolul 15, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(5) În cazul cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. e), terenurile, clădirile și efectivul de 
animale ale membrilor cooperatori rămân în proprietatea acestora., cooperativa agricolă putând 
primi drept de folosință, conform art.101.” 
  
 13. La articolul 15, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alin.(51), (52) și  
(53)  cu următorul cuprins: 
„(51)  În cazul cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. e), valorificarea producției 
membrilor se va realiza de către cooperative pentru minimum 50% din producția totală 
comercializată de fiecare membru/aferentă normei de venit, aferentă grupei/grupelor de produse 
cu care acesta participă în cooperativa agricolă. Producția destinată vânzării aferentă terenurilor 
și efectivului de animale cu care membrii participă în cooperativa agricolă se valorifică integral 
prin intermediul cooperativei, cu respectarea condițiilor prevăzute în statutul cooperativei.  
(52) În cazul cooperativei agricole de tipul celei prevăzute la lit. e) a art. 6, totalitatea terenurilor 
și efectivelor de animale a căror producție este valorificată prin cooperativa agricolă și a 
bunurilor acesteia se asimilează unei unități tehnico-economice, conform statutului cooperativei. 
(53) În cazul cooperativelor agricole de tipul celor prevăzute la lit. e) a art. 6, terenurile și 
animalele membrilor cu care participă aceștia în cooperativa agricolă trebuie identificate într-o 
anexă la statut.” 
 
 14. La articolul 16, partea introductivă a alineatului (3) se modifică și 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 ce:” 
 
 15. Alineatul (4) al articolului 29 se abrogă. 

 
16. La articolul 76, după litera a) se introduc cinci noi litere, a1) – a5), cu următorul 
cuprins: 

„a1) reducerea cu 20% a impozitului pe profit în primii 5 ani de activitate pentru cooperativele 
nou înființate, iar pentru cooperativele deja înființate pentru următorii 5 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi; 
a2) scutirea membrilor de la plata impozitului pe venituri în cazul persoanelor juridice  
microintreprinderi și de la plata impozitului pe norma de venit în cazul persoanelor fizice 
(persoană fizică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială), 
pentru producția valorificată prin/către cooperativa agricolă; 
a3) în cazul cooperativelor microîntreprinderi, acestea plătesc impozit pe profit și sunt scutite de 
la plata impozitului pe venituri; 



a4 ) scutirea de la impozitul pe proprietate a bunurilor imobile ale membrilor cooperatori aferente 
producției 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 aceștia.” 
 
 

Art. II. (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, 
contractele de concesionare/închiriere a suprafețelor de pajiști încheiate de asociațiile de 
crescători prevăzute art.7 alin.(2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015, rămân 
legal valabile sub condiția menținerii unui număr de membri și animale, astfel încât să fie 
respectată încărcătura minimă de UVM pe hectar din contractul de concesionare. 

  (2) Cooperativele agricole prevăzute la alin.(1) se subrogă în drepturile şi 
obligațiile asociațiilor de crescători în ceea ce privește contractele de concesionare/închiriere a 
suprafețelor de pajiști prevăzute la alin.(1).” 

             
Art. III. Nu se acordă niciun sprijin financiar de la bugetul de stat sau  din fonduri 

europene cooperativelor agricole care și-au fragmentat exploataţiile după intrarea în vigoare a 
prezentei legi și nici cooperativelor ale căror exploataţii sunt rezultatul fragmentării respective 

 
Art. IV. Dispozițiile art. I se aplică numai situațiilor juridice produse după intrarea 

în vigoare a prezentei legi. 
 
 Art. V. Dispozițiile prevăzute la art.I pct.16, art.II și art. III din prezenta lege se aplică și 

grupurilor/organizațiilor de producători constituite conform prevederilor Ordonanței Guvernului 
nr.37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, 
pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu modificările și completările ulterioare, 
care se modifică în mod corespunzător.  

