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Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi avizarea în fond, a proiectului de Lege privind organizarea şi 

funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti. (PL 197/1998). 

2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

                                                                            
         La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 26 membrii. 

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii UCECOM: domnul Dumitru Dângă – 

preşedinte şi domnul Ioan Rus - consilier.  

 
La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond, a 

proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 30 iunie 1998. 

Reprezentantul UCECOM a prezentat istoricul proiectului de lege, menţionând că, 

organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti din România a fost reglementată prin 

Decretul-Lege nr.66/1990, care prevedea normele de organizare şi garantare a funcţionalităţii 

cooperaţiei meşteşugăreşti. 

Reprezentantul UCECOM a mai menţionat că, în anul 1996 s-a constatat că Decretul-

Lege nr.66/1990 trebuie îmbunătăţit deoarece nu mai era corespunzător cerinţelor necesare 

care să asigure cooperaţiei meşteşugăreşti o dezvoltare adecvată potrivit specificului 
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tradiţional al acesteia. Au fost consultaţi şi specialişti în legislaţia cooperatistă, consilieri 

juridici şi reprezentanţii unor organizaţii şi organisme cooperatiste internaţionale ca: Alianţa 

Cooperatistă Internaţională, Comitetul Internaţional al Cooperativelor de Producţie şi 

Comitetul European al Cooperatorilor de Producţie, care şi-au exprimat păreri favorabile 

asupra proiectului de lege, atât în ceea ce priveşte necesitatea acestuia, cât şi în ceea ce 

priveşte modul de exprimare a principiilor cooperatiste. 

De asemenea, s-a făcut precizarea că domnii senatori: Ionescu Gheorghe, Ladanu 

Mihail şi Lupu Ioan au iniţiat proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea 

cooperaţiei. 

Reprezentantul UCECOM a susţinut necesitatea unei legi specifice pentru organizarea 

şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti, în acest sens solicitând adoptarea proiectului de 

lege privind cooperaţia meşteşugărească. Cu privire la legea cadru de organizare şi 

funcţionare a cooperaţiei - lege care a fost formal consultată – reprezentanţii Cooperaţiei s-au 

adresat Preşedinţiei pentru respingerea legii. 

Reprezentantul UCECOM a propus termenul de 30 de zile, pentru armonizarea 

textului proiectului de lege. 

Dezbaterea a relevat faptul că legea specifică trebuie să aibă la bază legea cadru de 

organizare şi funcţionare a cooperaţiei, care se află în prezent la promulgare la Preşedintele 

ţării. 

Ca urmare, pentru corelarea celor două legi, membrii Comisie au decis să se aştepte 

promulgarea legii cadru, precum şi punctul de vedere al Agenţiei Naţionale pentru 

Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie. 

 

 

  

  PREŞEDINTE, 

Mihai TUDOSE 

                                                             SECRETAR, 
                                                                 Vasile Cosmin NICULA   
   
                                 Expert parlamentar, 
                                                                                                                                                Graziella Segărceanu          
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