
                  Privind cooperativele de intreprinzator

                         Legea Republicii Moldova
                       Nr. 73-XV din 12 aprilie 2001
         (Monitorul Oficial, 3 mai 2001, nr.49-50, p. I, art. 237)

     Parlamentul adopta prezenta lege organica.

                               Capitolul  I
                            DISPOZITII GENERALE

     Articolul 1. Scopul si obiectul legii
     (1) Prezenta lege are drept scop stabilirea cadrului legislativ pentru
dezvoltarea  sistemului  cooperativelor  de  intreprinzator,  denumite   in
continuare cooperative.
     (2) Prezenta  lege  are  ca  obiect  relatiile  ce  tin  de   crearea,
activitatea,  reorganizarea  si  lichidarea  cooperativelor,  precum  si  a
asociatiilor,  uniunilor  acestora,  denumite  in  continuare   uniuni   de
cooperative.
     (3) Prezenta lege nu are efect asupra cooperativelor de productie.

     Articolul 2. Legislatia privind cooperativele
     (1) Crearea,  activitatea,  reorganizarea si lichidarea cooperativelor
este reglementata,  pe linga prezenta lege,  si  de  Legea  cu  privire  la
antreprenoriat si intreprinderi,  Codul civil, Codul funciar, Codul fiscal,
Codul muncii si de alte acte normative.
     (2) Particularitatile    crearii,    activitatii,   reorganizarii   si
lichidarii cooperativelor de economii  si  imprumut  se  stabilesc  conform
legislatiei (in redactia Legii Nr.91-XV din 6 martie 2003).

     Articolul 3. Statul si cooperativele
     Se interzice imixtiunea autoritatilor  publice  si  a  persoanelor  cu
functii  de  raspundere  ale  acestora  in  activitatea cooperativelor,  cu
exceptia cazurilor prevazute de actele legislative.

     Articolul 4. Notiuni de baza
     In sensul prezentei legi, se definesc urmatoarele notiuni:
     a) membru al cooperativei - persoana juridica sau fizica care practica
activitate  de  intreprinzator si detine cota ordinara si,  dupa caz,  cota
preferentiala;
     b) membru  asociat al cooperativei - persoana juridica sau fizica care
detine doar cota preferentiala;
     c) participarea  la  relatiile  economice  cu cooperativa - procurarea
(beneficierea) de catre membrul  cooperativei  a  productiei  (serviciilor)
acesteia si/sau livrarea (prestarea) cooperativei de catre membrul acesteia
a productiei (serviciilor) sale;
     d) regulamentul       privind       relatiile       economice       cu
cooperativa-regulamentul  care   determina   relatiile   economice   dintre
cooperativa si membrii ei,  precum si dintre membrii acesteia, in masura in
care nu sint reglementate de actele legislative si statutul cooperativei;
     e) prudenta  financiara  -  masurile,  stabilite de prezenta lege,  de
statutul si de  regulamentele  respective  ale  cooperativei,  pe  care  le
intreprinde  aceasta  in  activitatea  sa  operationala,  investitionala si
financiara pentru a preveni pierderile financiare evidente;
     f) capital  social  -  partea  principala  a  capitalului  propriu  al
cooperativei, compusa integral din cotele ordinare si preferentiale;
     g) cota  ordinara  -  cota  care  acorda  membrului  cooperativei,  in
relatiile  lui  cu   cooperativa,   drepturi   patrimoniale   si   drepturi



nepatrimoniale  personale legate de cele patrimoniale,  inclusiv dreptul de
vot,  si care se compune din cota initiala,  cotele suplimentare si  cotele
bonus;
     h) cota bonus - partea cotei ordinare,  calculata fiecarui  membru  al
cooperativei  din  profitul  net  al  acesteia  proportional  volumului lui
efectiv de participare la relatiile economice cu cooperativa;
     i) cota  preferentiala  -  cota  care,  fara  a  acorda  detinatorului
acesteia dreptul de vot, ii acorda dreptul exclusiv la dividende si dreptul
preferential   la   patrimoniul   liber  de  datorii  in  cazul  lichidarii
cooperativei;
     j) rabaturi   (adaosuri)   cooperatiste   -  rabaturile  la  preturile
productiei livrate ori la tarifele  pentru  serviciile  prestate  de  catre
cooperativa  membrilor  sai (adaosurile la preturile productiei livrate sau
la tarifele pentru serviciile prestate cooperativei de catre  membrii  ei),
care,  primite drept avansuri de catre cooperativa,  se restituie membrilor
acesteia dupa expirarea anului financiar;
     k) dividende  -  platile  din  profitul  net  al  cooperativei care se
efectueaza exclusiv detinatorilor cotelor preferentiale.

                               Capitolul II
                                COOPERATIVA

     Articolul 5. Statutul juridic al cooperativei
     (1) Cooperativa  este  o  organizatie  comerciala  (intreprindere)  cu
statut de persoana juridica,  ai carei membri sint persoane juridice si/sau
fizice care practica activitate de intreprinzator.
     (2) Scopul cooperativei este de a contribui la obtinerea profitului de
catre membrii sai.
     (3) Cooperativa  activeaza  in baza prezentei legi,  a statutului si a
regulamentelor ei.
     (4) Cooperativa poate fi creata pe principii primare (fara predecesori
de drepturi),  precum si prin reorganizarea altor intreprinderi ori  uniuni
ale acestora (cu predecesori de drepturi).
     (5) Cooperativa este alcatuita  din  cel  putin  5  persoane  juridice
si/sau fizice.
     (6) Daca numarul membrilor cooperativei se reduce sub limita stabilita
la  alin.(5),  cooperativa,  in termen de 3 luni din ziua acestei reduceri,
este obligata:
     a) sa majoreze numarul membrilor pina la limita stabilita la alin.(5);
sau
     b) sa  se  reorganizeze intr-o intreprindere cu alta forma juridica de
organizare ori in uniune de intreprinderi; sau
     c) sa se lichideze in baza hotaririi adunarii generale.
     (7) Daca dispozitiile alin.(6) nu vor fi indeplinite, cooperativa:
     a) este  lipsita  de  privilegiile definite la art.62 alin.(2) lit.a),
art.63 si art.87 alin.(6); si
     b) urmeaza  sa  fie lichidata prin hotarire a instantei judecatoresti,
adoptata la cererea oricarui  membru  al  cooperativei,  a  inspectoratului
fiscal  teritorial  corespunzator  ori a autoritatii administratiei publice
locale corespunzatoare.

     Articolul 6. Principiile de baza ale activitatii cooperativei
     (1) Cooperativa isi desfasoara activitatea in baza:
     a) intrarii si iesirii benevole in (din) cooperativa  a  membrilor  si
membrilor sai asociati;
     b) participarii  membrilor  sai  la  adunarile  generale  pe  baza  de
principii democratice;
     c) cooperarii activitatii sale de intreprinzator cu  cea  a  membrilor
sai;



     d) formarii capitalului social variabil;
     e) asigurarii transparentei in activitatea sa.
     (2) Cooperativa este obligata sa livreze (presteze) cel  putin  50  la
suta  din  volumul  total al productiei (serviciilor) proprii membrilor sai
si/sau sa procure (sa beneficieze) de la membrii sai cel putin 50  la  suta
din  volumul  total  al productiei procurate (serviciilor primite) de catre
cooperativa.
     (3) Daca,  la expirarea perioadei de 3 luni,  dispozitiile alin.(2) nu
sint indeplinite,  cooperativei i  se  aplica  prevederile  art.5  alin.(6)
lit.b) si c) si alin.(7).

     Articolul 7. Tipurile cooperativelor
     (1) Cooperativele pot activa in toate ramurile economiei nationale  si
sint in drept sa practice orice gen de activitate, cu exceptia acelora care
sint interzise de actele legislative.
     (2) In  functie de genul de activitate,  se disting urmatoarele tipuri
de cooperative:
     a) de prelucrare;
     b) de prestari servicii, inclusiv cele de consultanta;
     c) de economii si imprumut;
     d) cu alte genuri de activitate.
     (Conform Legii  Nr.91-XV  din  6 martie 2003 articolul 7 alineatul (2)
litera d) se exclude, iar litera e) devine litera d).

     Articolul 8. Patrimoniul cooperativei
     (1) Cooperativa dispune de patrimoniu propriu,  separat de patrimoniul
membrilor sai, are conturi bancare si bilant autonom.
     (2) Patrimoniul cooperativei  se  formeaza  din  mijloace  banesti  si
bunuri   nebanesti   transmise  in  capitalul  ei  propriu,  din  venituri,
subventii,  dotatii,  donatii, sponsorizari, credite si imprumuturi, precum
si din alt patrimoniu procurat in conformitate cu legislatia.
     (3) Patrimoniul cooperativei se formeaza cu respectarea  restrictiilor
stabilite  de  actele  legislative,  de  statutul  si  normele  de prudenta
financiara ale cooperativei.

     Articolul 9. Drepturile cooperativei
     (1) Cooperativa este in drept:
     a) sa stabileasca preturi si tarife la productia  si  serviciile  sale
ori  la  productia  procurata si serviciile de care beneficiaza,  precum si
rabaturi (adaosuri) la aceste preturi si tarife;
     b) sa  efectueze  operatii  comerciale  din  numele  si  in  interesul
membrilor sai;
     c) sa  deschida  reprezentante,  sa  creeze filiale,  precum si sa fie
participanta a societatilor comerciale si membru al  altor  cooperative  si
uniuni de intreprinderi;
     d) sa contracteze imprumuturi de la membrii si membrii  sai  asociati,
sa  le  acorde  imprumuturi  in  modul stabilit de legislatie,  statutul si
regulamentul respectiv al cooperativei,  precum si de contractele incheiate
cu acestia;
     e) sa plaseze obligatiuni si alte titluri de creanta  in  conformitate
cu   legislatia   privind  valorile  mobiliare,  statutul  cooperativei  si
hotarirea adunarii generale a acesteia;
     f) sa   exercite   alte  atributii  ce  nu  contravin  legislatiei  si
statutului sau.
     (2) Cooperativa nu este in drept sa plaseze actiuni.
     (3) Cooperativa  poate  avea  marci  comerciale  (marci  de  serviciu)
inregistrate,   alte   mijloace   de   identificare  vizuala  a  productiei
(serviciilor) sale.



     Articolul 10. Obligatiile si raspunderea cooperativei
     (1) Cooperativa este obligata:
     a) sa-si onoreze obligatiile fata de membrii si membrii sai  asociati,
stabilite  de  prezenta  lege,  de  statutul  sau  si de regulamentele sale
respective, precum si de contractele incheiate cu acestia;
     b) sa efectueze, dupa caz, instruirea membrilor cooperativei;
     c) sa acorde membrilor si membrilor sai  asociati  informatii  privind
activitatea sa, prevazute de prezenta lege si statutul sau;
     d) sa prezinte organelor de stat abilitate rapoarte in conformitate cu
legislatia;
     e) sa indeplineasca alte obligatii prevazute  de  actele  legislative,
statutul si contractele cooperativei.
     (2) Cooperativa  raspunde  pentru  obligatiile   asumate   cu   intreg
patrimoniul detinut de ea cu titlu de proprietate.
     (3) Cooperativa nu raspunde pentru obligatiile membrilor si  membrilor
sai  asociati  si  suporta,  in  limita valorii cotelor lor,  riscul pentru
aceste obligatii in cazurile prevazute de prezenta lege  si  de  alte  acte
legislative.

     Articolul 11. Denumirea cooperativei
     (1) Denumirea deplina a cooperativei va contine sintagma  "cooperativa
de intreprinzator", iar cea prescurtata - initialele "C.I.".
     (2) Organizatia care nu corespunde cerintelor prezentei legi  nu  este
in   drept   sa   foloseasca  in  denumirea  sa  sintagma  "cooperativa  de
intreprinzator".

