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Parlamentul României 

Senat
Comisia pentru Agricultură,
Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală Nr.XXIIU 226 /08.06.2022

RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei
agricole nr.566/2004 

L261/2022

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, cu modificările 

ulterioare, Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală, prin 

adresa L261 /2022, a fost sesizată, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului, asupra

Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei 
agricole nr.566/2004.

Iniţiatori: Mirea Siminica - senator PSD; Stănescu Paul - senator PSD; Albotă 
Emil-Florin - deputat PSD; Barbu Florin-lonuţ - deputat PSD; Bîrcă Constantin - deputat 
PSD; Chesnoiu Adrian-lonuţ - deputat PSD; Grecu lon-Cătălin - deputat PSD; lancu 
Marius-lonel - deputat PSD.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004 în vederea creării cadrului legal 
pentru ca şi alte persoane juridice, care au legătură cu domeniul agricol, să poată 
deveni membri ai cooperativelor agricole adăugându-se, astfel, şi alte coduri CAEN la 

alin.{2) al art.3.

Consiliul Legislativ a transmis aviz FAVORABIL, cu observaţii şi propuneri. 

Consiliul Economic şi Social a transmis aviz NEGATIV.
La dezbaterea propunerii legislative, au participat, în conformitate cu prevederile 

art.63 din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare, din partea Guvernului, 

domnul Telehuz Dragoş-Costin - Secretar de stat MADR.
în şedinţa din data de 08.06.2022, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să adopte un raport de respingere.
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Motivarea respingerii:
- Modificarea propusă prin propunerea legislativă nu mai corespunde scopului 

iniţial al Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare, respectiv de a “încuraja asocierea producătorilor pentru a putea 

face faţă competiţiei pe piaţa unică şi să realizeze ei investiţii prin care să 

adauge valoare producţiei primare agricole, să scurteze numărul 

intermediarilor de pe lanţul alimentat^’.

- Nu sunt clare implicaţiile pe care propunerea legislativă le are asupra 

legislaţiei în vigoare, respectiv interacţiunea cu dispoziţiile art.76 din Legea 

cooperaţiei agricole nr.566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

care conţine măsuri ce constituie derogări de la prevederile Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Comisia supune spre dezbatere şi adoptare, plenului Senatului, raportul de
respingere.

în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile art.76 

alin. (2) din Constituţie.
Potrivit prevederilor art.75 alin. (1) din Constituţia României, republicată şi ale 

art.92 alin. (7) din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare, Senatul este 

prima cameră sesizată.

SECRETAR,PREŞEDINTE,

Senator CERNICNSebastianSenator SCARLA
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