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BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUfAtlLOR

îii conformitate cu prevederile art.94 şl 115 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, vă înaintăm spre dezbatere şi adoptare, în procedură de
urgenţă, propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin.(2) din Legea
cooperaţiei agricole nr.566/2004.

INIŢIATORI,

Deputat PSD - Adrian-Ionuţ CHESNOIU _  

Senator PSD - Paul STĂNESGU

Senator PSD - Siminica MIREA

Deputat PSD - Florin- Ibnuţ BARBU

Deputat PSD - Ion- Cătălin GRECI

Deputat PSD - Marius lANCU

  
Deputat PSD - Emil ALBOTĂ  

Deputat PSD - Constantin BIRCĂ^^" 

Deputat PSD - Adrian ALDA

Deputat PSD - Aurel BĂLĂŞOIU
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Deputat PSD - Raluca-Giorgiana DUMITRESCU

Deputat PSD - Remus MUNTEANU

Deputat PSD - Nicu NIŢĂ

Senator PSD - Călin-Gheorghe MATIEŞ

Senator PSD - Ion ROTARU

Senator PSD - Lucian TRUFIN

Senator PSD - loan STAN 
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Coiniţîatori ai propunerii legislative pentru modificarea art.3 alin.(2) din Legea
cooperaţiei agricole nr.566/2004:
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CONSILIUL ECONOMIC Şl SOCIAL 
INTRARE Nr.JM!...

M.LuDiaSjlLâ:
EXPUNERE DE MOTIVEIEŞI

Satul românesc a fost, este şi va fi un element de siguranţă naţională. în mod 

tradiţional, el a îndeplinit mai multe funcţii importante pentru progresul naţiunii 
noastre:

1. Funcţia instructiv-educativă. Satul a fost un veritabil izvor de 
personalităţi bine educate şi bine instruite pentru viaţa politică din mediul rural şi 
urban. Majoritatea marilor creatori din România modernă, cu rădăcini ţărăneşti, au 
contribuit decisiv la progresul naţiunii noastre şi al întregii umanităţi. Modelul omului 
de succes onest s-a ridicat din sat şi a răspândit lumină în întreaga societate. Satul 
s-a manifestat ca păstrător al moralei, obiceiurilor şi credinţei străbune, punând 
bazele unor personalităţi puternice, ale unor patrioţi adevăraţi.

2. Funcţia economică. România modernă s-a ridicat şi s-a dezvoltat pe baza 
satului tradiţional. Gospodăriile ţărăneşti au asigurat pâinea cea de toate zilele 
întregii naţiuni române, creând şi disponibilităţi pentru export încă din perioada 
medievală. Principalele produse necesare traiului zilnic ai cetăţenilor români au fost 
asigurate de ţăranii gospodări. România a fost şi tinde să devină din nou grânarul 
Europei. Trebuie să sprijinim acest proces de revitalizare a gospodăriei ţărăneşti.

3. Funcţia demografică. Familia ţărănească a contribuit decisiv la creşterea 
populaţiei ţării de circa cinci ori, în ultimul secol şi jumătate. Chiar şi în condiţiile 
precare din prezent, tot ţăranii asigură un spor demografic sănătos pentru naţiunea 
română.

4. Funcţia de apărare locală şi naţională. în procesul evoluţiei sale 

istorice, obştea sătească română a îndeplinit rolul de furnizor de forţe pentru 
apărarea locală şi naţională. Iar satul a fost un loc de refugiu pentru locuitorii 
oraşelor cotropite. Armata română tradiţională a fost compusă din ţărani care îşi 
apărau glia străbună până la sacrificiul suprem. în caz de război modern, satul va fi 
locul de refugiu al cetăţenilor din oraşele distruse, asigurând supravieţuirea unui 
important segment de populaţie.

Toate cele patru funcţii menţionate contribuie la siguranţa naţională, fapt 
pentru care ele trebuie dezvoltate şi întărite.

în prezent, satul românesc se află în criză pe multiple planuri, datorită lipsei 

de siguranţă economică a gospodăriilor ţărăneşti. Funcţiile sale au slăbit grav, prin 
emigrare, sărăcire, lipsa de instructori şi educatori buni, practicare unei economii de 

subzistenţă, delăsare şi alcoolism. Putem salva acest element al siguranţei naţionale 
cu măsuri complexe, pornind de la securizarea gospodăriei ţărăneşti ca unitate de
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producţie mixtă, de sine stătătoare, cu eficienţă ' economică ridicată. Când
gospodăriile ţărăneşti vor fi înfloritoare, vom avea şi cultură rurală, şi spor
demografic, şi repatrierea multor emigranţi, şi sate dotate cu toate facilităţile vieţii
moderne.