     Articolul 12. Sediul cooperativei
     (1) Sediu al cooperativei se considera sediul organului ei executiv.
     (2) Drept sediu al cooperativei poate  servi  si  sediul  (domiciliul)
unui membru al cooperativei.
     (3) In cazul schimbarii sediului,  cooperativa,  in scris, in termenul
stabilit  de  legislatie,  aduce  acest  fapt  la cunostinta membrilor sai,
organului inregistrarii de stat a intreprinderilor,  inspectoratului fiscal
teritorial,  creditorilor  si  altor  persoane  si  autoritati  interesate,
introducind modificarea corespunzatoare in statut si, dupa caz, in stampila
cooperativei.

     Articolul 13. Organele cooperativei
     (1) Organele cooperativei sint:
     a) adunarea generala a membrilor cooperativei,  denumita in continuare
adunare generala;
     b) consiliul  de  administrare al cooperativei,  denumit in continuare
consiliul cooperativei,  daca acesta este  constituit  in  conformitate  cu
art.54 alin.(1) sau cu statutul cooperativei;
     c) presedintele cooperativei;
     d) comisia  de  revizie  sau  revizorul  cooperativei,  in  continuare
comisia de revizie;
     e) comisia  de arbitraj si alte organe,  daca acestea sint constituite
in conformitate cu statutul cooperativei.
     (2) Adunarea generala este organul suprem al cooperativei.
     (3) Consiliul  cooperativei  reprezinta  interesele  membrilor  ei  in
perioada dintre adunarile generale, gestioneaza activitatea cooperativei in
limitele competentei sale si este subordonat numai adunarii generale.
     (4) Presedintele cooperativei este un organ executiv unipersonal, care
conduce  activitatea  curenta  a  cooperativei  si  poate  solutiona  orice
chestiuni  in  legatura cu aceasta,  cu exceptia celor ce tin de competenta
adunarii generale sau a consiliului cooperativei.
     (5) Comisia  de revizie efectueaza controlul intern asupra activitatii
cooperativei si este subordonata numai adunarii generale.



     Articolul 14. Reprezentarea cooperativei
     (1) Cooperativa,  in  raporturile  ei  cu  autoritatile  publice si cu
tertii, este reprezentata de presedintele acesteia.
     (2) Daca  cooperativa  se  afla in litigiu de judecata cu presedintele
ei,  aceasta este reprezentata in instanta judecatoreasca  de  presedintele
consiliului cooperativei.
     (3) Daca cooperativa  se  afla  in  litigiu  de  judecata  cu  membrul
consiliului   cooperativei,   aceasta   este   reprezentata   in   instanta
judecatoreasca de catre persoana imputernicita de adunarea generala.

                               Capitolul III
                CONSTITUIREA SI INREGISTRAREA COOPERATIVEI

     Articolul 15. Documentele de constituire
     Documentele de  constituire  ale  cooperativei  sint   contractul   de
constituire si statutul.

     Articolul 16. Contractul de constituire
     (1) Contractul de constituire al cooperativei  stabileste  drepturile,
obligatiile si raspunderea fondatorilor acesteia.
     (2) Contractul de constituire al cooperativei trebuie sa cuprinda:
     a) denumirea  deplina  si  prescurtata  a  cooperativei  si informatii
despre sediul acesteia;
     b) scopul si genurile principale de activitate a cooperativei;
     c) termenul de activitate a cooperativei;
     d) lista fondatorilor cooperativei;
     e) marimea  initiala  a  capitalului  social   al   cooperativei,   cu
specificarea  marimii  si  formei  aporturilor  efectuate  de catre fiecare
fondator in contul cotei sale initiale;
     f) termenele   in   care  se  efectueaza  de  catre  fiecare  fondator
aporturile in contul cotei sale initiale;
     g) modul  si termenele de restituire a cheltuielilor de constituire si
de inregistrare a cooperativei;
     h) alte  prevederi  privind  modul  si  termenele de constituire si de
inregistrare a cooperativei.
     (3) Genurile  de  activitate a cooperativei se indica in contractul de
constituire si in statutul cooperativei in conformitate  cu  clasificatorul
activitatii respective aprobat in modul stabilit.
     (4) Lista fondatorilor cooperativei va  cuprinde  datele  indicate  la
art.79 alin.(2) lit.b) - d).
     (5) Contractul de constituire este semnat de fondatorii cooperativei.
     (6) Actiunea  prevederilor  contractului de constituire inceteaza dupa
inregistrarea de stat a cooperativei si indeplinirea  celorlalte  obligatii
de catre fondatori.

     Articolul 17. Statutul cooperativei
     (1) Statutul cooperativei va cuprinde informatiile prevazute la art.16
alin.(2) lit.a) - c), precum si:
     a) marimea minima a capitalului propriu al cooperativei;
     b) drepturile,  obligatiile si raspunderea cooperativei, ale membrilor
si membrilor ei asociati;
     c) conditiile  si  modul  de  obtinere  si de retragere a calitatii de
membru si membru asociat al cooperativei;
     d) marimea  minima,  modul  si  termenul de efectuare a aporturilor in
contul cotelor initiala si suplimentare, precum si al cotei preferentiale;
     e) modul de evaluare a aporturilor nebanesti in capitalul social;
     f) modul de instrainare a cotelor;
     g) lista  organelor  cooperativei,  competenta,  modul  de  formare si



durata mandatului acestora;
     h) modul  de  votare la adunarea generala si datele privind numarul de
voturi necesar pentru adoptarea hotaririlor;
     i) modul   de  formare  si  de  utilizare  a  rezervelor  (fondurilor)
cooperativei;
     j) normele de prudenta financiara;
     k) lista intreprinderilor afiliate,  a filialelor si  reprezentantelor
cooperativei;
     l) modul de acordare a informatiei membrilor si membrilor asociati  ai
cooperativei si raspunderea pentru neacordarea acesteia;
     m) modul de contestare  a  deciziilor  organelor  cooperativei  si  de
solutionare  a  litigiilor dintre membrii cooperativei,  dintre acestia din
urma si cooperativa,  precum si modul tragerii la raspundere a  persoanelor
cu functii de raspundere ale cooperativei;
     n) temeiurile si modul de reorganizare si lichidare a cooperativei  in
baza hotaririi adunarii generale.
     (2) Statutul  cooperativei  poate  prevedea  renuntarea  la   formarea
cotelor preferentiale.
     (3) In statutul cooperativei pot fi incluse si alte  prevederi  ce  nu
contravin actelor legislative.
     (4) Prevederile statutului cooperativei ce contravin legislatiei  sint
nule de la data adoptarii lor.
     (5) Prevederile  statutului  cooperativei  sint   obligatorii   pentru
membrii,  membrii  asociati  si  persoanele  cu  functii  de raspundere ale
cooperativei.
     (6) Schimbarea   numarului   de   membri   sau   membri   asociati  ai
cooperativei,  precum si a marimii capitalului  ei  social,  nu  constituie
temei pentru modificarea statutului.
     (7) Orice modificari  si  completari  in  statutul  cooperativei  sint
valabile   din  ziua  inregistrarii  lor  de  stat  in  modul  stabilit  de
legislatie.

     Articolul 18. Adunarea de constituire
     (1) Adunarea de constituire:
     a) examineaza indeplinirea obligatiilor  prevazute  de  contractul  de
constituire;
     b) aproba valoarea aporturilor nebanesti in  contul  cotelor  initiale
ale fondatorilor;
     c) aproba statutul cooperativei;
     d) alege (desemneaza) membrii consiliului cooperativei, ai comisiei de
revizie, precum si presedintele cooperativei;
     e) solutioneaza alte chestiuni privind constituirea,  inregistrarea si
demararea activitatii cooperativei.
     (2) Dreptul de vot la adunarea de constituire il detin persoanele care
au semnat contractul de constituire al cooperativei (fondatorii).
     (3) La adunarea de constituire, fiecare fondator detine un singur vot.
     (4) Hotaririle asupra chestiunilor prevazute la alin.(1) lit.a)  -  d)
se  aproba  cu  votul  a  cel  putin  doua  treimi  din  numarul  total  al
fondatorilor,  iar asupra  celorlalte  chestiuni  -  cu  votul  majoritatii
fondatorilor.

     Articolul 19. Inregistrarea de stat a cooperativei
     (1) Pentru  inregistrarea  de  stat   a   cooperativei,   presedintele
cooperativei,   in   termen   de  o  luna  din  ziua  aprobarii  statutului
cooperativei, prezinta organului de inregistrare de stat a intreprinderilor
cererea  semnata de presedintele si secretarul adunarii de constituire,  la
care se anexeaza urmatoarele documente:
     a) procesul-verbal al adunarii de constituire,  semnat de presedintele
si secretarul acestei adunari;



     b) contractul de constituire, intocmit in modul stabilit;
     c) statutul cooperativei, aprobat de adunarea de constituire si semnat
de presedintele si secretarul acestei adunari;
     d) documentul ce confirma sediul cooperativei;
     e) bonul ce confirma depunerea de catre fondatorii cooperativei, la un
cont bancar provizoriu, a mijloacelor banesti (daca acestea sint prevazute)
in contul cotelor initiale;
     f) bonul de plata a taxei pentru inregistrarea de stat a cooperativei.
     (2) Cooperativa  este  in  drept  sa-si  desfasoare  activitatea  dupa
inregistrarea in  Registrul  de  stat  al  intreprinderilor  si  atribuirea
codului fiscal.
     (3) Pentru practicarea unui anumit gen de activitate stabilit de Legea
privind acordarea de licente pentru unele genuri de activitate, cooperativa
este obligata sa obtina o licenta in modul stabilit.

                               Capitolul IV
                           MEMBRII COOPERATIVEI

     Articolul 20. Drepturile membrului cooperativei
     (1) Membrul cooperativei are dreptul:
     a) sa  participe  la  adunarea  generala,  sa aleaga si sa fie ales in
organele cooperativei;
     b) sa  aiba  acces  la  informatiile privind activitatea cooperativei,
prevazute de prezenta lege sau de statutul cooperativei;
     c) sa beneficieze de rabaturi (adaosuri) cooperatiste, precum si, dupa
caz,  de cote bonus si  de  dobinda  la  imprumutul  acordat  de  catre  el
cooperativei;
     d) sa procure, in mod preferential, cotele ordinare (partile acestora)
care  se  cesioneaza,  daca  acest  privilegiu  este  prevazut  de statutul
cooperativei;
     e) sa instraineze,  sa gajeze, sa lase prin testament cota sa ordinara
(o parte a acesteia), precum si sa iasa din cooperativa la expirarea anului
financiar,  in  modul  stabilit  de  actele  legislative,  de  statutul  si
regulamentele respective ale cooperativei;
     f) sa   transforme,  cu  acordul  consiliului  cooperativei,  cota  sa
ordinara (o parte a acesteia) in cota preferentiala ori in imprumut acordat
cooperativei;
     g) sa  transforme,  cu  acordul  consiliului  cooperativei,  cota   sa
preferentiala  (o  parte a acesteia) ori imprumutul acordat cooperativei in
cota sa suplimentara; precum si
     h) sa  intreprinda  alte actiuni neinterzise de actele legislative sau
de statutul cooperativei.
     (2) Membrii  care  detin  cel  putin  10  la suta din numarul total de
voturi ale membrilor cooperativei au dreptul sa ceara, in modul stabilit de
statutul cooperativei,  includerea chestiunilor propuse de ei in ordinea de
zi a adunarii generale.
     (3) Membrii  care  detin  cel  putin  20  la suta din numarul total de
voturi ale membrilor cooperativei au dreptul sa ceara, in modul stabilit de
prezenta  lege  si  statutul  cooperativei,  convocarea  adunarii  generale
extraordinare sau a  sedintei  extraordinare  a  consiliului  cooperativei,
precum si efectuarea controalelor suplimentare ale activitatii cooperativei
sau a auditului din initiativa al rapoartelor ei financiare.
     (4) Membrul cooperativei care detine cota preferentiala beneficiaza de
drepturile patrimoniale ale membrului asociat.
     (5) Asupra membrului cooperativei care detine cota preferentiala nu se
extind prevederile art.34 alin.(2).
     (6) Membrul cooperativei,  la incetarea calitatii sale de membru,  are
dreptul,  in conditiile art.33, la restituirea valorii cotei sale ordinare,
precum si la plata rabaturilor (adaosurilor) cooperatiste si,  dupa caz,  a



dividendelor anuntate, dar neachitate.
     (7) Statutul  cooperativei  si  hotaririle  adunarii  generale  nu pot
prevedea privilegii pentru unii membri ai cooperativei, cu exceptia cazului
prevazut la art.47 alin.(2).
     (8) Atributiile  reprezentantului  membrului  cooperativei  in  cadrul
organelor  cooperativei  sint consemnate prin procura,  cu exceptia cazului
prevazut la art.50 alin.(3).

