
No iunea coopera iei i principiile cooperatiste 

Prof. univ. dr. Viorel G in

„Le secteur coopératiste est un domaine traditionnel de l’activité 
économique. Il a des principes spécifiques et il se trouve dans des rapports 
juridiques avec l’Etat. Les personnes juridiques dans le domaine coopératiste sont 
organisées en des structures associatives de nature commerciale et non 
commerciale” 

1. No iunea coopera iei
Determinarea juridic  a coopera iei. Determinarea cadrului juridic 

general privind organizarea i func ionarea coopera iei este f cut  prin dispozi iile 
Legii nr. 1/2005 privind organizarea i func ionarea coopera iei.

În Legea nr. 1/2005 exist  dispozi ii cu privire la: a) domeniul de aplicare al 
reglement rilor juridice privind coopera ia (art.1-6); b) regimul juridic al 
societ ilor cooperative (art.7-88); c) regimul juridic al asocia iilor de cooperative, 
uniunilor de societ i  cooperative i/sau asocia ii de cooperative, uniuni na ionale
de societ i cooperative, asocia ii de cooperative i uniuni de societ i cooperative 
(art.89-109); d) raporturile dintre stat i cooperative (art. 105-109); e) regimul 
juridic al Consiliului Consultativ al coopera iei (art. 110-111); f) infrac iunile la 
regimul activit ii cooperatiste (art. 112- 116) . 

No iunea coopera iei. Coopera ia reprezint  un sector specific al 
economiei. Ea func ioneaz  prin societ i cooperative1 i alte forme de asociere a 
acestora la nivel teritorial sau na ional.

În raport de obiectul de activitate societ ile cooperative pot fi:  a) societ i
cooperative me te ug re ti; b) societ i cooperative de consum; c) societ i
cooperative de valorificare; d) societ i cooperative agricole; e) societ i
cooperative de locuin e; f) societ i cooperative pesc re ti; g) societa i cooperative 
de transporturi;  h) societati cooperative forestiere. 

Celelalte forme2 de asociere în materie cooperatist  sunt: a) asocia iile de 
societ i cooperative; b) uniunea judetean  de cooperative i (sau) asocia ii de 
societ i cooperative; c) uniunea na ional  de societ i cooperative, asocia ii de 
societ i cooperative i uniuni de societa i cooperative, de aceea i form .

2. Principiile cooperatiste 
No iunea principiilor cooperatiste. No iunea de principiu se reg e te

generic în oricare activitate intelectual  sau de practic  ra ional  uman .
Etimologia3 cuvântului ,,principiu” provine din latinescul „principio” care 

înseamn  început. 

1 A se vedea art  4 din Legea nr.1/2005 privind organizarea i func ionarea coopera iei
2 A  se vedea art. 89 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea i func ionarea coopera iei 
3 A se vedea: Gh. Du u  Dic ionar  latin român Ed. tiin ific  Bucure ti 1969, pag. 353    
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În evolu ia sa cuvântul principiu a dobândit i accep iunea de „element 
fundamental”, „de idee”, „de lege”, de „norm  de baz ” pe care se întemeiaz   o 
teorie stiin ific , un subiect politic sau juridic, o norm  de conduit , o existent 4.

În substan a lor principiile sunt ni te idei de baz , reguli sau norme ca 
rezultat al abstractiz rilor i generaliz rilor în materie de cunoa tere i experien a
uman  prin care se reflect i orienteaz  gândirea i experien a uman i la care se 
raporteaz i valorizeaz  judecata, conduita i ac iunea uman .

Prin art. 7 (3) din Legea nr. 1/2005 se dispune c  organizarea i func ionarea
coopera iei este guvernat  de urm toarele principii: a) principiul asocierii voluntare 
i deschise; b) principiul controlului democratic al membrilor cooperatori; c) 

principiul particip rii economice a membrilor cooperatori; d) principiul autonomiei 
i independen ei societ ilor cooperative.   

În acela i art. 7, dar la alin. 4 se precizeaz  c  principiile statuate la alin. 3 
nu au caracter normativ fiind îns  folosite la interpretarea i aplicarea prevederilor 
Legii nr. 1/2005. 

