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AVIZ 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei 

agricole nr.566/2004 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu 

propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole 

nr.566/2004, transmisă cu adresa nr. Pl-x nr. 376 din 20 iunie 2022, înregistrată sub 

nr. 4c-1/334 din 20 iunie 2022. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă 

în şedinţa din data de 14 iunie 2022. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale                            

art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 

Potrivit reglementărilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare,  membrii Comisiei au examinat 

propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 12 septembrie 2022. 

Membrii Comisiei au analizat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea 

de motive, avizul favorabil, cu observații și propuneri, al Consiliul Legislativ, 

transmis cu adresa nr. 426 din data de 18 aprilie 2022, avizul nefavorabil al Consiliul 

Economic și Social, transmis cu adresa cu nr. 1997 din data de 05 aprilie 2022.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.566/2004, în vederea creării cadrului legal pentru ca şi alte 
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persoane juridice, care au legătură cu domeniul agricol, să poată deveni membri ai 

cooperativelor agricole. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi                                   

(4 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, în forma prezentată de inițiator. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

                     PREŞEDINTE             

                                

         

               Costel Neculai DUNAVA                                   SECRETAR  
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