     Articolul 21. Obligatiile si raspunderea membrului cooperativei
     (1) Membrul cooperativei este obligat:
     a) sa efectueze integral aporturile in contul cotei sale  initiale  si
al  cotelor  suplimentare  in modul stabilit de prezenta lege,  statutul si
regulamentul respectiv al cooperativei;
     b) sa  participe  la  relatiile  economice  cu  cooperativa  in  modul
stabilit de prezenta  lege,  statutul  cooperativei,  regulamentul  privind
relatiile  economice  cu  cooperativa,  precum si de contractul incheiat cu
aceasta;
     c) sa  informeze  cooperativa  privind  orice schimbare in datele sale
introduse in registrul membrilor cooperativei;
     d) sa  respecte  alte  prevederi  ale  legislatiei,  statutului si ale
regulamentelor cooperativei,  precum  si  sa  execute  hotaririle  adunarii
generale.
     (2) Membrul  cooperativei  poarta  fata  de  cooperativa   raspunderea
prevazuta de prezenta lege, statutul cooperativei si contractul incheiat cu
aceasta.
     (3) Daunele  cauzate  cooperativei  din  vina unui membru al ei pot fi
reparate prin reducerea  marimii  cotei  ordinare  si/sau  preferentiale  a
acestui  membru,  inclusiv in cazul in care valoarea acestei cote urmeaza a
fi restituita in conditiile art.33.
     (4) Membrul  cooperativei  nu raspunde pentru obligatiile cooperativei
si suporta riscul pentru aceste obligatii in limita  cotei  sale  ordinare,
inclusiv partea ei nevarsata,  precum si in limita cotei sale preferentiale
daca o detine.
     (5) Prin  derogare  de  la prevederile alin.(4),  membrii cooperativei
poarta solidar raspundere  subsidiara  in  limita  partilor  nevarsate  ale
cotelor  ordinare  ale  membrilor  respectivi daca patrimoniul cooperativei
este insuficient pentru satisfacerea revendicarilor creditorilor ei.

     Articolul 22. Urmarirea cotei
     (1) Urmarirea  cotei  pentru  obligatiile  membrului sau ale membrului
asociat al cooperativei fata de un tert (creditor) se  admite,  in  temeiul
hotaririi  instantei  judecatoresti  sau  de  arbitraj,  in  cazul  in care
celalalt patrimoniu al membrului sau al membrului asociat este  insuficient
pentru executarea obligatiilor acestuia.
     (2) Urmarirea cotei se limiteaza la valoarea acesteia.
     (3) La   urmarirea   cotei,   cooperativa  este  in  drept  sa  achite
creditorului valoarea cotei (a unei parti a acesteia) si sa excluda membrul
ori membrul asociat debitor din cooperativa (sa micsoreze cota acestuia).
     (4) Achitarea prevazuta la alin.(3) o poate efectua  si  orice  membru
sau membru asociat al cooperativei,  prin procurarea cotei urmarite (a unei
parti  a  acesteia),  in  modul  stabilit  de  prezenta  lege  si  statutul
cooperativei.
     (5) Daca,  pe  parcursul  a  3  luni  din  ziua  prezentarii  titlului
executoriu,  nu  se  efectueaza  achitarea  prevazuta  la alin.(3) sau (4),
creditorul poate deveni, prin derogare de la cerintele art.23 si 24, membru
(sau  membru  asociat)  al  cooperativei,  dar  numai  pentru a-si exercita
dreptul la restituirea valorii cotei.

     Articolul 23. Conditiile de obtinere a calitatii de membru



     1) Membri ai cooperativei pot fi:
     a) intreprinderi persoane juridice cu sediul in Republica Moldova  sau
in strainatate; si/sau
     b) persoane fizice cetateni ai Republicii  Moldova,  cetateni  straini
sau  apatrizi cu drept de resedinta in Republica Moldova,  cu capacitate de
exercitiu  deplina,  care  practica   activitate   de   intreprinzator   in
conformitate cu legislatia.
     (2) Prin statutul cooperativei pot fi stabilite conditii  suplimentare
de  obtinere  a  calitatii  de membru al acesteia care nu contravin actelor
legislative.
     (3) Cooperativa   este   deschisa  pentru  admiterea  de  noi  membri,
indiferent de sediul (domiciliul) acestora.

     Articolul 24. Obtinerea calitatii de membru
     (1) Calitatea  de  membru  se  obtine prin participare la constituirea
cooperativei  sau  prin   intrarea   in   cooperativa   in   baza   cererii
solicitantului si a deciziei respective a consiliului cooperativei.
     (2) Cererea de obtinere a calitatii de membru al cooperativei  trebuie
sa  contina  prevederile privind acceptarea de catre solicitant a scopului,
statutului si regulamentelor cooperativei si  a  obligatiei  de  a  efectua
integral  aporturile  in  contul  cotelor  sale,  initiala si suplimentare,
precum si sa contina  datele  ce  confirma  respectarea  cerintelor  art.23
alin.(1) si ale statutului cooperativei.
     (3) Calitatea de membru al cooperativei se obtine de la data:
     a) inregistrarii de stat a cooperativei - pentru fondatori; sau
     b) efectuarii primului aport in contul cotei initiale  ori  procurarii
cotei ordinare - pentru alte persoane.
     (4) Statutul cooperativei poate prevedea necesitatea  achitarii  taxei
de  intrare,  a  carei  marime nu poate depasi cheltuielile necesare pentru
executarea formalitatilor de intrare in cooperativa.
     (5) Taxa   de   intrare   se  reflecta  in  capitalul  de  rezerva  al
cooperativei si nu  se  restituie  la  incetarea  calitatii  de  membru  al
cooperativei.

     Articolul 25. Respingerea cererii de obtinere
                   a calitatii de membru
     (1) Cererea de obtinere a calitatii de membru al cooperativei poate fi
respinsa daca:
     a) obtinerea  de  catre  solicitant  a  calitatii de membru contravine
prevederilor actelor legislative sau statutului cooperativei;
     b) solicitantul a fost anterior exclus din cooperativa respectiva;
     c) cooperativa nu este in stare  sa  livreze  productia  (sa  presteze
servicii)  sau  sa  procure  productia  (sa beneficieze de serviciile) unui
numar mai mare de membri.
     (2) Decizia   consiliului  cooperativei  privind  respingerea  cererii
prevazute la alin.(1) se aduce la cunostinta solicitantului in termen de 15
zile  de  la  data  adoptarii  si  se  anunta  la cea mai apropiata adunare
generala.
     (3) Decizia  prevazuta  la  alin.(2)  poate  fi contestata la adunarea
generala, a carei hotarire este definitiva.

     Articolul 26. Incetarea calitatii de membru al cooperativei
     Calitatea de membru al cooperativei inceteaza in cazul:
     a) instrainarii cotei ordinare ori iesirii  din  cooperativa  in  baza
cererii; sau
     b) excluderii acestuia din cooperativa; sau
     c) reorganizarii  ori  lichidarii  (decesului) membrului cooperativei;
sau
     d) reorganizarii ori lichidarii cooperativei.



     Articolul 27. Cesiunea cotei
     (1) Membrul cooperativei este in  drept  sa  vinda  sau  sa  cesioneze
altfel cota sa in modul stabilit de prezenta lege, statutul si regulamentul
respectiv ale cooperativei.
     (2) Cesiunea  cotei  ordinare  sau preferentiale altui membru sau unui
membru asociat al cooperativei  se  efectueaza  cu  respectarea  cerintelor
art.39 alin.(3) si nu necesita acordul consiliului cooperativei.
     (3) Cesiunea cotei ordinare  unui  tert,  care  corespunde  cerintelor
art.23  alin.(1) si ale statutului cooperativei,  se admite doar cu acordul
consiliului cooperativei, care trebuie sa fie dat in termen de o luna de la
data  depunerii concomitente a cererii de cesiune si a cererii de procurare
de catre un tert a acestei cote.  In acest caz, alti membri ai cooperativei
au  dreptul  de  preemtiune asupra cotei care se cesioneaza,  daca statutul
cooperativei nu prevede altfel.
     (4) Daca, in termenul indicat la alin.(3), nu au fost depuse cereri de
catre alti membri ai cooperativei  de  a  procura  cota  ordinara  care  se
cesioneaza,   aceasta   cota  poate  fi  cesionata  unui  tert  cu  acordul
consiliului cooperativei.
     (5) In   caz  de  refuz  al  consiliului  cooperativei  de  a  accepta
cesionarea cotei  ordinare  conform  alin.(3)  sau  (4),  cooperativa  este
obligata sa restituie solicitantului valoarea cotei sale potrivit art.33.

     Articolul 28. Gajarea cotei
     (1) Gajarea cotei se admite daca aceasta este  prevazuta  de  statutul
cooperativei si daca exista consimtamintul:
     a) consiliului cooperativei - in cazul in care gajarea  se  efectueaza
pentru  garantarea  obligatiilor  fata  de alt membru sau membru asociat al
cooperativei;
     b) adunarii  generale  - in cazul in care gajarea se efectueaza pentru
garantarea obligatiilor fata de un tert.
     (2) Gajarea cotei se efectueaza potrivit prezentei legi si legislatiei
cu privire la gaj.
     (3) Gajarea  cotei  pentru garantarea obligatiilor fata de cooperativa
nu se admite.

     Articolul 29. Iesirea din cooperativa
     (1) Iesirea din cooperativa se efectueaza in baza cererii,  care se va
examina de consiliul cooperativei in termen de o luna de la data depunerii.
In decizia consiliului se vor indica obligatiile patrimoniale reciproce ale
membrului cooperativei si ale cooperativei,  legate de restituirea  valorii
cotei, precum si termenele executarii acestora.
     (2) De  la  data  depunerii  cererii  indicate  la  alin.(1),  membrul
cooperativei  pierde dreptul de a fi membru al consiliului,  al comisiei de
revizie sau presedinte al cooperativei.
     (3) Daca  cererea de iesire din cooperativa este depusa cu cel putin 3
luni pina la expirarea anului financiar curent, membrul cooperativei pierde
calitatea  de  membru  din  prima  zi  a anului financiar urmator.  In alte
cazuri,  dreptul indicat poate inceta din prima zi a celui de al doilea  an
financiar care urmeaza celui curent.

     Articolul 30. Excluderea din cooperativa
     (1) Excluderea din cooperativa se efectueaza prin decizia  consiliului
acesteia.  Aceasta  atributie  se include,  prin statutul cooperativei,  in
competenta  adunarii  generale,  daca  consiliul   cooperativei   nu   este
constituit,   in   conformitate   cu   art.54   alin.(1)  sau  cu  statutul
cooperativei.
     (2) Membrii  consiliului,  ai  comisiei  de  revizie,  ai  comisiei de
arbitraj si presedintele cooperativei,  alesi de adunarea generala,  pot fi



exclusi din cooperativa numai prin hotarire a adunarii generale.
     (3) Membrul cooperativei poate fi exclus din cooperativa in  cazul  in
care acesta:
     a) nu a avut dreptul sa fie membru al cooperativei sau a pierdut acest
drept conform art.23 alin.(1) sau statutului cooperativei;
     b) a comis incalcarea definita la art.48 alin.(6);
     c) fiind  avertizat  in  scris  de catre consiliul cooperativei despre
neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor sale, continua
sa  comita  incalcari  si  dupa  expirarea termenului rezonabil stabilit de
consiliul cooperativei pentru inlaturarea acestora;
     d) este  concomitent  si membru al altei cooperative de profil similar
daca, conform statutului cooperativei, aceasta contravine intereselor celei
din urma.
     (4) Statutul cooperativei poate prevedea  si  alte  temeiuri  care  nu
contravin actelor legislative pentru excluderea din cooperativa.
     (5) Decizia consiliului cooperativei sau hotarirea  adunarii  generale
privind  excluderea  membrului  din  cooperativa  se  aduce  la  cunostinta
acestuia in termen de 5 zile de la data adoptarii.
     (6) Membrul exclus din cooperativa pierde calitatea de membru din ziua
adoptarii deciziei (hotaririi) organului abilitat al cooperativei.
     (7) Decizia  consiliului cooperativei privind excluderea membrului din
cooperativa poate fi contestata la cea mai apropiata adunare generala,  iar
hotarirea  adunarii  generale  in  acest  sens poate fi atacata in instanta
judecatoreasca in modul stabilit de actele legislative.