În raport de prevederile legale men ionate se poate aprecia c  principiile 
consacrate la art. 7 din Legea nr. 1/2005 sunt atât reguli care guverneaz
organizarea i func ionarea coopera iei ca sistem de activit i de practic  socio-
uman , dar i principii de drept cooperatist deoarece orienteaz  întregul proces de 
în elegere, interpretare i aplicare a normelor de drept în materie. 

Principiile dreptului5 sunt ,,idei generale, precepte directoare care stau la 
baza sistemului de drept i care orienteaz  întregul proces de în elegere, elaborare 
i aplicare a dreptului”. 

Consider m c  principiile coopera iei sunt reguli generale care stau la baza 
organiz rii i func ion rii coopera iei ca sistem de activit i de practic  socio-
uman i care orienteaz  întregul proces de în elegere, interpretare i aplicare a 
normelor de drept, care reglementeaz  rela iile cooperatiste. 

Enumerarea principiilor cooperatiste. Principiile care stau la baza 
organiz rii i func ion rii coopera iei, precum i la orientarea procesului de 
în elegere, interpretare i aplicare a normelor de drept cooperatist sunt: a) 
principiul asocierii voluntare i deschise; b) principiul controlului democratic; c) 
principiul particip rii economice; d) principiul autonomiei i independen ei
societ ilor cooperative; e) principiul educ rii, instruirii i inform rii membrilor 
cooperatori; f) principiul cooper rii; g) principiul preocup rii pentru comunitate. 

Fiecare dintre principiile enun ate este fundamentat pe anumite elemente 
structurale.

Elementele structurale ale principiului asocierii voluntare i deschise. 
Principiul asocierii voluntare i deschise are urm toarele elemente structurale: 

4 În acest sens: Academia Român , Institutul de Lingvistic  ,,Iorgu Iordan”, Dic ionar Explicativ al 
Limbii Române, Ed. Univers Enciclopedic, Bucure ti, 1998, pag. 850. 
5 Pentru no iunea de principii ale dreptului a se vedea: N. Popa, Teoria general  a dreptului, Ed. 
Actami, Bucure ti, 1994, pag. 232-233, I. Ceterchi, I Craiovan, Introducere în teoria general  a 
dreptului, Ed. All, Bucure ti 1993, pag. 25, I. Dogaru, D. C. D ni or, Gh. D ni or, Teoria general  a 
dreptului, Ed. Themis, Craiova, 2000, pag. 701 i urm. 
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a) libertatea de asociere a persoanelor fizice i sau juridice în constituirea 
formelor asociative cooperatiste; 

b) egalitatea persoanelor fizice i/sau juridice în constituirea formelor 
asociative cooperatiste; 

Libertatea de asociere a persoanelor fizice i/sau juridice în constituirea 
formelor asociative cooperatiste are urm toarele componente:  

a) posibilitatea persoanelor fizice de a fi membri cooperatori într-o form
asociativ  cooperatist  (art. 21, alin. 1 din Legea nr. 1/2005); 

b) liberul consim mânt al persoanelor fizice i /sau juridice în participarea 
la constituirea formelor asociative cooperatiste (art. 7, alin. 1 i art. 7, alin. 3, lit. a 
din Legea nr. 1/2005). 

Egalitatea juridic  a persoanelor fizice i/sau juridice în constituirea, 
organizarea i func ionarea formelor asociative cooperatiste este determinat  prin: 

a) liberul acces al tuturor persoanelor fizice i/sau juridice capabile de a 
utiliza serviciile oferite de formele asociative cooperatiste (art. 7, alin. 3, lit. a din 
Legea nr. 1/2005); 

b) nediscriminarea pe criterii de na ionalitate, origine etnic , religie, 
apartenen  politic , origine social  sau sex a membrilor cooperatori în asumarea 
responsabilit ilor (art. 7, alin. 3, lit. a din Legea nr. 1/2005). 