 
 
 

               
 



 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 
 

 
Secţiunea 1  Titlul proiectului de act normativ 
 
Lege pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004, precum şi pentru  
stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia 
 
Secţiunea a 2-a  Motivul emiterii actului normativ 
1. Descrierea 
situaţiei actuale 

    
     Prin Legea cooperației agricole nr.566/2004, publicată în  
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1236 din data de 22 decembrie 2004, 
se stabileşte cadrul legal al organizării şi funcţionării cooperaţiei în agricultură. 
 

 
2. Schimbări 
preconizate 

      
     Prin prezentul proiect se reglementează: 
 
- posibilitatea pentru Întreprinderile Individuale și Întreprinderile Familiale,  
constituite în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008  
privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice  
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările  
și completările ulterioare, să poată fi membri cooperatori ai unei cooperative agricole;
 
- definiția cooperativelor de tip lit.e) de la art.6 din Legea cooperației  
agricole nr.566/2004; 
- posibilitatea cooperativei agricole, prevăzută la art.6 lit.e), de a primi drept  
de folosință asupra terenurilor și efectivelor de animale ale membrilor cooperatori, 
în baza acordului scris dat de către aceștia și conform statului cooperativei; 
- definirea cooperativei agricole prevăzută la art.6 lit.e), ca fermier, producător  
agricol și stabilirea modului de calcul a dimensiunii exploatației agricole a
cooperativei, respectiv cumulul dimensiunilor exploatațiilor membrilor  
cooperatori, aferente producției valorificate prin cooperativa agricolă și a  
exploatației cooperativei; 
 
- ca în actul constitutiv și în statutul cooperativelor să fie evidențiate  
anumite elemente; 
- actualizarea valorii capitalului social al cooperativelor, având în vedere că în 
 prezent se utilizează lei RON; 
 
- procentul minim obligatoriu de 50% din producția totală comercializată de  
fiecare membru/aferentă normei de venit, care trebuie comercializat prin  
cooperativa prevăzută la art. 6 lit. e), aferentă grupei/grupelor de produse cu  
care acesta participă în cooperativa agricolă; 
- că producția destinată vânzării aferentă terenurilor și efectivului de animale cu 
 care membrii participă în cooperativa agricolă prevăzută la art. 6 lit. e), trebuie să  
se valorifice integral prin intermediul cooperativei;  
- că totalitatea terenurilor și efectivelor de animale aferente producției valorificate 
 prin cooperativa agricolă prevăzută la art. 6 lit. e) și a bunurilor acesteia se  



asimilează unei unități tehnico-economice de sine stătătoare, conform  
statutului cooperativei; 
- că terenurile și animalele membrilor cu care participă în cooperativa  
agricolă prevăzută la art. 6 lit. e), trebuie identificate într-o anexă la statut; 
 
- câteva facilități fiscale în cazul cooperativelor agricole, având în vedere  
contextul problemelor structurale ale sectorului agricol, respectiv dimensiunea mică 
 și fărâmițarea exploatațiilor, numărul mare de exploatații de mici dimensiuni etc.,  
dar și a gradului redus de adaptare la cerinţele pieţei, asocierea și cooperarea  
dintre producători sunt esențiale în ceea ce privește consolidarea puterii de 
 negociere, procurarea utilajelor și tehnologiilor agricole, creşterea gradului de 
 acces la credite, introducerea inovațiilor și a ideilor noi de management, cum ar fi:  

(i) reducerea cu 20% a impozitului pe profit în primii 5 ani de activitate  
pentru cooperativele nou înființate, iar pentru cooperativele deja înființate  
pentru următorii 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi; 

      (ii) scutirea membrilor de la plata impozitului pe venituri în cazul persoanelor  
juridice  microintreprinderi și de la plata impozitului pe norma de venit în  
cazul persoanelor fizice (pf, pfa, ii, if), pentru producția valorificată  
prin/către cooperativa agricolă; 
     (iii) în cazul cooperativelor microîntreprinderi, acestea să plătească impozit pe  
profit și să fie scutite de la plata impozitului pe venituri; 

(iv) scutirea de la impozitul pe proprietate a bunurilor imobile ale  
membrilor cooperatori aferente producției valorificate prin cooperativa agricolă;  

(v) scutirea membrilor cooperativelor de la plata impozitului pe arendă în  
cazul terenurilor luate în arendă de către cooperative de la aceștia. 
 