     Articolul 31. Drepturile succesorului de drepturi al membrului
                   reorganizat al cooperativei
     (1) In caz de reorganizare a membrului cooperativei intreprindere prin
fuziune,  asociere,  divizare  sau  separare,  succesorul  de  drepturi  al
acestuia,  creat prin reorganizare,  poate deveni  membru  al  cooperativei
daca:
     a) corespunde   cerintelor   art.23   alin.(1)   si   ale   statutului
cooperativei;
     b) in termen de 3 luni de  la  inregistrarea  lui  de  stat,  a  depus
cererea  de  intrare  in  cooperativa,  cu prezentarea probelor documentare
privind succesiunea in  drepturi,  incluzind  bilantul  consolidat  sau  de
divizare  in  care este reflectata cota ordinara corespunzatoare (o parte a
acesteia) in capitalul social al cooperativei.
     (2) Daca cererea indicata la alin.(1) lit.b) este solutionata:
     a) intreprinderea  succesoare  a  cotei  ordinare  (a  unei  parti   a
acesteia) devine membru al cooperativei din ziua inregistrarii ei de stat;
     b) intreprinderea  predecesoare  care  a  transmis   succesorilor   de
drepturi  intreaga  ei  cota  ordinara isi inceteaza calitatea de membru al
cooperativei din ziua reorganizarii ei.
     (3) Daca intreprinderea succesor de drepturi nu a prezentat cererea in
termenul indicat la alin.(1) lit.b) sau cererea ei nu a  fost  satisfacuta,
valoarea cotei (a unei parti a acesteia) se restituie acestei intreprinderi
in modul stabilit la art.33.
     (4) In  cazul  transformarii membrului cooperativei intreprindere fara
schimbarea genurilor principale de activitate,  acest fapt se  reflecta  in
registrul  membrilor  cooperativei  prin  efectuarea unei inscrieri privind
modificarea formei juridice de organizare a  membrului  respectiv  in  baza
cererii acestuia, cu prezentarea probelor documentare corespunzatoare.

     Articolul 32. Drepturile mostenitorului membru al cooperativei
     (1) Mostenitorul cotei membrului decedat al cooperativei  are  dreptul
de a obtine calitatea de membru al acesteia daca el:
     a) corespunde   cerintelor   art.23   alin.(1)   si   ale   statutului
cooperativei;



     b) in termen de 3 luni de  la  data  primirii  certificatului  privind
dreptul  la  mostenire,  a  depus  cererea  de  intrare in cooperativa,  cu
prezentarea probelor documentare privind mostenirea cotei decedatului.
     (2) Daca cererea indicata la alin.(1) lit.b) este satisfacuta:
     a) mostenitorul cotei se considera membru al cooperativei de  la  data
decesului fostului membru al acesteia;
     b) membrul cooperativei care a lasat mostenirea isi  pierde  calitatea
de membru de la data decesului.
     (3) Daca mostenitorul cotei nu a depus cererea in termenul indicat  la
alin.(1) lit.b) sau cererea nu a fost satisfacuta,  acestuia i se restituie
valoarea cotei mostenite,  in modul stabilit de actele  legislative  si  de
statutul cooperativei.

     Articolul 33. Restituirea valorii cotei ordinare
     (1) Restituirea valorii cotei ordinare  se  efectueaza  prin  mijloace
banesti  si/sau prin patrimoniul nebanesc al cooperativei.  In cel din urma
caz, e nevoie de acordul consiliului cooperativei si al membrului respectiv
al acesteia.
     (2) Restituirea valorii cotei ordinare se efectueaza  dupa  examinarea
de  catre adunarea generala a raportului financiar anual al cooperativei si
dupa anuntarea platilor cuvenite membrilor cooperativei.
     (3) La restituirea valorii cotei ordinare, detinatorului acesteia i se
platesc  toate  rabaturile  (adaosurile)   cooperatiste   si,   dupa   caz,
dividendele anuntate, dar neachitate.
     (4) Din valoarea de restituire a cotei  ordinare  si  din  alte  plati
neachitate  poate fi retinuta,  potrivit deciziei consiliului cooperativei,
suma daunelor stabilite la art.21 alin.(3), precum si suma datoriei fata de
cooperativa a detinatorului acestei cote.
     (5) Restituirea  valorii  cotei  ordinare  si  achitarea  altor  plati
cuvenite  se  efectueaza in termen de 6 luni de la data incetarii calitatii
de membru al cooperativei.
     (6) Statutul   cooperativei   poate  prevedea  prelungirea  termenului
indicat la alin.(5) pina la 5 ani.

                                Capitolul V
                     MEMBRII ASOCIATI AI COOPERATIVEI

     Articolul 34. Drepturile membrului asociat al cooperativei
     (1) Membrul asociat al cooperativei are dreptul:
     a) sa participe,  fara drept de vot,  la discutarea chestiunilor de pe
ordinea de zi a adunarilor generale,  cu exceptia  cazurilor  prevazute  la
alin.(2);
     b) sa aiba acces la procesele-verbale ale adunarilor  generale  si  la
rapoartele financiare si cele specializate ale cooperativei;
     c) sa primeasca dividende;
     d) sa  procure,  in  mod  prioritar,  cota  preferentiala  (o  parte a
acesteia), care se cesioneaza;
     e) sa   instraineze,  sa  gajeze,  sa  lase  prin  testament  cota  sa
preferentiala (o parte a acesteia),  precum si sa iasa din  cooperativa  la
expirarea  anului  financiar,  in modul stabilit de actele legislative,  de
statutul cooperativei si de contractele incheiate cu aceasta;
     f) sa   transforme,  cu  acordul  consiliului  cooperativei,  cota  sa
preferentiala (o parte a acesteia) in cota ordinara ori in imprumut acordat
cooperativei;
     g) sa transforme,  cu  acordul  consiliului  cooperativei,  imprumutul
acordat de el cooperativei in o parte a cotei sale preferentiale.
     (2) Membrul asociat al cooperativei obtine drept de vot  in  cazul  in
care adunarea generala examineaza chestiuni privind modificarea drepturilor
membrilor  asociati  prevazute  de  statutul   cooperativei   sau   privind



reorganizarea  ori lichidarea cooperativei,  precum si in cazul in care doi
ani la rind dividendele nu au fost anuntate ori achitate.  In cel din  urma
caz,  dreptul  de  vot  al membrilor asociati inceteaza o data cu achitarea
dividendelor.
     (3) In  contractul  incheiat  de membrul asociat cu cooperativa pot fi
prevazute  si  alte  drepturi  ale  acestuia  care  nu  contravin   actelor
legislative si statutului cooperativei.

     Articolul 35. Obligatiile si raspunderea membrului asociat
                   al cooperativei
     (1) Membrul   asociat   al  cooperativei  este  obligat  sa  informeze
cooperativa despre orice schimbare in datele sale  introduse  in  registrul
membrilor cooperativei.
     (2) Membrul asociat al cooperativei nu este obligat  sa  participe  la
relatiile  economice  cu  acesta,  precum si sa efectueze varsaminte pentru
acoperirea pierderilor de bilant ale cooperativei.
     (3) Membrul  asociat  nu  raspunde  pentru obligatiile cooperativei si
suporta  riscul  pentru   aceste   obligatii   in   limitele   cotei   sale
preferentiale.

     Articolul 36. Obtinerea si incetarea calitatii de
                   membru asociat
     (1) Membri  asociati  ai  cooperativei  pot  fi,  in  baza de contract
incheiat in forma scrisa  cu  cooperativa,  persoane  juridice  si  fizice,
indiferent  de  forma  de  proprietate,  de genul de activitate si de sediu
(domiciliu).
     (2) In  caz  de  reorganizare a membrului asociat intreprindere sau in
caz de deces al membrului asociat persoana fizica,  se  aplica  prevederile
respective ale art.31 si 32.
     (3) In caz de incetare a actiunii contractului prevazut  la  alin.(1),
membrul  asociat  (sau,  dupa  caz,  membrul cooperativei) are dreptul,  in
conditiile art.33,  la restituirea valorii cotei sale preferentiale, precum
si la achitarea dividendelor declarate, dar neachitate.

                               Capitolul VI
                     CAPITALUL COOPERATIVEI SI COTELE

     Articolul 37. Capitalul cooperativei
     (1) Capitalul  cooperativei  se  formeaza din capitalul propriu si din
capitalul imprumutat (din datorii).
     (2) Capitalul  propriu  al  cooperativei  se  constituie din capitalul
social, capitalul suplimentar, rezervele (fondurile) cooperativei, profitul
nerepartizat,  din subventii,  dotatii,  donatii,  sponsorizari si din alte
sume primite cu titlu gratuit in conformitate cu legislatia.
     (3) Marimea  capitalului  social  al  cooperativei trebuie sa fie,  la
fiecare data de raportare,  egala cu valoarea cotelor,  inclusiv a partilor
lor nevarsate,  ale tuturor membrilor si membrilor asociati ai cooperativei
inregistrati la aceeasi data in registrul membrilor cooperativei.

     Articolul 38. Aporturile in capitalul social
     (1) Drept  aporturi  in  capitalul  social  al  cooperativei pot servi
mijloacele banesti si patrimoniul  nebanesc,  cu  exceptia  aporturilor  in
contul  cotelor  preferentiale,  care  pot  fi  efectuate  doar cu mijloace
banesti.
     (2) Aportul  nebanesc  in  contul  cotei  ordinare  poate  fi transmis
cooperativei cu titlu de proprietate sau cu titlu de folosinta.
     (3) Valoarea  de  piata  a aportului nebanesc transmis cooperativei cu
titlu de folosinta in contul cotei ordinare  se  determina  pornind  de  la
marimea  de  piata  a  platii  de arenda si termenul de folosinta a acestui



aport,  stabilite in contractul  incheiat  intre  membrul  cooperativei  si
cooperativa.
     (4) In cazul modificarii termenului de folosinta a aportului  nebanesc
transmis cooperativei in contul cotei ordinare, valoarea de piata a acestui
aport se va modifica in modul stabilit la alin.(3).
     (5) Aporturile  in contul cotei initiale sau al celor suplimentare pot
fi efectuate in rate, in termenul stabilit de statutul cooperativei care nu
poate  depasi un an.  Fiecare din aceste rate nu poate fi mai mica de 25 la
suta din marimea cotei in contul careia se efectueaza aporturi.
     (6) In  cazul in care membrul cooperativei,  dupa expirarea termenului
stabilit la alin.(5),  nu a achitat integral valoarea cotei sale  ordinare,
acesta  plateste  cooperativei  dobinda  in  marimea  stabilita de statutul
cooperativei.  De asemenea,  statutul  poate  prevedea  excluderea  acestui
membru din cooperativa.
     (7) Drept aporturi in contul cotei ordinare nu pot servi:
     a) evaluarea in bani a activitatii privind constituirea cooperativei;
     b) bunurile  imobile  si  mobile  neinregistrate,  inclusiv  produsele
activitatii intelectuale, pasibile inregistrarii de stat in conformitate cu
legislatia;
     c) bunurile  a caror participare in circuitul civil este interzisa sau
limitata de actele legislative,  daca nu exista autorizatia corespunzatoare
a autoritatii publice abilitate;
     d) imprumuturi primite de la cooperativa;
     e) alte  bunuri  nebanesti  determinate  de  statutul sau regulamentul
respectiv al cooperativei.
     (8) Statutul  cooperativei  poate  prevedea  ca  aporturile  in contul
cotelor ordinare sa se efectueze doar cu mijloace banesti.
     (9) Aporturile in contul cotei preferentiale pot fi efectuate de catre
membrul cooperativei numai dupa achitarea integrala a cotei sale ordinare.
     (10) Aporturile in contul cotelor preferentiale nu pot fi efectuate in
rate.