Elementele structurale ale principiului controlului democratic. 
Potrivit principiului controlului democratic, societ ile cooperative sunt 
controlate de c tre membrii cooperatori care le compun. Componentele 
principiului controlului democratic se manifest  prin: 

a) participarea membrilor cooperatori la stabilirea politicilor i adoptarea 
deciziilor privind organizarea, func ionarea i controlul societ ilor cooperative în 
cadrul organelor de deliberare i decizie, a organelor de administrare i a organelor 
de control (art. 34 – 58 din Legea nr. 1/2005); 

b) desemnarea organelor de administrare i a organelor de control ale 
societ ii cooperative prin actul constitutiv la constituirea acesteia sau ulterior prin 
hot râri ale adun rilor generale ale membrilor cooperatori (art. 16 i art. art. 34 – 
58 din Legea nr. 1/2005); 

c) drepturile egale de vot ale membrilor cooperatori potrivit regulii c
fiecare dintre ace tia are un singur vot indiferent de num rul de p r i sociale 
de inute (art. 37 din Legea nr. 1/2005); 

d) antrenarea r spunderii fa  de membrii cooperatori a persoanelor care 
activeaz  ca reprezentan i ale i ai acestora (art. 7, lit. b din Legea nr. 1/2005). 

Elementele structurale ale principiului particip rii economice a 
membrilor cooperatori. Proprietatea societ ii cooperative se constituie atât prin 
contribu ia echitabil , constând în aporturile pe care membrii cooperatori le aduc 
pe alt nume la constituirea acesteia, dar i prin rezultatele economice ale 
activit ilor desf urate de c tre societatea cooperativ .

Elementele structurale ale principiului particip rii economice a membrilor 
cooperatori constau în:

a) participarea membrilor cooperatori cu aporturi la capitalul social al 
cooperativei, constând în numerar sau în bunuri (art. 13 din legea nr. 1/2005); 
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b) alocarea de c tre membrii cooperatori din profitul net al societ ii 
cooperative a unei cote pentru dezvoltarea acesteia (art. 7, lit. c din Legea nr. 
1/2005). 

Elementele structurale ale principiului autonomiei i independen ei 
societ ilor cooperative. Societ ile cooperative sunt autonome i independente ca 
subiecte de drept având personalitate juridic , ele fiind organizate i func ionând 
sub controlul membrilor cooperatori care le compun.

Principiul autonomiei i independen ei societ ilor cooperative are 
urm toarele elemente structurale: 

a) societ ile cooperative sunt organiza ii autonome bazate pe autoajutoare 
(art. 7, lit. d din Legea nr. 1/2005); 

b) societ ile cooperative sunt controlate de c tre membrii cooperatori care 
le constituie (art. 7, lit. d din Legea nr. 1/2005); 

c) societ ile cooperative sunt subiecte autonome de drept intrând în 
raporturi juridice cu alte persoane fizice i sau juridice de pe pozi ii de egalitate 
juridic  (art. 7, lit. d din Legea nr. 1/2005). 

Elementele structurale ale principiului educ rii, instruirii i inform rii 
membrilor cooperatori. Societ ile cooperative au ca scop promovarea intereselor 
economice, sociale i culturale ale membrilor cooperatori(art. 7, alin. 1 din Legea 
nr. 1/2005). Ele sunt agen i economici cu capital privat (art. 7, alin. 2 din Legea nr. 
1/2005). Pentru atingerea scopului societ ile cooperative trebuie s  asigure 
educarea, informarea i instruirea membrilor lor.

Componentele structurale ale principiului educ rii, instruirii i inform rii 
membrilor cooperatori sunt: 

a) posibilitatea creat  pentru ca membrii cooperatori s  se poat  instrui 
pentru a face fa  exigen elor impuse de calitatea de membru cooperator i de 
raporturile care pot exista între membrul cooperator i societatea cooperativ .

b) posibilitatea creat  pentru ca membrii cooperatori s  poat  face fa
exigen elor comportamentale în limitele unei conduite civilizate în sfera rela iilor 
cooperatiste (art. 7 lit. e din Legea nr. 1/2005); 

c) informarea membrilor cooperatori i a publicului în leg tur  cu natura i
avantajele coopera iei (art. 7 lit. e din Legea nr. 1/2005). 

Elementele structurale ale principiului cooper rii între societ ile
cooperative. Societ ile cooperative colaboreaz  în cadrul structurilor locale, 
na ionale, regionale i interna ionale. Ele pot constitui asocia ii de societ i
cooperative, uniuni de societ i cooperative i asocia ii la nivel jude ean i la nivel 
na ional (art. 89 – 104 din Legea nr. 1/2005). 