Elementul de bază care poate salva satul românesc este gospodăria
ţărănească mixtă, organizată şi condusă de ţăranul gospodar. Factorul politic trebuie
să asigure elaborarea unor norme legale de stimulare, încurajare şi apărare a
gospodarilor din sate şi comune.

Faţă de cele prezentate, am elaborat propunerea legislativă, pe care o
supunem spre dezbatere şi adoptare Parlamentului în procedură de urgenţă.

INIŢIATORI,

Deputat PSD - Adrian-Ionuţ CHESNOIU

Senator PSD - Paul STĂNESCU

Senator PSD - Siminica MIREA

  
Deputat PSD - Fiorin- lonuţ BARBU

Deputat PSD - Ion- Cătălin GRE<

Deputat PSD - Marius lANCU

Deputat PSD - Emil ALBO

Deputat PSD - Constantin BÎRCĂ

Deputat PSD - Adrian ALDA

Deputat PSD - Aurel BĂLÂŞOIU
•s .

Deputat PSD - Raluca-Giorgiana DUMITRESCU

Deputat PSD - Remus MUNTEANU

Deputat PSD - Nicu NIŢĂ
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Senator PSD - Călin-Gheorghe MAŢII

Senator PSD - Ion ROTARII

Senator PSD - Lucian TRUF

Senator PSD - loan STAN
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Coiniţiatori ai propunerii legislative pentru modificarea art.3 alin.(2) din Legea
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LEGE
pentru modificarea 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:

„(3) Gospodăria ţărănească poate deveni membru cooperator asociat în 
cooperativele agricole. Definirea, modul de autorizare şi organizare a gospodăriei 
agricole ţărăneşti sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
lege". • '

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din ...
prevederilor art.76 alin.(2) din Constituţia României

Preşedintele Camerei Deputaţilor 
Ludovic ORBAN

cu respectarea

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din
art. 76 alin. (2) din Constituţia României

Preşedintele Senatului 
Anca Dana DRAGU

cu respectarea prevederilor
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Anexă

Definirea şi modul de autorizare şi organizare 
a gospodăriei ţărăneşti

1. Forma de exploataţie agricolă se numeşte „Exploataţie Agricolă Mixtă de 

Culturi şi Creşterea Animalelor tip Gospodăria Ţărănească".
2. Expioataţia Agricolă Mixtă de Culturi şi Creşterea Animalelor tip 

„Gospodăria Ţărănească" se autorizează pe persoană fizică, de către unitatea 

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

anuală a Atestatului de Gospodar.
3. Atestatul de Gospodar şi Carnetul de Comercializare se vor elibera de 

către cooperativa 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 ale „Gospodăriei Ţărăneşti" pentru sectorul 
vegetal, animal 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 furajere 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 la 0,5 ha.

B. Pentru sectorul zootehnic:
a) vaci de lapte sau bubaline până la 15 capete;
b) taurine la îngrăşat până la 50 de capete;
c) oi sau capre până la 300 capete;
d) cai de rasă până la 15 capete;
e) porci până la 100 capete;
f) alte specii de animale până la 100 capete;
g) găini ouătoare până la 2.000 capete;



h) păsări pentru carne până la 5.000 capete;
i) alte specii de păsări până la 1.000 de capete;
j) apicultură până la 50 de familii;
k) struţi până la 15 capete;
l) iepuri până la 500 capete;
m) animale de blană până la 100 capete.

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

5. Exploataţia Agricolă Mixtă tip „Gospodărie Ţărănească", se
înregistrează în Sistemul Naţional de Identificare şi înregistrare a Animalelor 

(S.N.I.I.A), ca fiind deţinută de persoane fizice, neînregistrate la Oficiul Registrului 
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 aceasta, prin intermediul cooperativei din care face parte.
6. Exploataţia Agricolă Mixtă tip „Gospodărie Ţărănească", se 

autorizează şi funcţionează ca membru 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, în 

baza carnetului de comercializare.
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m
ROMÂNIA

Cooperativa Agricolă Judeţul

în temeiul prevederilor art. 3, alin. (3) din Legea nr. 566/2004 a cooperaţiei agricole, cu modificările şi 
completările ulterioare,

având în vedere cererea dlui(dnei). în calitate de membru cooperator 
localitatea............................ ,'domiciliat(ă) în judeţul 

................, nr. ,, legitimat(ă) cu C.I./B.I. seriastr. , nr................. ...,
., membru în cooperativa agricolă 
."..., din data....................

cod numeric personal (CNP)
conform hotărârii A.G.A. nr.