     Articolul 39. Marimea cotei
     (1) Marimea  cotei ordinare si a celei preferentiale se exprima in lei
si trebuie sa fie divizibila la 10.
     (2) Marimea   cotelor   initiala   si   suplimentara   se   stabileste
proportional cu volumul contractual al participarii membrului  cooperativei
la relatiile economice cu cooperativa.
     (3) Marimea totala a cotelor,  ordinara si preferentiala,  detinute de
un  membru  al cooperativei nu poate depasi 20 la suta din capitalul social
al acesteia.
     (4) In  cazul  in  care  marimea  cotelor  detinute  de  un  membru al
cooperativei depaseste plafonul de participare in capitalul social stabilit
la alin.(3),  consiliul cooperativei este obligat,  in termen de 6 luni, sa
asigure micsorarea marimii cotelor respective pina la plafonul stabilit, in
modul prevazut de statutul cooperativei.
     (5) In cazul neexecutarii dispozitiilor alin.(4),  cooperativei  i  se
aplica prevederile art.5 alin.(7).

     Articolul 40. Numarul cotelor
     (1) Orice membru al cooperativei poate sa detina numai o cota ordinara
si o cota preferentiala, iar membrul asociat - numai o cota preferentiala.
     (2) Numarul cotelor ordinare,  la fiecare data raportata,  trebuie  sa
fie  egal cu numarul membrilor cooperativei inregistrati,  la aceeasi data,
in registrul membrilor cooperativei.
     (3) Numarul cotelor preferentiale,  la fiecare data raportata, trebuie
sa  fie  egal  cu  numarul  membrilor  asociati  si  cu  cel  al  membrilor
cooperativei,  care detin aceste cote,  inregistrati,  la aceeasi data,  in
registrul membrilor cooperativei.



     Articolul 41. Cota fara stapin
     (1) Cota  al  carei  detinator nu poate fi stabilit sau gasit de catre
cooperativa in decurs  de  3  ani  din  ziua  incetarii  legaturii  lui  (a
predecesorului lui) cu cooperativa se considera drept cota fara stapin.
     (2) In conformitate cu hotarirea unanima a adunarii generale, adoptata
pe baza probelor documentare privind imposibilitatea stabilirii sau gasirii
detinatorului cotei fara stapin,  valoarea acestei cote poate fi trecuta in
capitalul   suplimentar  al  cooperativei,  cu  excluderea  conditionata  a
membrului sau membrului asociat corespunzator din cooperativa.
     (3) In  cazul  in  care  hotarirea unanima mentionata la alin.(2) nu a
fost  adoptata,  transmiterea  cotei  fara  stapin  cooperativei  poate  fi
efectuata in baza hotaririi instantei judecatoresti,  pronuntate la cererea
cooperativei.
     (4) Celelalte  relatii ce tin de cota fara stapin sint reglementate de
legislatia civila.

                               Capitolul VII
                             ADUNAREA GENERALA

     Articolul 42. Competenta adunarii generale
     (1) De competenta exclusiva a adunarii generale tin:
     a) aprobarea  modificarilor  si completarilor statutului cooperativei,
precum si a statutului in redactie noua;
     b) stabilirea  formelor  de tinere a adunarii generale si a modului de
instiintare a membrilor cooperativei despre intrunirea acesteia;
     c) aprobarea  modului  de  familiarizare  a  membrilor cooperativei cu
materialele pentru ordinea de zi a adunarii generale;
     d) aprobarea   directiilor   prioritare   si/sau   a   programului  de
activitate, precum si a bugetului cooperativei;
     e) aprobarea  regulamentelor  adunarii  generale,  al consiliului,  al
comisiei  de  revizie,  al   comisiei   de   arbitraj,   al   presedintelui
cooperativei,  precum  si  a  regulamentului privind relatiile economice cu
cooperativa  si  a  altor  regulamente  ale  cooperativei,  modificarea  si
completarea acestora;
     f) alegerea (desemnarea)  si  revocarea  (eliberarea  din  functie)  a
membrilor  consiliului,  ai  comisiei de revizie si ai comisiei de arbitraj
ale cooperativei, precum si desemnarea cooperativei de consultanta si/sau a
organizatiei de audit;
     g) aprobarea  modului   de   acordare   a   imprumuturilor   membrilor
cooperativei si de primire a imprumuturilor de la acestia;
     h) aprobarea  hotaririi  privind  plasarea  obligatiunilor  sau  altor
titluri de creanta;
     i) stabilirea  surselor   si   marimii   defalcarilor   in   rezervele
(fondurile) cooperativei si a directiilor de utilizare a acestora;
     j) aprobarea  normativelor  de  repartizare  a   profitului   net   al
cooperativei,  precum si a marimii platilor cuvenite membrilor si membrilor
asociati ai acesteia;
     k) infiintarea,  vinzarea sau lichidarea intreprinderilor afiliate ori
vinzarea cotei  de  participare  a  cooperativei  in  intreprinderile  sale
afiliate;
     l) deschiderea si inchiderea filialelor si reprezentantelor, aprobarea
regulamentelor  lor,  desemnarea si eliberarea din functie a conducatorilor
acestor filiale si reprezentante;
     m) aderarea  cooperativei  la uniunile de intreprinderi sau retragerea
din acestea;
     n) examinarea  rapoartelor  financiare ale cooperativei,  a raportului
consiliului,  al comisiei de revizie, al presedintelui cooperativei, precum
si aprecierea activitatii acestor organe;



     o) examinarea plingerilor membrilor cooperativei impotriva  actiunilor
presedintelui  si/sau  ale  consiliului cooperativei,  precum si examinarea
observatiilor la procesele-verbale ale adunarilor generale precedente;
     p) reorganizarea, vinzarea si lichidarea cooperativei; precum si
     q) adoptarea altor hotariri prevazute de prezenta lege
     (2) Atributiile  care  tin de competenta exclusiva a adunarii generale
nu pot fi transmise in competenta altor organe ale cooperativei.
     (3) In competenta adunarii generale,  prin statutul cooperativei,  pot
fi incluse si alte atributii  care  tin  de  particularitatile  activitatii
cooperativei si nu contravin actelor legislative.
     (4) Adunarea generala este in drept sa examineze si  chestiuni  ce  nu
tin  de  competenta  ei,  dar  sint  transmise  spre  solutionare  de catre
consiliul sau presedintele cooperativei.
     (5) Hotaririle  adunarii generale,  adoptate in limitele competentelor
acesteia,  sint obligatorii pentru toti membrii si persoanele cu functii de
raspundere ale cooperativei.

     Articolul 43. Tipurile si formele adunarilor generale
     (1) Adunarile generale pot fi ordinare si extraordinare.
     (2) Prima adunare generala este extraordinara si se intruneste intr-un
termen de cel mult 3 luni dupa inregistrarea de stat a cooperativei.
     (3) Urmatoarele  adunari  generale  se intrunesc dupa necesitate,  cel
putin o data pe an.
     (4) Adunarea generala poate fi tinuta in forma unitara sau in forma de
adunari  regionale  daca  aceasta  din  urma  este  prevazuta  de  statutul
cooperativei.
     (5) Prima adunare generala poate fi tinuta numai in forma unitara.

     Articolul 44. Temeiurile si modul de convocare a
                   adunarii generale
     (1) Adunarea generala anuala  se  convoaca  prin  decizia  consiliului
cooperativei  si  se  intruneste  in  termen  de  cel mult 50 de zile de la
expirarea anului financiar ale carui rezultate urmeaza sa fie examinate  de
adunare.
     (2) Adunarea generala extraordinara se intruneste:
     a) in  cazul  in  care  marimea  efectiva  a  capitalului  propriu  al
cooperativei,  conform ultimului bilant, este mai mica decit marimea minima
indicata in statutul ei; precum si
     b) in alte cazuri de urgenta.
     (3) Adunarea   generala  extraordinara  se  convoaca  de  presedintele
cooperativei in baza deciziei consiliului cooperativei, luate:
     a) din initiativa consiliului; sau
     b) la cererea comisiei de revizie; sau
     c) la  cererea  membrilor cooperativei care detin cel putin 20 la suta
din numarul total de voturi ale membrilor cooperativei.
     (4) In  cazul  in  care presedintele cooperativei nu convoaca adunarea
generala extraordinara in termen  de  20  de  zile  de  la  data  adoptarii
deciziei  mentionate  la alin.(3),  adunarea se convoaca de catre consiliul
cooperativei intr-un termen ce nu va depasi o luna  de  la  data  adoptarii
deciziei privind convocarea adunarii.
     (5) Daca  consiliul  cooperativei  nu   convoaca   adunarea   generala
extraordinara conform prevederilor alin.(4), aceasta se convoaca de comisia
de revizie sau de membrii cooperativei mentionati la alin.(3) lit.c).

     Articolul 45. Instiintarea privind intrunirea adunarii generale
     (1) Presedintele cooperativei, cu cel putin 15 zile pina la intrunirea
adunarii  generale,  instiinteaza  despre   aceasta   fiecare   membru   al
cooperativei,  in  scris  si/sau  publica avizul respectiv intr-un organ de
presa stabilit in statutul cooperativei.



     (2) Instiintarea  (avizul)  privind  intrunirea  adunarii  generale va
contine:
     a) locul, data, ora si ordinea de zi a adunarii;
     b) locul, termenele si orele de familiarizare a membrilor cooperativei
cu materialele pentru ordinea de zi a adunarii generale.
     (3) Instiintarea (avizul) privind intrunirea adunarii  generale  poate
contine  data  adunarii  repetate,  in  caz  de lipsa de cvorum la adunarea
generala convocata initial.
     (4) Ordinea  de  zi  a  adunarii  generale  se intocmeste de consiliul
cooperativei,  tinindu-se cont de propunerile membrilor acesteia care detin
cel   putin   10  la  suta  din  numarul  total  de  voturi  ale  membrilor
cooperativei.
     (5) Consiliul  cooperativei  nu  este in drept sa modifice formularile
chestiunilor propuse pentru a fi  incluse  in  ordinea  de  zi  a  adunarii
generale  de catre membrii cooperativei sau sa refuze includerea in ordinea
de zi a acestora, cu exceptia cazurilor in care:
     a) aceste chestiuni nu tin de competenta adunarii generale;
     b) membrii cooperativei care au  inaintat  propunerea  dispun  de  mai
putin de 10 la suta din numarul total de voturi ale membrilor cooperativei.

     Articolul 46. Desfasurarea adunarii generale
     (1) Modul de desfasurare a adunarii generale se stabileste de prezenta
lege,  statutul cooperativei si regulamentul adunarii generale,  daca acest
regulament este prevazut de statut.
     (2) Adunarea generala anuala se considera deliberativa daca la ea sint
reprezentate voturile a cel putin jumatate din numarul total de voturi  ale
membrilor cooperativei.
     (3) Daca la adunarea generala nu este reprezentat numarul  necesar  de
voturi,  adunarea  se convoaca repetat,  nu mai devreme de 3 zile si nu mai
tirziu de 30 de zile de la data adunarii convocate initial.
     (4) Adunarea  generala  repetata  este  deliberativa  daca  la ea sint
reprezentate cel putin o treime din numarul total de voturi  ale  membrilor
cooperativei.
     (5) Votul la adunarea generala poate fi deschis sau secret.