Principiul cooper rii între societ ile cooperative are urm toarele elemente 
structurale:

a) posibilitatea societ ilor cooperative de a se asocia în asocia ii teritoriale 
i în uniuni jude ene i uniuni na ionale (art. 89 din Legea nr. 1/2005); 

b) posibilitatea societ ilor cooperative de a coopera pentru a satisface 
interesele membrilor i pentru a consolida mi carea cooperatist  (art. 7, lit. f din 
Legea nr. 1/2005). 
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Elementele structurale ale principiului preocup rii pentru comunitatea 
societ ilor cooperative. Societ ile cooperative î i au sediul i î i desf oar
activitatea în sfera teritorial  a comunit ilor comunale, or ene ti sau jude ene.

Principiul preocup rii pentru comunitate a societ ilor cooperative este 
structurat pe directiva dezvolt rii durabile a comunit ilor din care astea fac parte 
(art. 7 lit. g din Legea nr. 1/2005). 

3. Raporturile dintre stat i coopera ie  Rolul statului în dezvoltarea 
coopera iei. Statul român sprijin  dezvoltarea societ ilor cooperative i a formelor 
lor asociative. El garanteaz  autonomia, independen a i egalitatea de tratament 
juridic a societ ilor cooperative i a formelor lor asociative atât fa  de stat cât i
fa  de al i agen i economici (art. 105 din Legea nr. 1/2005). 

Sprijinul acordat de stat coopera iei. Modalit ile6 prin care statul român 
sprijin  dezvoltarea societ ilor cooperative i a formelor lor asociative sunt: 

a) consultarea dintre Guvernul României i Consiliul7 consultativ al 
coopera iei cu privire la: 1) elaborarea politicii în materie de coopera ie; 2) 
elaborarea i revizuirea legisla iei în materie de coopera ie( art. 106 (1) din Legea 
nr. 1/ 2005) 

b) acordarea de facilit i legislative pentru societ ile cooperative cu 
privire la: 1) finan area investi iilor proprii; 2) ob inerea de credite pentru 
dezvoltarea activit ii; 3) accesul la serviciile de consultan ; 4) crearea de locuri 
de munc ; 5) ob inerea de venituri (art .106 (3) din Legea nr. 1 /2005); 

c) transmiterea în folosin  pe durat  nedeterminat i f r  plat  de terenuri 
c tre societ ile cooperative si asocia iile cooperatiste (art. 106 (1) din Legea nr. 
1/2005); 

d) cump rarea cu preem iune de catre societ tile cooperative i de c tre
asocia iile cooperatiste de la autorit ile administra iei publice centrale sau locale a 
bunurilor imobile din proprietatea privat  a acestora i care se afl  în folosin a
societ ilor cooperative sau a organiza iilor cooperative (art. 107 (2) din Legea nr. 
1/2005); 

e) concesionarea sau închirierea cu preferin  de c tre societ ile
cooperative i de c tre organiza iile cooperative de bunuri imobile din proprietatea 
privat  a autorit ilor administra iei publice centrale sau locale (art. 107 (2) din 
Legea nr. 1/2005); 

f) introducerea în planurile de înv mânt ale institu iilor de înv mânt
superior care au în structur  domeniile tehnic, economic i juridic, cu statut de 
disciplin  op ional  a materiei „no iuni despre organizarea i func ionarea
coopera iei” (art. 109 din Legea nr. 1/2005). 

6 A se vedea art. 106 – 107 din Legea nr. 1/2005; 
7 Consiliul consultativ al coopara iei este organism f r  personalitate juridic  având rol consultativ i
fiind format pe lâng  Agen ia Na ional  pentru Intreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie i este 
format din reprezentan ii din toate uniunile na ionale existente (a se vedea art. 110 din Legea nr. 
1/2005);
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Din prezentarea modalit ilor de sprijinire de c tre Statul român a 
societ ilor cooperative i a formelor lor asociative se poate observa c  acestea sunt 
de urm toarele categorii: 

a) modalit i de natur  politico – organizatoric  (Ex: 1. elaborarea 
politicilor în materie de coopera ie prin consultarea între Guvernul României i
Consiliul Consultativ al Coopera iei; 2. introducerea în planurile de înv mânt a 
unor institu ii de înv mânt superior a disciplinei „No iuni despre organizarea i
func ionarea coopera iei”); 

b) modalit i de natur  legislativ  (Ex: 1. promovarea unor acte normative 
care s  cuprind  facilit i de natur  fiscal , bancar , credit i ocuparea de for  de 
munc ; 2. instituirea prin lege a dreptului de preem iune ori de preferin  în 
favoarea societ ilor cooperative pentru încheierea anumitor acte juridice). 