- măsuri de aplicare 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, respectiv: 

(i) contractele de concesionare/închiriere a suprafețelor de pajiști încheiate  
de asociațiile de crescători prevăzute art.7 alin.(2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 3/2015, rămân legal valabile sub condiția menținerii membrilor și a
numărului de animale de la momentul încheierii contractelor, stabilindu-se o  
excepție de diminuare a acestuia cu maximum 10% corespunzător încărcăturii  
cu animale a unei suprafețe de maximum 30% din suprafața concesionată/închiriată,  
în anumite condiții; 

(ii) cooperativele agricole menționate anterior se subrogă în drepturile şi  
obligaţiile asociațiilor de crescători în ceea ce privește contractele  
de concesionare/închiriere a suprafețelor de pajiști. 
 
- interzicerea creării unor condiții în mod artificial, în vederea obținerii  
avantajelor reglementate de prezentul proiect. 
 
- că dispozițiile referitoare la procentul minim obligatoriu de 50% din producția  
totală comercializată de fiecare membru/aferentă normei de venit, care  
trebuie comercializat prin cooperativa prevăzută la art. 6 lit. e), la facilitățile fiscale 
și la interzicerea creării unor condiții în mod artificial, în vederea obținerii  
avantajelor reglementate de prezentul proiect, se aplică și grupurilor/organizațiilor  
de producători constituite conform prevederilor Ordonanței Guvernului  
nr.37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor  
de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu modificările 



 și completările ulterioare. 
 

     Trebuie avut în vedere faptul că, neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor  
de reglementare propuse prin prezenta lege va avea ca efect imposibilitatea 
absorbției fondurilor alocate cu aceste destinații. 
     De asemenea, nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgenţă  
poate avea consecinţe nefavorabile atât în plan economic, cât şi în plan social, 
în principal prin neaccesarea în condiţii optime a fondurilor alocate României  
pentru perioada 2014-2020, cu impact deosebit de grav asupra sectorului agricol 
al României. 
       În considerarea celor de mai sus, este necesară adoptarea proiectului de lege  
cu procedura de urgență prevăzută de art.  76 alin.(3) din Constituția  
României, republicată. 
 

3. Alte informaţii Nu este cazul 
 

Secţiunea a 3-a  Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 
1. Impactul macroeconomic Nu este cazul  

 
2. Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

Nu este cazul 

3. Impactul asupra mediului de 
afaceri 

Nu este cazul  

4. Impactul social Nu este cazul  
 

5. Impactul asupra mediului Nu este cazul 
 

6.Impactul asupra drepturilor și 
libertăților fundamentale ale 
omului 

 
Nu are impact. Proiectul este corelat cu dispozițiile  
Convenției europene a drepturilor omului și ale  
protocoalelor aditionale la aceasta, ratificate de România, precum si  
cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului. 
 

7. Alte informaţii Nu este cazul  
 

Secţiunea a 4-a  Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,  
pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani) 
 
Nu este cazul 
 
Secţiunea a 5-a  Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 
prevederilor proiectului de act normativ: 
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate 
sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ; 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 
vederea implementării noilor dispoziţii. 

Nu este cazul 

11. Compatibilitatea proiectului de act normativ  



cu legislația în domeniul achizițiilor publice Nu este cazul 
3. Conformitatea proiectului de act normativ cu 
legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare 

 
Nu este cazul 

4.Măsuri normative necesare aplicării directe a 
actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

5. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

6. Alte acte normative şi/sau documente 
internaţionale din care decurg angajamente 

 
Nu este cazul 

7. Alte informaţii  
Proiectul de act normativ nu contravine  
dispoziţiilor Convenţiei europene a  
drepturilor omului şi ale protocoalelor adiţionale 
la aceasta, ratificate de România, precum şi  
cu jurisprudenţa Curţii Europene a  
Drepturilor Omului. 
 

Secţiunea a 6-a  Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
1. Informaţii privind procesul de consultare cu 
organizaţii neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate 

 
Proiectul de act normativ a fost elaborat  
de reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale, împreună cu reprezentanți 
ai formelor asociative din sectorul agricol. 
 
