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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 16 şi 17 septembrie 2009 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 16 şi 
17 septembrie 2009, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, 
modificată prin Legea nr.32/2007  (raport; Pl.x 303/2009).  

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru abrogarea 
alin.(11) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991  (raport; Pl.x 
311/2009).  

Lucrările şedinţei din data de 16 septembrie 2009 au început 
la ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:  

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, 
modificată prin Legea nr.32/2007 (raport; Pl.x 303/2009).  

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Steriu Valeriu-Andrei, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, 
Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă 
Gheorghe, Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe 
Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Iftime Adrian-
Dragoş, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian 
Toader, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. A absentat, 
motivat,  domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu, aflat în 
delegaţie externă.  

 Ca invitaţi au participat: 
 - domnul Cătălin Roşculete  – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
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- doamna Dana Trifu – consilier juridic, Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Daniel Botănoiu – director general, Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 

- domnul Cristian Hera – preşedinte, Academia de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. 

Lucrările au fost conduse de către domnul deputat dr.Valeriu 
Tabără, preşedintele comisiei.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, 
modificată prin Legea nr.32/2007 (Pl.x 303/2009).  

Domnul  Cătălin Roşculete, secretar de stat în MAPDR a arătat 
că Guvernul nu susţine propunerea legislativă, precizând că 
înscrierea majorării sau reducerii capitalului social în Registrul 
membrilor cooperatori sau în Registrul părţilor sociale nu are efectul 
unei publicări decât în măsura în care operaţiunile respective sunt 
aduse la cunoştinţa terţilor. Prin urmare, este necesar ca modificarea 
sau reducerea capitalului social să fie menţionate într-un document 
care să fie adus la cunoştinţă publică.  

Domnul Daniel Botănoiu, director general în MAPDR a arătat 
că nu se justifică eliminarea actualului text de la art.7 din Legea 
nr.566/2004, prin textul propus în cadrul articolului unic pct.3, 
întrucât dispoziţiile în vigoare în prezent se referă la scopul 
constituirii cooperativei agricole. În ceea ce priveşte textul propus 
pentru art.7, a apreciat că acesta aduce atingere unuia dintre 
principiile fundamentale ale cooperativei agricole, prevăzut la art.8 
lit.b) din Legea nr.566/2004, respectiv „principiul egalităţii 
membrilor în luarea deciziilor de conducere administrativă a 
activităţii cooperativei”. 

Acest text, ca şi cel propus la articolul unic pct.1 sunt de natură 
a transforma regimul juridic al cooperaţiei agricole într-un regim 
juridic comparabil cu cel al societăţilor comerciale reglementate de 
Legea privind societăţile comerciale nr.31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, aspect de natură a goli de 
conţinut întreaga reglementare privitoare la cooperaţia agricolă.  

Au urmat dezbateri. 
Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a cerut o analiză atentă a 

situaţiei, pentru că, în teritoriu, sunt multe lucruri care nu merg în 
acest domeniu al asocierilor şi, de asemenea, a constatat că lanţul 
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între producători şi procesatori s-a rupt, fapt care are repercusiuni 
asupra activităţii directe a fermierilor. 

S-a propus amânarea analizei, pentru clarificarea unor aspecte 
legate de condiţiile asocierii. 

Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 17 septembrie 

2009, începând cu ora 930. 
 Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru abrogarea 

alin.(11) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991  (raport; Pl.x 
311/2009).  

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei: Tabără 
Valeriu, Kelemen Atilla Béla-Ladislau, Steriu Valeriu-Andrei, 
Avram Marian, Mocanu Vasile, Alecu Valeriu, Antochi Gheorghe, 
Banu Mihai, Béres Ştefan Vasile, Chirilă Constantin, Coroamă 
Gheorghe, Dumitru Ion, Fuia Stelian, Georgescu Filip, Gheorghe 
Tinel, Ghiveciu Marian, Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Iftime Adrian-
Dragoş, Munteanu Ioan, Olar Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Stroian 
Toader, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin.  A absentat, 
motivat,  domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu, aflat în 
delegaţie externă.  

 Ca invitat a participat domnul Cătălin Roşculete  – secretar de 
stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările au fost conduse de către domnul deputat dr.Valeriu 
Tabără, preşedintele comisiei.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
abrogarea alin.(11) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991  
(raport; Pl.x 311/2009).  

În timpul dezbaterilor s-a hotărât amânarea analizei pentru a se 
clarifica unele aspecte legate de suprafeţele de teren aflate în 
administrarea institutelor, unităţilor, centrelor, staţiunilor de 
cercetare-dezvoltare în domeniul agricol, precum şi a instituţiilor de 
învăţământ agricol şi silvic. 

Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate.  
  

Preşedinte,                               Secretar,  
Prof. univ.dr. Valeriu Tabără    Vasile Mocanu  
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