4. Consiliul consultativ al coopera iei
No iunea Consiliului consultativ. Consiliul consultativ al coopera iei este 

un organism f r  personalitate juridic , având rol consultativ pe lâng  Agen ia
Na ional  pentru Întreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie (art. 110 din Legea nr. 
1/2005). El este format din reprezentan i desemna i de toate uniunile na ionale8.

Consiliul consultativ al coopera iei este o structur  de lucru care asigur
cadrul organizat pentru consult ri i schimb de informa ii între diferitele forme 
cooperatiste.

El este organizat i func ioneaz  pe baza unui regulament propriu care este 
aprobat în prima sa edin  prin consens (art. 111 din legea nr. 1/2005). 

Competen a Consiliului consultativ. Consiliul consultativ al coopera iei 
are în componen a sa dou  categorii de reprezentan i i anume: a) reprezentan i
desemna i de toate uniunile na ionale cooperatiste; b) reprezentantul Agen iei 
Na ionale pentru Întreprinderi Mici i Mijlocii i Coopera ie.

Reprezentantul Agen iei Na ionale pentru Întreprinderi Mici i Mijlocii i
Coopera ie reprezint i sus ine politica agen iei privind sprijinirea i dezvoltarea 
sistemului cooperatist din România i transmite agen iei toate deciziile luate în 
Consiliul consultativ. 

Reprezentan ii uniunilor na ionale cooperatiste le reprezint  pe acestea i
sus in în Consiliul consultativ punctele lor de vedere i comunic  acestora deciziile 
consiliului consultativ.

Func ionarea consiliului consultativ. Func ionarea consiliului consultativ 
se face potrivit Regulamentului propriu de organizare i func ionare. În Legea nr. 
1/2005 nu exist  dispozi ii care s  reglementeze organizarea i func ionarea
consiliului consultativ. 

Actele Consiliului consultativ. În deliber rile i hot rârile pe care le ia 
Consiliul consultativ emite decizii. Deciziile ca acte ale Consiliului consultativ 
sunt men ionate în legea nr. 1/2005 în art. 110, alin. 2 în mod pasager, în sensul c

8 Uniunea Na ional  este o structur  asociativ  cu personalitate juridic  format  din societ i
cooperative, asocia ii i uniuni de societ i cooperative de aceea i form  (art. 89, alin. 5 din Legea nr. 
1/2005);
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reprezentantul Agen iei Na ionale pentru Întreprinderi Mici i Mijlocii i
Coopera ie din Consilul consultativ are ca atribu ii preluarea i transmiterea 
acestora c tre agen ie f r  a se face o prezentare a acestora. 

Atribu iile Consiliului consultativ. Consiliul consultativ al coopera iei are 
urm toarele categorii de atribu ii:

a) atribu ii de elaborare referitoare la: 1. propuneri cu privire la dispozi iile
legale care intereseaz  societ ile cooperative (art. 110, alin. 3, lit. a din Legea nr. 
1/2005); 2. regulamentul propriu de organizare i func ionare (art. 110, alin. 3, lit. 
c din Legea nr. 1/2005); 3. propuneri de in iative legislative în domenii care 
intereseaz  activitatea coopera iei (art. 110, alin. 3, lit. d din Legea nr. 1/2005); 
programe care s  asigure crearea de noi societ i cooperative (art. 110, alin. 3, lit. 
h din Legea nr. 1/2005); 