     Articolul 47. Dreptul de vot
     (1) Fiecare  membru  al  cooperativei  detine  un singur vot in cadrul
adunarii generale, cu exceptia cazului prevazut la alin.(2).
     (2) Statutul cooperativei poate prevedea dreptul unor membri,  in baza
hotaririi adunarii generale,  la 2 sau 3 voturi in cazul  in  care  volumul
efectiv   de  participare  a  acestor  membri  la  relatiile  economice  cu
cooperativa depaseste considerabil volumul mediu  de  participare  a  altor
membri ai cooperativei.
     (3) Membrul cooperativei poate reprezenta la adunarea  generala  numai
un  singur  alt  membru  (sau membru asociat cu drept de vot),  cu exceptia
cazului prevazut la art.50 alin.(2).
     (4) Un  tert poate reprezenta la adunarea generala cel mult doi membri
(sau membri asociati cu drept de vot) ai cooperativei.

     Articolul 48. Suspendarea dreptului de vot
     (1) Membrul  cooperativei  nu  participa  la vot in cazul adoptarii de
catre adunarea generala a hotaririi privind:
     a) revocarea lui din functia eligibila in cooperativa; sau
     b) tragerea lui la raspundere fata de cooperativa; sau
     c) diminuarea  numarului  de  voturi primite de acesta potrivit art.47
alin.(2); sau
     d) incheierea  unei  tranzactii,  daca  el  este  persoana  interesata
potrivit art.67 alin.(2); sau
     e) excluderea lui din cooperativa.



     (2) Membrii  consiliului,  ai  comisiei  de  revizie  si  presedintele
cooperativei  nu  participa  la  vot  in cazul adoptarii hotaririi adunarii
generale privind aprecierea activitatii organului respectiv.
     (3) Daca un membru al cooperativei nu participa la relatiile economice
cu cooperativa mai mult de 12 luni  consecutive,  adunarea  generala  poate
suspenda  dreptul  lui de vot pina la reluarea de catre acesta a relatiilor
economice cu cooperativa.
     (4) Prezenta membrilor cooperativei,  mentionati la alin.(1) - (3), la
adunarea generala se ia in considerare la determinarea cvorumului,  iar  la
stabilirea rezultatului votarii se considera ca acesti membri s-au abtinut.
     (5) Membrul cooperativei care detine cota preferentiala si caruia  i-a
fost suspendat dreptul de vot potrivit alin.(3), in perioada de suspendare,
dispune,  prin derogare de la art.20 alin.(5),  de drepturile prevazute  de
art.34 alin.(2) pentru membrii asociati.
     (6) Daca, dupa suspendarea dreptului de vot potrivit alin.(3), membrul
cooperativei  nu  reia in decurs de 12 luni consecutive relatiile economice
cu cooperativa, acesta poate fi exclus din cooperativa.

     Articolul 49. Modul de adoptare a hotaririlor adunarii generale
     (1) Adunarea   generala   adopta  hotariri  cu  majoritatea  voturilor
reprezentate in cadrul ei, cu exceptia cazurilor prevazute la alin.(2).
     (2) Cu  doua  treimi din voturile reprezentate la adunarea generala se
adopta hotaririle privind:
     a) modificarea  sau  completarea  ordinii  de  zi  anuntate a adunarii
generale tinute in forma unitara;
     b) modificarea  conditiilor si a modului de obtinere si de retragere a
calitatii de membru si membru asociat al cooperativei;
     c) modificarea  numarului  de  voturi  de  care  dispune  un membru al
cooperativei;
     d) stabilirea obligatiilor suplimentare pentru membrii cooperativei;
     e) modificarea marimii minime a aportului in contul  cotelor  initiala
si suplimentare, precum si in contul cotei preferentiale;
     f) efectuarea varsamintelor pentru acoperirea  pierderilor  de  bilant
ale cooperativei;
     g) reorganizarea,   vinzarea   sau    lichidarea    cooperativei,    a
intreprinderilor  afiliate ale acesteia sau vinzarea cotei de participare a
cooperativei in intreprinderile ei afiliate;
     h) alte chestiuni prevazute de statutul cooperativei.
     (3) Pentru alegerea (desemnarea) membrilor  consiliului  cooperativei,
ai  comisiei  de revizie si ai comisiei de arbitraj,  statutul cooperativei
poate prevedea un mod special de adoptare a hotaririlor adunarii generale.

     Articolul 50. Adunarea generala a reprezentantilor
     (1) In  cazul  in  care  numarul membrilor cooperativei depaseste 300,
statutul cooperativei poate prevedea tinerea adunarii generale in forma  de
adunare  generala  a  reprezentantilor membrilor cooperativei,  denumita in
continuare adunare generala a reprezentantilor.
     (2) Reprezentantii  membrilor  cooperativei  sint  alesi  la  una  din
adunarile generale precedente,  conform normei de reprezentare aprobate  de
adunarea generala la propunerea consiliului cooperativei, cu conditia ca un
singur reprezentant poate avea nu mai mult:
     a) de  5  voturi  (inclusiv  propriul  vot) - in cazul in care numarul
membrilor cooperativei este mai mic de 1000;
     b) de 10 voturi (inclusiv propriul vot) - in alte cazuri.
     (3) Numarul de voturi  delegate  fiecarui  reprezentant  al  membrilor
cooperativei   se   consemneaza  in  procesul-verbal al  adunarii  generale
respective a membrilor cooperativei,  ce se prezinta comisiei de numarare a
voturilor   a   adunarii   generale  a  reprezentantilor.  Reprezentantului
membrilor  cooperativei  ii  poate  fi  eliberat  un   mandat   semnat   de



presedintele si secretarul adunarii respective.
     (4) Reprezentantul  membrilor  cooperativei  participa   la   adunarea
generala cu numarul de voturi care i-au fost delegate.
     (5) Fiecare  reprezentant  al  membrilor  cooperativei  va   avea   un
supleant, ales in modul stabilit la alin.(2), pentru subrogarea la adunarea
generala a reprezentantului absent sau retras.
     (6) Pe  linga  cele  prevazute  in prezentul articol,  asupra adunarii
generale a reprezentantilor se extind si celelalte prevederi ale  prezentei
legi privind adunarea generala a membrilor cooperativei.

     Articolul 51. Adunarile regionale
     (1) In cazul in care numarul membrilor cooperativei depaseste  300  si
sediul  (domiciliul)  acestora  se  afla  in diferite localitati,  statutul
cooperativei poate prevedea tinerea adunarilor generale in forma de adunari
regionale.
     (2) La adunarile regionale care constituie o singura adunare  generala
se examineaza una si aceeasi ordine de zi, dar se intocmesc procese-verbale
separate.
     (3) Numarul  total al participantilor la adunarea generala,  tinuta in
forma de  adunari  regionale,  se  stabileste  prin  totalizarea  numarului
membrilor  participanti la adunarile regionale,  iar rezultatele votarii la
adunarea generala se stabilesc prin  totalizarea  rezultatelor  votarii  in
cadrul tuturor adunarilor regionale. Rezultatele totalizarii se reflecta in
procesul-verbal centralizat al adunarii generale.
     (4) Pe  linga  cele prevazute in prezentul articol,  asupra adunarilor
regionale se extind si  celelalte  prevederi  ale  prezentei  legi  privind
adunarea generala a membrilor cooperativei.

     Articolul 52. Procesul-verbal al adunarii generale
     (1) Procesul-verbal al adunarii generale se  intocmeste  pe  parcursul
adunarii si se perfecteaza in cel mult 7 zile de la incheierea acesteia, in
cel putin doua exemplare.
     (2) Procesul-verbal al adunarii generale cuprinde:
     a) denumirea si informatia privind sediul cooperativei;
     b) locul, data si ora intrunirii adunarii generale;
     c) data instiintarii privind intrunirea adunarii si  data  prezentarii
materialelor pentru ordinea de zi a adunarii;
     d) numarul  total  al  membrilor  cooperativei  (voturile)   la   data
intrunirii  adunarii  si  numarul celor prezenti (voturile reprezentate) la
ea;
     e) mentiuni privind faptul ca adunarea este (nu este) deliberativa;
     f) numele si prenumele presedintelui si secretarului adunarii;
     g) ordinea de zi anuntata;
     h) numele si prenumele vorbitorilor,  pe marginea intrebarilor  de  pe
ordinea de zi, si tezele principale ale discursurilor acestora;
     i) rezultatul votarii si hotaririle adoptate si anuntate  pe  marginea
intrebarilor de pe ordinea de zi;
     j) numele si  prenumele  vorbitorilor  care  au  expus  declaratii  si
propuneri ce nu se refera la ordinea de zi si tezele principale ale acestor
declaratii si propuneri;
     k) alte informatii esentiale pentru cooperativa;
     l) anexe la procesul-verbal.
     (3) La procesul-verbal al adunarii generale se anexeaza:
     a) decizia consiliului cooperativei privind  convocarea  adunarii  ori
cererea  corespunzatoare  a  comisiei  de  revizie  sau  cererea  membrilor
cooperativei care detin cel putin 20 la suta din numarul  total  de  voturi
ale membrilor cooperativei;
     b) lista membrilor  cooperativei  care  au  dreptul  sa  participe  la
adunare si care au participat la ea;



     c) lista materialelor pentru ordinea de zi a adunarii;
     d) textele  declaratiilor,  propunerilor  si  opiniilor  separate  ale
membrilor cooperativei, la cererea acestora;
     e) alte  documente prevazute de regulamentul respectiv al cooperativei
sau de insasi adunarea generala.
     (4) Fiecare  exemplar  al  procesului-verbal al adunarii generale este
semnat de presedintele si de secretarul adunarii.
     (5) La   cererea   membrului   sau   membrului   asociat,   secretarul
cooperativei  elibereaza  acestuia  copii  autentificate  sau  extrase  din
procesele-verbale ale adunarilor generale.
     (6) Orice observatie la  procesul-verbal  se  examineaza  la  cea  mai
apropiata adunare generala.
     (7) Toate modificarile si completarile la procesul-verbal al  adunarii
generale  sint valabile daca ele sint semnate de presedintele si secretarul
adunarii.

                              Capitolul VIII
                       CONSILIUL, COMISIA DE REVIZIE
                       SI PRESEDINTELE COOPERATIVEI

     Articolul 53. Competenta si activitatea consiliului cooperativei
     (1) Consiliul cooperativei are urmatoarele atributii exclusive:
     a) adoptarea deciziilor  privind  obtinerea  calitatii  de  membru  si
membru asociat al cooperativei si de excludere din cooperativa;
     b) stabilirea marimii cotelor suplimentare anuale;
     c) aprobarea  valorii  de  piata  a  aporturilor  nebanesti  in contul
cotelor  ordinare,  precum  si  a  cuantumului  rabaturilor   (adaosurilor)
cooperatiste;
     d) inaintarea  la  adunarea  generala  a  propunerilor  privind  plata
dividendelor si calcularea cotelor bonus;
     e) prezentarea la adunarea generala a propunerilor privind aderarea la
uniunile de intreprinderi sau iesirea din ele;
     f) prezentarea la adunarea generala a avizelor la  raportul  financiar
anual al cooperativei si la raportul presedintelui cooperativei;
     g) prezentarea la adunarea  generala  a  raporturilor  anuale  privind
activitatea sa si a cooperativei; precum si
     h) alte atributii prevazute de prezenta lege.
     (2) In  competenta  consiliului cooperativei,  prin statutul acesteia,
pot fi incluse si alte atributii ce nu contravin actelor legislative.
     (3) In cazul in care consiliul cooperativei nu reuseste sa solutioneze
vreo chestiune care tine de competenta sa,  aceasta poate fi transmisa spre
solutionare adunarii generale.
     (4) Consiliul cooperativei isi tine sedintele in modul si in termenele
stabilite in statutul cooperativei sau in regulamentul consiliului,  dar nu
mai rar decit o data pe trimestru.
     (5) Daca  consiliul cooperativei nu este constituit in conformitate cu
art.54 alin.(1) sau cu statutul cooperativei  ori  daca  mandatul  acestuia
inceteaza  inainte  de  timp,  atributiile  lui  pot fi exercitate numai de
adunarea generala,  cu exceptia celor ce tin de convocarea adunarii si care
sint exercitate de presedintele cooperativei.