ţie baza datelor din registrul agricol, în conformitate cu prevederile art 3, alin. (3) din Legea nr. 566/2004 cu modificările 
şi completările ulterioare.

se emite

ATESTAT DE GOSPODAR
Seria Nr.

pentru ....................................................
domiciliat(ă) în Judeţul.............................
......... , legitimat(ă)cu C.I./B.I. seria .......,nr.
înscris în registrul agricol, tipul

localitatea , str.
......cod numeric personal (CNP)..

....................... , poziţia nr..........

., nr.

volumul

Valabilitatea prezentului atestat de gospodar este de 5 ani de la data emiterii şi se vizează anual de către emitent
şi UAT.

Data emiterii

Preşedinte C.A.,

(Numele şi prenumele, semnătura, ştampila)

Vizat UAT

Viză An.Viză An.Viză An.Vi:a An.Viză An.
UATEmitentEmitent UATUATEmitentUATEmitentEmitent UAT



Seria
%

ROMÂNIA
4

r i

*.Judeţul............
9

Cooperativa Agricolă

CARNET DE COMERCIALIZARE A 

PRODUSELOR DIN SECTORUL AGRICOL

1

Valabilitatea prezentului carnet de comercializare a produselor este' 1 an
până. lade la data emiterii, respectiv de la

h

1



Judeţul...................>
Cooperativa Agricolă

1. Date identificare ale producătorului agricol titular al atestatului de gospodar
Numele, prenumele.............. .
Adresa.................................
2. Date identificare gospodărie 

Localizare administrativă a suprafeţelor cultivate/efectivelor de animale/ familii de albine/ 
piscicultură:
Oraşul 
judeţul
Poziţia din registrul agricol: voi.
3. Atestat de gospodar seria......
art. 3 alin. (3) din Legea nr. 566/2004 a cooperaţiei agricole cu modificările şi completările 
ulterioare.
4. Prezentul carnet are seria
autocopiative, de la nr.............

,CNP

, satul, comuna

.nr...
, emis în conformitate cu prevederilenr

si conţine 50 de seturi de către 3 file
9 i

lanr

Producţia estimată 
a fi destinată 

comercializării 
(kg. buc.)

Producţia estimată 
a fi destinată 

comercializării 
(kg. buc.)

Suprafaţa
cultivată

Număr efective de 
animale/familii de 
albine/piscicultură

ProdusulProdusul

ha ari

3 5 6 71 2 4

Preşedinte CA
(prenumele, numele, semnătura, ştampila)

2



Data
Seria Nr

CUMPĂRĂTORVÂNZĂTOR

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

Cooperativa Agricolă
Adresa....................
CUI....... .................
Mijloc de transport....

Nr. Preţul unitar 
-leu/UM-

Suma plătită 
- Lei-

Denumirea produsului U.M Cantitatea
Crt
(1) (5) (6)(2) (3) (4)

SEMNĂTURA
VÂNZĂTORULUI

SEMNĂTURA
CUMPĂRĂTORULUI (ştampila)

3
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ROMANIA

Biroul permanat al Camerei D^tafilor
Iniţiative Icglgla^______

■SOT-Nr.

Către,

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

în conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, vă înaintăm spre (^zbatere şi adoptare, în
procedură de urgenta, propunerea legislativă privind regimul juridic al
Situiui arheologic Reşca - Romuia din comun^Dobrosioveni, judeţul Olt
şi unele măsuri pentru protejarea acestuia./

INIŢIATORI, /
Deputat PSD - Florin- lonuţ ^RBU

Deputat PSD - Adrian-Ionuţ CHESNOI
Senator PSD - Paul STĂţ^SCU

Senator PSD - Siminioă MIREA

Deputat PSD - lonVCătălin GRECU 

Deputat PSD -Jh4arius lANCU    

Deputat PSi/- Emil ALBOTi
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