b) atribu ii de promovare i informare cu privire la: 1. studii i analize 
privind mi carea cooperatist  (art. 110, alin. 3, lit. b din Legea nr. 1/2005); 2. 
schimb de informa ii între diferitele forme cooperatiste (art. 110, alin. 3, lit. e din 
Legea nr. 1/2005); 3. aplicarea Recomand rii9 nr. 193/2002 a OIM, a 
Recomand rilor ONU i ale organismelor cooperatiste interna ionale (art. 110, 
alin. 3, lit k din Legea nr. 1/2005); 4. informarea societ ii civile cu privire la 
poten ialul economic- social, educativ i formativ, pe care îl ofer  coopera ia (art. 
110, alin. 3, lit. j din Legea nr. 1/2005);  

c) atribu ii de avizare privitor la: 1. propunerile de promovarea i
dezvoltare a coopera iei (art. 110, alin. 3, lit. e din Legea nr. 1/2005); 2. programe 
în materie de coopera ie elaborate de ANIMMC (art. 110, alin. 3, lit. g din Legea 
nr. 1/2005); 3. proiecte de acte normative care reglementeaz  activitatea 
coopera iei (art. 110, alin. 3, lit. i din Legea nr. 1/2005); 

d) atribu ii de aprobare pentru: regulamente proprii de organizare i
func ionare (art. 110, alin. 3, lit. c din Legea nr. 1/2005); 

e) alte atribu ii prev zute de legisla ia în vigoare precum consultarea cu 
Guvernul României în materia elabor rii i revizuirii legisla iei i a politicilor în 
materie de coopera ie.

Diversitatea i con inutul atribu iilor Consiliului Consultativ al Coopera iei
sunt polarizate pe rolul consultativ al acestui organism f r  personalitate juridic
pe lâng  ANIMMC. 

5. Structuri asociative cooperatiste 
Categorii de structuri asociative cooperatiste. Organizarea i func ionarea

coopera iei este asigurat  prin urmatoarele categorii de structuri asociative 
cooperatiste: a) societ ile cooperative; b) asocia ia de societ i cooperative; c) 
uniunea jude ean  de societ i cooperative i/sau asocia ii de cooperative; d) 
uniunea na ional  de societ i cooperative, asocia ii i uniuni de societ i
cooperative.

9 Recomandarea nr. 193/2002 a OIM a fost adoptat  în data de 03.06.2002 la Conferin a OIM de la 
Geneva în a 90-a sesiune a conferin ei. 
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Ele sunt persoane juridice, dar se deosebesc prin scop, adic : a) societ ile 
cooperative sunt cu scop patrimonial; b) uniunile sunt f r  scop patrimonial. 

Societ ile cooperative. Societ ile cooperative sunt asocia ii autonome de 
persoane fizice i/sau juridice constituite pe baza liberului consim mânt al 
acestora cu scopul de a promova interesele economice, sociale i culturale ale 
membrilor cooperatori, pe baza aporturilor aduse de membrii i în baza principiilor 
cooperatiste (art. 7 alin. 1 din Legea nr. 1/2005). 

Societ ile cooperative sunt în raport de gradul de organizare de urm toarele 
tipuri: a) societ i cooperative de gradul I, care sunt persoane juridice constituite de 
persoane fizice (art. 6 lit l din Legea nr. 1/2005); b) societ i cooperative de gradul 
II care sunt persoane juridice constituite din societ i cooperative de gradul I, în 
majoritate, i alte persoane fizice sau juridice, în scopul integr rii pe orizontal  sau 
pe vertical  a activit ii economice desf urate de acestea (art. 106 lit m din Legea 
nr. 1/2005). 