     Articolul 54. Constituirea consiliului cooperativei
     (1) Consiliul cooperativei se constituie,  in  mod  obligatoriu,  daca
numarul  membrilor cooperativei este mai mare de 30.  Statutul cooperativei
poate prevedea posibilitatea constituirii  consiliului  si  in  cazul  unui
numar mai mic de membri ai cooperativei.
     (2) Consiliul cooperativei este alcatuit  din  cel  putin  3  persoane
membri  ai cooperativei daca,  potrivit alin.(3),  statutul cooperativei nu
prevede altfel.



     (3) Statutul  cooperativei  poate  prevedea  ca  o parte a consiliului
cooperativei,  ce constituie cel mult o cincime  din  componenta  acestuia,
poate   fi  desemnata  din  rindul  persoanelor  care  nu  sint  membri  ai
cooperativei in cauza si,  concomitent,  nu practica activitate  concurenta
fata de aceasta.
     (4) Statutul cooperativei poate prevedea alegerea  de  catre  adunarea
generala  a  unei  rezerve  a  consiliului  cooperativei pentru subrogarea,
potrivit deciziei consiliului, a membrilor retrasi ai acestuia.
     (5) Presedintele   consiliului  cooperativei  este  ales  de  adunarea
generala daca statutul cooperativei nu prevede posibilitatea  alegerii  lui
de catre membrii consiliului cooperativei.
     (6) Presedintele  consiliului  cooperativei   incheie   contracte   cu
presedintele cooperativei,  cu cooperativa de consultanta si cu organizatia
de audit.
     (7) Membrii  consiliului  cooperativei  se  aleg (se desemneaza) pe un
termen de doi ani, daca statutul cooperativei nu prevede alt termen.
     (8) Membrul  consiliului  cooperativei  nu poate fi,  in acelasi timp,
membru al comisiei de revizie sau al comisiei de arbitraj ori presedinte al
cooperativei.
     (9) Membrul consiliului cooperativei nu poate  delega  imputernicirile
sale altei persoane.

     Articolul 55. Competenta si raspunderea presedintelui cooperativei
     (1) Presedintele cooperativei:
     a) asigura  indeplinirea hotaririlor adunarii generale si a deciziilor
consiliului cooperativei;
     b) asigura  tinerea  registrului  membrilor  cooperativei,  precum  si
tinerea  evidentei   contabile   a   activitatii   economico-financiare   a
cooperativei;
     c) angajeaza si elibereaza lucratorii cooperativei;
     d) indeplineste  alte  atributii  legate  de gestionarea cooperativei,
care nu tin de competenta adunarii generale sau a consiliului cooperativei.
     (2) Alte  atributii  ale  presedintelui  cooperativei  se stabilesc in
contractul incheiat de acesta cu cooperativa in baza actelor legislative, a
statutului si regulamentului respectiv al cooperativei.
     (3) Statutul cooperativei  poate  prevedea  obligatia  depunerii  unei
cautiuni pentru ocuparea functiei de presedinte al cooperativei.
     (4) Presedintele si contabilul-sef al cooperativei raspund solidar  cu
predecesorii   sai  fata  de  cooperativa  daca,  avind  informatii  despre
incalcarile savirsite de acestia din urma,  nu  le-au  adus  la  cunostinta
comisiei de revizie.
     (5) In  cazul  tragerii  la  raspundere  judiciara   a   presedintelui
cooperativei, acesta poate fi suspendat din functie.

     Articolul 56. Alegerea (desemnarea) presedintelui cooperativei
     (1) Presedintele cooperativei  este  ales  de  adunarea  generala  din
rindul membrilor cooperativei sau este desemnat de adunare din rindul altor
persoane care nu sint membri ai cooperativei pe un termen de  2  ani,  daca
statutul nu stabileste un termen mai mare.
     (2) Statutul  cooperativei  poate  prevedea  desemnarea  presedintelui
cooperativei de catre consiliul acesteia.
     (3) Presedintele cooperativei poate fi oricind  eliberat  din  functie
prin hotarirea (decizia) organului cooperativei care l-a ales (desemnat).

     Articolul 57. Competenta si activitatea comisiei de revizie
     (1) Comisia de revizie efectueaza controale  obligatorii  (anuale)  si
suplimentare   ale   activitatii   cooperativei,   care   includ  controlul
respectarii  legislatiei,  statutului  si  a  regulamentelor  cooperativei,
precum  si  a  hotaririlor  adunarii  generale  si a deciziilor consiliului



cooperativei.
     (2) Comisia  de  revizie  poate  efectua  controale  suplimentare  ale
activitatii cooperativei in baza:
     a) hotaririi adunarii generale;
     b) deciziei consiliului cooperativei;
     c) cererii  membrilor cooperativei care detin cel putin 20 la suta din
numarul total de voturi ale membrilor cooperativei; precum si
     d) din proprie initiativa.
     (3) La cererea comisiei de  revizie,  presedintele  cooperativei  este
obligat  sa  asigure  prezentarea  documentelor  necesare pentru efectuarea
controlului,  precum si  sa  prezinte,  oral  sau  in  scris,  explicatiile
necesare.
     (4) In baza controlului efectuat,  comisia de  revizie  intocmeste  un
aviz,  care cuprinde informatiile prevazute de statutul cooperativei sau de
regulamentul comisiei.
     (5) Avizul  comisiei  de  revizie este semnat de toti membrii acesteia
care au participat la control.  Daca vreun membru al comisiei de revizie nu
este de acord cu avizul, opinia separata a acestuia se anexeaza la aviz.
     (6) Adunarea generala nu are dreptul sa examineze  raportul  financiar
anual al cooperativei fara avizarea acestuia de catre comisia de revizie.
     (7) Functiile comisiei de revizie pot fi transmise,  prin  hotarire  a
adunarii generale,  cooperativei de consultanta,  organizatiei de audit sau
uniunii de cooperative.

     Articolul 58. Crearea comisiei de revizie
     (1) Comisia  de revizie se creeaza din cel putin 3 persoane.  In cazul
in care numarul membrilor cooperativei  nu  depaseste  30,  poate  fi  ales
(desemnat) un singur revizor.
     (2) Statutul cooperativei poate prevedea alegerea  de  catre  adunarea
generala  a unei rezerve a comisiei de revizie pentru subrogarea,  potrivit
deciziei comisiei, a membrilor retrasi ai acesteia.
     (3) Membri  ai  comisiei  de revizie pot fi atit membrii cooperativei,
cit si alte persoane.
     (4) Membri ai comisiei de revizie nu pot fi:
     a) membrii consiliului cooperativei sau ai comisiei de arbitraj;
     b) presedintele cooperativei;
     c) gestionarii cooperativei si persoanele care tin evidenta  contabila
in cooperativa;
     d) persoanele care nu poseda  calificare  in  contabilitate,  finante,
economie sau drept;
     e) alte  persoane  limitate  in  acest  drept  de  prevederile  art.77
alin.(4).
     (5) Membrii comisiei de revizie sint alesi (desemnati) pe un termen de
la 2 la 5 ani.
     (6) Membrii   comisiei   de   revizie   poarta    raspundere    pentru
incorectitudinea   avizelor   intocmite  de  ei  si/sau  pentru  divulgarea
informatiei ce prezinta  secret  comercial  al  cooperativei,  cu  exceptia
cazurilor stabilite de actele legislative.

     Articolul 59. Contestarea deciziilor (hotaririlor)
                   organelor cooperativei
     (1) Deciziile,   actiunile   sau  inactiunea  organelor  cooperativei,
denumite in continuare decizii  (hotariri),  pot  fi  contestate  de  catre
membrul   sau  membrul  asociat  al  acesteia  in  comisia  de  arbitraj  a
cooperativei,  in organul ierarhic superior al acesteia si/sau in  instanta
judecatoreasca, in modul prevazut de actele normative.
     (2) Consiliul cooperativei este in drept sa confirme,  sa suspende sau
sa anuleze deciziile presedintelui cooperativei care sint contestate.
     (3) Adunarea generala este in drept sa confirme,  sa suspende  sau  sa



anuleze  deciziile  contestate  ale  consiliului  si/sau  ale presedintelui
cooperativei.
     (4) Decizia  presedintelui  cooperativei,  precum si cea a consiliului
acesteia,  daca persoana interesata in aceasta decizie nu este,  respectiv,
presedinte  al cooperativei sau membru al consiliului,  poate fi atacata in
instanta judecatoreasca in cazul in care aceasta hotarire:
     a) contravine legislatiei sau statutului cooperativei; si
     b) lezeaza  drepturile  si  interesele  legitime  ale  membrului   sau
membrului asociat al cooperativei.
     (5) Decizia consiliului  cooperativei,  daca  persoana  interesata  in
aceasta  decizie  este membru al consiliului,  precum si hotarirea adunarii
generale pot fi atacate in instanta judecatoreasca daca  exista  temeiurile
indicate la alin.(4) si membrul cooperativei:
     a) nu a fost prezent la sedinta consiliului sau la  adunarea  generala
la care a fost adoptata decizia contestata; sau
     b) a fost prezent la sedinta consiliului sau la adunarea generala, dar
s-a  abtinut  de  la  vot  sau  a votat contra deciziei contestate,  cerind
indicarea acestui fapt in  procesul-verbal  al  sedintei  consiliului  sau,
respectiv, al adunarii generale.
     (6) Deciziile  (hotaririle)  organelor   cooperativei,   definite   la
alin.(4) si (5),  pot fi contestate in instanta judecatoreasca in termen de
3 luni din ziua cind membrul ori membrul asociat al  cooperativei  a  aflat
despre decizia (hotarirea) contestata ori ar fi putut afla despre aceasta.

     Articolul 60. Comisia de arbitraj
     (1) Atributiile,  componenta,  modul de  creare  si  de  activitate  a
comisiei   de   arbitraj   se  stabilesc  de  prezenta  lege,  de  statutul
cooperativei si de regulamentul acestei comisii.
     (2) Comisia  de arbitraj se creeaza pentru examinarea contestarilor la
deciziile (hotaririle) organelor cooperativei.
     (3) Comisia  de  arbitraj  este  in  drept  de asemenea sa solutioneze
litigiile dintre membri,  membrii asociati,  precum si  dintre  acestia  si
cooperativa daca partile in litigiu au incheiat acordul de arbitraj.
     (4) Contestarea in comisia  de  arbitraj  a  deciziilor  (hotaririlor)
organelor cooperativei nu constituie impediment pentru contestarea acestora
in  organele  ierarhic  superioare  ale  cooperativei  si/sau  in  instanta
judecatoreasca.
     (5) Comisia de arbitraj se creeaza prin hotarire a adunarii generale.
     (6) Comisia de arbitraj este alcatuita din cel putin 3 persoane.
     (7) Membri ai comisiei de arbitraj nu pot fi:
     a) membrii consiliului cooperativei;
     b) presedintele  si  contabilul-sef   ai   cooperativei,   precum   si
loctiitorii acestora;
     c) persoanele   necalificate   in   drept,   economie,   finante   sau
contabilitate.
     (8) Cel putin un membru al comisiei de arbitraj trebuie sa fie  jurist
cu experienta in domeniu.

                               Capitolul IX
                      BAZELE ACTIVITATII COOPERATIVEI

     Articolul 61. Relatiile economice dintre cooperativa
                   si membrii ei
     (1) Livrarea (prestarea) productiei (serviciilor) de catre cooperativa
membrilor  sai  si/sau livrarea (prestarea) de catre membrii cooperativei a
productiei (serviciilor)  proprii  catre  aceasta  se  efectueaza  in  baza
contractelor scrise, incheiate cu membrii cooperativei, conform legislatiei
si regulamentului privind relatiile economice cu cooperativa.
     (2) Refuzul  cooperativei  de  a  incheia  un  contract,  prevazut  de



alin.(1),  trebuie sa fie expus  motivat,  in  forma  scrisa  si  poate  fi
contestat in modul stabilit de art.59.
     3) Cooperativa livreaza (presteaza) productia (serviciile) si  procura
(beneficiaza  de)  productie  (servicii) la aceleasi preturi si tarife atit
pentru membrii sai, cit si pentru alte persoane, daca statutul cooperativei
nu prevede altfel.

