
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATULCAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE

pentru modifîcarea art. 3 alin. (3) din Legea cooperaţiei 
agricole nr. 566/2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Alineatul (3) al articolului 3 din 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:
„Art. 3. (3) Gospodăria ţărănească poate deveni membru 

cooperator asociat în cooperativele agricole. Definirea, modul de 

autorizare şi organizare a gospodăriei ţărăneşti, modelul de atestat şi 
modelul de carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol sunt 
prevăzute în anexele nr. 1 - 3 care fac parte integrantă din prezenta lege,”
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, 
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 

României, republicată.
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Anexa nr. 1

Definirea şi modul de autorizare şi organizare 

a gospodăriei ţărăneşti

1. Gospodăria ţărănească este o exploataţie agricolă mixtă de culturi şi 
creşterea animalelor.

2. Gospodăria ţărănească se autorizează pe persoană fizică, de către unitatea 

administrativ-teritorială, pe raza căreia solicitantul are gospodăria, prin vizarea 

anuală a atestatului de gospodărie ţărănească.
3. Atestatul de gospodărie ţărănească şi carnetul de comercializare se vor 

elibera de către cooperativa agricolă a cărui membru este, numai solicitanţilor ce 

deţin în proprietate, în chirie, concesiune şi/sau arendă, suprafeţe de teren, efective 

de păsări, animale, familii de albine şi bazine piscicole.
4. Dimensiunile maxime obligatorii ale gospodăriei ţărăneşti pentru sectorul 

vegetal, zootehnic şi piscicol sunt:

A. Pentru sectorul vegetal:
a) cereale, plante tehnice şi medicinale:

i) până la 50 ha pentru zona de câmpie;
ii) până la 20 ha, pentru zona de deal.

b) pajişti naturale cultivate şi culturi fiirajere pentru zona de munte până la 25 ha;
c) legume până la 2 ha;
d) plantaţii de pomi şi pepiniere până la 5 ha;
e) căpşunerii, arbuşti fructiferi până la 1 ha;
f) plantaţii de vii nobile, pepiniere şi hamei până la 5 ha;
g) sere şi solarii până Ia 0,5 ha.

B. Pentru sectorul zootehnic:
a) vaci de lapte sau bubaline până la 15 capete;
b) taurine la îngrăşat până la 50 capete;
c) oi sau capre până la 300 capete;
d) cai de rasă până la 15 capete;
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e) porci până la 100 capete;
f) alte specii de animale până la 100 capete;
g) găini ouătoare până Ia 2.000 capete;
h) păsări pentru came până la 5.000 capete;
i) alte specii de păsări până la 1.000 capete;
j) apicultură până la 50 de familii;
k) stmţi până la 15 capete;
l) iepuri până la 500 capete;
m) animale de blană până Ia 100 capete.

C. Pentru sectorul piscicol:
a) bazine amenajate pentru producerea puietului de peşte până la 10 ha;
b) bazine amenajate pentm producerea peştelui de consum până la 20 ha;
c) păstrăvării până Ia 1 ha.

5. Gospodăria ţărănească se înregistrează în Sistemul Naţional de Identificare 

şi înregistrare a Animalelor - S.N.LA, ca fiind deţinută de persoane fizice, 
neînregistrate la Oficiul Registmiui Comerţului. Ea îndeplineşte condiţii minime de 

biosecuritate, nu se înregistrează sanitar-veterinar şi comercializează pe piaţa 

naţională animale vii şi produsele de origine animală de la acestea, prin intermediul 
cooperativei agricole din care face parte.

6. Gospodăria ţărănească se autorizează şi funcţionează ca membm într-o 

cooperativă agricolă, în conformitate cu prevederile prezentei legi. Animalele vii şi 
produsele de origine animală de la acestea, se comercializează numai către centrele 

de sacrificare, prelucrare, procesare, conservare, sortare, marcare şi ambalare ale 

cooperativei agricole, în baza carnetului de comercializare.
7. Cooperativa agricolă emite atestatul de gospodărie ţărănească şi carnetul de 

comercializare.
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Anexa nr. 2

ATESTAT DE GOSPODĂRIE ŢĂRĂNEASCĂ

Seria Nr.

pentru............................
domiciliat(ă) în judeţul , localitatea .................................. ,

legitiniat(ă) cu C.I./B.L. seria..... ,
........................... înscris în registrul

str. ............................., nr...............
, cod numeric personal (CNP) 
................... , volumul.............

nr.
agricol, tipul , poziţia nr................................

Valabilitatea prezentului atestat de gospodărie ţărănească este de 5 ani de la 
data emiterii şi se vizează anual de către emitent şi U.A.T.

Data emiterii

Preşedinte C.A.,

(numele şi prenumele, semnătura, ştampila)

Vizat UAT

Viză An Viză An Viză An Viză An Viză An
Emitent EmitentUAT UAT Emitent EmitentUAT UAT Emitent UAT
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Anexa nr. 3

CARNET DE COMERCIALIZARE A 
PRODUSELOR DIN SECTORUL AGRICOL

Seria Nr.

Valabilitatea prezentului carnet de comercializare a produselor este 1 an de la data 
emiterii, respectiv de Ia până la
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Judeţul....... ................
Cooperativa Agricolă,

1. Date identificare ale producătorului agricol titular al atestatului de gospodărie 
ţărănească

Numele, prenumele 
Adresa...................

,CNP

2. Date identificare gospodărie ţărănească

Localizare administrativă a suprafeţelor cultivate/efectivelor de animale/familii de 
albine/piscicultură:
Oraşul 
judeţul
Poziţia din registrul agricol:

, satul, comuna.

voi nr.

3. Atestat de gospodărie ţărănească seria 
conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 566/2004 a cooperaţiei 
agricole cu modificările şi completările ulterioare.

, emis înnr.

4. Prezentul carnet are seria 
autocopiative, de la nr..........

şi conţine 50 de seturi de câte 3 file
la nr.

Produsul Suprafaţa
cultivată

Producţia estimată a fi 
destinata comercializării 

(kg. buc.)

Produsul Număr efective de 
animale/familii de 
albine/piscicultură

Producţia 
estimată a fi 

destinată 
comercializării 

(kg. buc.)
ha an

1 2 3 4 5 6 7

—Preşedinte CA 
(numele, prenumele, semnătura, ştampila)
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Data

Seria Nr.

VÂNZĂTOR CUMPĂRĂTOR

Numele, prenumele Cooperativa Agricolă

Adresa Adresa

CUI

Mijloc de transport

Nr. Denumirea
produsului

U.M. Cantitatea Preţul unitar 
- leu/U.M. -

Suma plătită 
- Lei -crt.

(1) (2) (3) (4) (5) (O

SEMNĂTURĂ
VÂNZĂTORULUI

SEMNĂTURĂ
CUMPĂRĂTORULUI (ştampila)