Dup  obiectul de activitate i domeniul în care î i desf oar  activitatea, 
societ ile cooperative de gradul I se pot constitui în una dintre urm toarele forme: 
a) societ i cooperative meste ug re ti, care sunt asocia ii de persoane fizice care 
desf oar  în comun activit i de produc ie, de comercializare a m rfurilor, de 
executare de lucr ri i prest ri de servicii, care contribuie direct sau indirect la 
dezvoltarea activit ilor me te ug re ti ale membrilor cooperatori (art. 4 lit a din 
Legea nr. 1/2005); b) societ i cooperative de consum care sunt asocia ii de 
persoane fizice care desf oar  în comun activit i de aprovizionare a membrilor 
cooperatori i a ter ilor cu produse pe care le cump r  sau le produc i activit i de 
prest ri de servicii c tre membrii lor cooperatori i c tre ter i (art. 4 lit b din Legea 
nr. 1/2005); c) societ i cooperative de valorificare care sunt asocia ii de persoane 
fizice care se constituie în scopul de a valorifica produsele proprii sau achizi ionate
prin distribu ie direct  sau prin prelucrare i distribu ie direct  (art. 4 lit c din 
Legea nr. 1/2005); d) societ i cooperative agricole care sunt asocia ii de persoane 
fizice care se constituie cu scopul de a exploata în comun suprafe ele agricole 
de inute de membrii cooperatori, de a efectua în comun lucr ri de îmbun t iri 
funciare, de a utiliza în comun ma ini i instala ii i de a valorifica produsele 
agricole (art. 4 lit d din Legea nr. 1/2005); e) societ i cooperative de locuin e care 
sunt asocia ii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a construi, 
cump ra, conserva, renova i administra locuin e pentru membrii lor cooperatori 
(art. 4 lit e din Legea nr. 1/2005); f) societ i cooperative pesc re ti care sunt 
asocia ii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a înfiin a ferme piscicole 
i de acvacultur , de a produce, repara, între ine i cump ra echipamente, utilaje, 

instala ii, ambarca iuni de pescuit, precum i de a pescui, prelucra i distribui 
produse piscicole (art. 4 lit f din Legea nr. 1/2005); g) societ i cooperative de 
transporturi care sunt aocia ii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a 
realiza activit i de transport i activit i conexe acestora, pentru membrii 
cooperatori i pentru ter i, pentru îmbun t irea tehnic i economic  a activit ilor 
de transport desf urate de membrii cooperatori (art. 4 lit g din Legea nr. 1/2005); 
h) societ i cooperative forestiere care sunt asocia ii de persoane fizice care se 
constituie cu scopul de a amenaja, exploata, regenera i proteja fondul forestier 
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de inut de membrii cooperatori, inând seama de condi iile impuse de regimul 
silvic (art. 4 lit h din Legea nr. 1/2005). 

Societ ile cooperative de gradul II se pot constitui în oricare dintre formele 
i în domeniile în care se pot constitui societ ile cooperative de gradul I. 

Asocia iile de societ i cooperative. Asocia iile de societ i cooperative 
sunt persoane juridice f r  scop patrimonial, care sunt constituite de c tre societ i
cooperative de aceea i form  sau de forme diferite, în scopul reprezent rii 
intereselor membrilor asocia i (art. 6 lit b din Legea nr. 1/2005). Pentru constituirea 
asocia iilor, societ ile cooperative pun în comun i f r  drept de restituire aporturi 
în bani i/sau în natur i activeaz  pentru realizarea scopului i obiectivelor 
propuse (art. 89 alin 2 din Legea nr. 1/2005). 

Uniunile jude ene de societ i cooperative i/sau asocia ii de societ i
cooperative. Uniunile jude ene de societ i cooperative i/sau asocia ii de societ i
cooperative sunt persoane juridice f r  scop patrimonial constituite din societ i
cooperative de acea i form i asocia iile acestora, la nivel jude ean în scopul 
reprezent rii i promov rii intereselor economice, sociale i culturale ale 
membrilor cooperatori i ale membrilor asocia i (art. 6 lit n i art. 89 alin 4 din 
Legea nr. 1/2005). 

Societ ile cooperative i asocia iile de societ i cooperative trebuie s  aib
sediul pe raza administrativ – teritorial  a jude ului la nivelul c ruia se constituie 
uniunea.

Uniunile de societ i cooperative se pot constitui i la nivelul Municipiului 
Bucure ti, cu participarea societ ilor cooperative i a asocia iilor de societ i
cooperative care au sediul în Bucure ti.

Uniunea na ional  de societ i cooperative, asocia ii i uniuni de 
societ i cooperative. Uniunea na ional  de societ i cooperative, asocia ii i
uniuni de societ ii cooperative este persoan  juridic  f r  scop patrimonial, 
constituit  la nivel na ional din societ i cooperative de aceea i form , din 
asocia iile acestora i din uniunile jude ene de societ i cooperative si asocia iile
lor, care are ca scop reprezentarea i promovarea intereselor economice, sociale i
culturale ale membrilor cooperatori i ale membrilor asocia i (art. 6 lit n i art. 89 
alin 5 din Legea nr. 1/2005). 
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