Au avut loc discuţii şi în cadrul Comisiei  
pentru Dialog Social din Ministerul Agriculturii  
şi Dezvoltării Rurale, cu  
participarea reprezentanţilor confederaţiilor  
sindicale şi ai patronatelor din domeniul agriculturii.
 

2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a 
avut loc consultarea, precum şi a modului în care
activitatea acestor organizaţii este legată de 
obiectul proiectului de act normativ 

 
Având în vedere implicaţiile la nivel naţional,  
în procesul de fundamentare a măsurilor propuse 
au fost consultate organismele  
parteneriale reprezentative din sectorul agricol. 
 

3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi 
ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 
Guvernului nr.521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte normative 

 
 
 
 
Nu este cazul 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 
interministeriale, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale  
permanente 

 
 
 
Nu este cazul 



5. Informaţii privind avizarea de către: 
a)Consiliul Legislativ 
b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c)Consiliul Economic şi Social 
d)Consiliul Concurenţei 
e)Curtea de Conturi 

 
 
Proiectul de act normativ se avizează de   
Consiliul Legislativ  

6. Alte informaţii Nu este cazul  
 

Secţiunea a 7-a  Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului  
de act normativ 
 
1. Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ 

 
La nivelul Guvernului, au fost întreprinse  
demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. (1)  
din Regulamentul privind procedurile  pentru  
elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor  
de documente de politici publice, a proiectelor de  
acte normative, precum şi a altor documente, în  
vederea aprobării/adoptării, aprobat prin  
Hotărârea Guvernului nr. 561/2009. 
 
Acţiunea de informare se face prin afişarea pe  
site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării  
Rurale, www.madr.ro. 
 

2.Informarea societăţii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, 
precum şi efectele asupra sănătăţii şi 
securităţii cetăţenilor sau diversităţii 
biologice 

 
 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Alte informaţii 
 

Nu este cazul  

Secţiunea a 8-a  Măsuri de implementare 
1. Măsurile de punere în aplicare  

a proiectului de act normativ de  
către autorităţile administraţiei  
publice centrale şi /sau locale –  
înfiinţarea unor noi organisme  
sau extinderea competenţelor  
instituţiilor existente 

Instituţiile publice responsabile cu  
implementarea măsurilor cuprinse în proiectul de  
act normativ sunt Ministerul Agriculturii şi 
 Dezvoltării Rurale. 
 
 

2. Alte informaţii 
 

Nu este cazul 

 
 
 
 
 
 
 
 



În acest sens am elaborat prezentul proiect de Lege pentru modificarea și completarea 
Legii cooperației agricole nr.566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a 
acesteia, pe care îl supunem spre aprobare. 
 

 
MINISTRUL AGRICULTURII   

ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 

 
 

Daniel CONSTANTIN 
 
 
 

AVIZĂM FAVORABIL 
 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 
                                                                                   MINISTRUL ECONOMIEI, 

                                                                                     COMERȚULUI ȘI TURISMULUI 
      Eugen Orlando TEODOROVICI 

 
                                                                                        Mihai TUDOSE 

 
 

                                                                                MINISTERUL DEZVOLTĂRII  
                                                                     REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

                                    
                                                                                    Sevil SHHAIDEH 

 
MINISTRUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR  
MICI ȘI MIJLOCII ȘI MEDIULUI DE AFACERI 
 
                                                                                               PREŞEDINTELE CONSILIULUI                     
                  Andrei Dominic GEREA                                                   CONCURENŢEI  
 
              

                                                                                                Bogdan  Marius CHIRIŢOIU  
     PREȘEDINTELE AUTORITĂȚII NAŢIONALE  
DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR 
                     CU CARACTER PERSONAL 
 
                                                                                                 MINISTRUL FONDURILOR  
                         Ancuţa Gianina OPRE                                               EUROPENE 
 

                                                                                          Marius NICA 
 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE                                   
                                                                                     MINISTRUL JUSTIŢIEI 

 
     Bogdan Lucian AURESCU                                               
                                                                                              Robert-Marius CAZANCIUC 
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