     Articolul 62. Rabaturile (adaosurile) cooperatiste
     (1) Rabaturile (adaosurile) cooperatiste pot fi anuntate in conditiile
art.70 alin.(1).
     (2) Rabaturile  (adaosurile)  cooperatiste   anuntate   de   consiliul
cooperativei:
     a) micsoreaza valoarea volumului anual al vinzarilor ei nete  (mareste
pretul   de   cost  al  volumului  anual  al  cumparaturilor);  precum  si,
corespunzator
     b) micsoreaza  pretul  de  cost  al  volumului anual al cumparaturilor
(mareste  valoarea  volumului  anual  al  vinzarilor  nete)  ale  membrilor
cooperativei.
     (3) Marimea  rabaturilor  (adaosurilor)  cooperatiste  ce  revin  unui
membru  al  cooperativei  se  calculeaza  proportional volumului efectiv de
participare  a  acestuia  la  relatiile  economice  cu  cooperativa  pentru
perioada stabilita de statutul acesteia.
     (4) Achitarea rabaturilor (adaosurilor) cooperatiste se efectueaza  in
conformitate cu prevederile art.71, aplicate in mod corespunzator.

     Articolul 63. Particularitatile impunerii fiscale a
                   operatiilor dintre cooperativa si membrii ei
     Particularitatile impunerii  fiscale  a operatiilor dintre cooperativa
si membrii ei se stabilesc in conformitate cu  Codul  fiscal  (in  redactia
Legii Nr.646-XV din 16 noiembrie 2001).

                                Capitolul X
                            PRUDENTA FINANCIARA

     Articolul 64. Normele de prudenta financiara
     (1) In scopul evitarii riscurilor financiare evidente, cooperativa:
     a) nu este in drept sa fie participant  cu  raspundere  nelimitata  in
societati comerciale;
     b) nu este in drept sa efectueze tranzactii  imobiliare,  cu  exceptia
acelor dintre ele ce sint efectuate pentru necesitati proprii sau legate de
stingerea prin compensare a datoriilor sale debitoare sau creditoare;
     c) este  obligata  sa incheie tranzactii de proportii si tranzactii cu
conflict de interese potrivit prevederilor art.66 si 68.
     (2) In  statutul  si  regulamentele respective ale cooperativei pot fi
prevazute si alte norme de prudenta financiara.

     Articolul 65. Notiunea de tranzactie de proportii
     (1) Se  considera  tranzactie  de  proportii  o  tranzactie sau citeva
tranzactii legate reciproc,  a caror valoare de bilant depaseste 25 la suta
din valoarea totala a activelor cooperativei, conform ultimului ei bilant.
     (2) Tranzactiile efectuate  de  cooperativa  in  procesul  activitatii
curente (prevazute de statutul ei) nu se considera tranzactii de proportii.

     Articolul 66. Incheierea tranzactiei de proportii
     (1) Tranzactia de proportii poate fi incheiata de cooperativa numai in
baza  deciziei  consiliului acesteia sau a hotaririi adunarii generale,  in
modul stabilit de prezenta lege si statutul cooperativei.
     (2) Consiliul   cooperativei   adopta   decizia   privind   incheierea
tranzactiei de proportii daca valoarea de bilant a tranzactiei nu depaseste



50 la suta din valoarea totala a activelor cooperativei,  conform ultimului
ei bilant.  Decizia respectiva se adopta cu votul a doua treimi din numarul
scriptic al membrilor sai.
     (3) Adunarea generala adopta hotarirea privind incheierea  tranzactiei
de proportii in cazul in care valoarea de bilant a tranzactiei depaseste 50
la suta din valoarea totala a activelor cooperativei,  conform ultimului ei
bilant.
     (4) Daca la incheierea unei tranzactii de proportii exista un conflict
de interese, aceasta tranzactie se incheie in conditiile art.68.

     Articolul 67. Notiunea de tranzactie cu conflict de interese
     (1) Se considera tranzactie cu conflict de interese o  tranzactie  sau
citeva  tranzactii legate reciproc,  referitor la care persoana interesata,
cu drept de participare la luarea  deciziilor  privind  incheierea  acestor
tranzactii, poate avea, un interes patrimonial ce nu coincide cu interesele
patrimoniale legale ale cooperativei.
     (2) Persoana   interesata   in   efectuarea  de  catre  cooperativa  a
tranzactiei se considera persoana care este:
     a) membru al consiliului cooperativei sau presedinte al acesteia; ori
     b) tata,  mama,  fiu,  fiica,  frate, sora sau sot, sotie al uneia din
persoanele mentionate la lit.a); precum si
     c) detinator  al  unei  cote  considerabile  (peste  10  la  suta)  in
capitalul   partenerului  din  tranzactie  sau  participant  cu  raspundere
nelimitata al acestui partener.
     (3) Persoana   interesata  in  efectuarea  unei  tranzactii  de  catre
cooperativa este obligata,  pina la incheierea  acesteia,  sa  comunice  in
scris  interesul  sau  organului  cooperativei,  de a carui competenta,  in
conformitate  cu  art.68,  tine  adoptarea  deciziei  (hotaririi)   privind
incheierea unei astfel de tranzactii.

     Articolul 68. Incheierea tranzactiei cu conflict de interese
     (1) Tranzactia  cu  conflict  de  interese  poate  fi   incheiata   de
cooperativa  numai  in  baza  deciziei consiliului acesteia sau a hotaririi
adunarii generale,  in modul stabilit  de  prezenta  lege  si  de  statutul
cooperativei.
     (2) Tranzactia cu conflict de interese poate fi incheiata cu  conditia
respectarii modului,  stabilit de cooperativa,  de determinare a valorii de
piata a bunurilor ce constituie obiectul unor asemenea tranzactii.
     (3) Consiliul   cooperativei   adopta   decizia   privind   incheierea
tranzactiei cu conflict de interese cu votul unanim al membrilor  sai  care
nu sint persoane interesate in incheierea acestei tranzactii.
     (4) Daca mai mult de jumatate  din  membrii  consiliului  cooperativei
sint persoane interesate in efectuarea tranzactiei, aceasta va fi incheiata
numai in baza hotaririi adunarii generale.
     (5) Hotarirea  adunarii  generale  privind  incheierea  tranzactiei cu
conflict de interese se adopta cu votul majoritatii membrilor  cooperativei
care nu sint persoane interesate in efectuarea acestei tranzactii.
     (6) Membrul cooperativei interesat in efectuarea  tranzactiei  trebuie
sa  paraseasca temporar sedinta consiliului cooperativei,  in cazul in care
el este membru al consiliului,  sau adunarea generala  la  care  se  decide
incheierea tranzactiei.  Prezenta membrului in cauza la sedinta consiliului
sau a adunarii generale se ia in considerare  la  determinarea  cvorumului,
iar  la  stabilirea rezultatului votarii,  se considera ca aceasta persoana
s-a abtinut.
     (7) Daca  consiliului cooperativei sau adunarii generale nu le-au fost
cunoscute toate circumstantele legate de incheierea tranzactiei cu conflict
de  interese  si/sau  aceasta  tranzactie  a fost incheiata prin incalcarea
altor prevederi ale prezentului articol,  consiliul sau  adunarea  generala
este in drept sa ceara presedintelui cooperativei:



     a) sa renunte la  incheierea  unei  astfel  de  tranzactii  ori  sa  o
rezilieze; sau
     b) sa asigure,  in conditiile legislatiei, repararea de catre persoana
interesata  a  prejudiciului  cauzat  cooperativei  prin efectuarea acestei
tranzactii.

                               Capitolul XI
                DISTRIBUIREA PROFITULUI NET AL COOPERATIVEI

     Articolul 69. Modul de distribuire a profitului net
     (1) Profitul  net  al  cooperativei  se   distribuie   in   urmatoarea
succesiune:
     a) plata dividendelor;
     b) acoperirea pierderilor de bilant din anii precedenti;
     c) defalcarile in rezervele (fondurile) prevazute la art.73 alin.(1);
     d) defalcarile   in   rezervele   (fondurile)  prevazute  de  statutul
cooperativei;
     e) calcularea cotelor bonus;
     f) defalcarile  pentru  alte  scopuri  care   nu   contravin   actelor
legislative sau statutului cooperativei.
     (2) Statutul cooperativei  poate  prevedea  plafonul  acelei  parti  a
profitului net al cooperativei care poate fi platita in forma de dividende.

     Articolul 70. Anuntarea dividendelor
     (1) Dividendele pot fi anuntate in cazul in care se respecta  simultan
urmatoarele conditii:
     a) cooperativa nu are pierderi  de  bilant  in  anul  pentru  care  se
efectueaza plata dividendelor;
     b) marimea capitalului propriu al cooperativei nu este mai mica  decit
marimea  capitalului  ei social si calcularea dividendelor nu schimba acest
raport;
     c) cooperativa  este  solvabila  si  plata  dividendelor nu conduce la
insolvabilitatea ei.
     (2) Dreptul   la  dividende  il  au  detinatorii  cotei  preferentiale
inregistrati in registrul membrilor acesteia in  orice  perioada  a  anului
pentru care se anunta dividendele.
     (3) Marimea  dividendelor  se  determina  proportional  marimii  cotei
preferentiale si perioadei de timp pe parcursul careia cota a fost folosita
de cooperativa in anul pentru care se anunta dividendele.
     (4) (Exclus prin Legea Nr.268-XVI din 28 iulie 2006).

     Articolul 71. Plata dividendelor
     (1) Dividendele  se  platesc  in  mijloace  banesti,  iar  cu  acordul
consiliului cooperativei si al fiecarui detinator al  cotei  preferentiale,
pot fi achitate prin patrimoniu nebanesc.
     (2) Dividendele se platesc in termen de 6 luni de la  data  declararii
lor  de catre adunarea generala,  daca aceasta nu va prevedea un termen mai
mic.
     (3) Pentru  dividendele calculate,  dar neplatite in termenul prevazut
la  alin.(2),  cooperativa  calculeaza  dobinda  in  marimea  stabilita  de
statutul acesteia.
     (4) In  cazul  in  care  membrul   cooperativei   care   detine   cota
preferentiala  nu  a achitat integral cota sa suplimentara,  dividendele ce
i-au  fost  calculate  se  utilizeaza  pentru  stingerea  datoriei  lui  la
achitarea acestei cote.
     (5) La cererea detinatorului cotei preferentiale,  dividendele lui  se
transforma,  pe baza de contract, in parte a cotei acestuia sau in imprumut
acordat cooperativei.



     Articolul 72. Acoperirea pierderilor de bilant
     (1) Pierderile de bilant ale cooperativei care nu au fost reportate de
catre  aceasta  pe  anii  urmatori  se  acopera   din   contul   profitului
cooperativei  nerepartizat  in anii precedenti,  apoi din contul rezervelor
(fondurilor) stabilite de statutul cooperativei, apoi din contul rezervelor
(fondurilor) prevazute la art.73 alin.(1).
     (2) In  cazul  in  care  mijloacele  determinate  la   alin.(1)   sint
insuficiente  pentru acoperirea pierderilor de bilant ale cooperativei,  in
baza  hotaririi  adunarii  generale,  in  acest  scop  pot   fi   micsorate
proportional  toate  cotele  ordinare,  inclusiv  acelea dintre ele a caror
valoare urmeaza a fi restituita in conditiile art.33.
     (3) In  cazul  in  care  mijloacele  prevazute la alin.(1) si (2) sint
insuficiente pentru acoperirea  pierderilor  de  bilant  ale  cooperativei,
statutul cooperativei poate prevedea in acest scop efectuarea de varsaminte
in baza hotaririi adunarii  generale  si  cu  acordul  fiecarui  membru  al
cooperativei.
     (4) Marimea  varsamintelor  prevazute  la   alin.(3)   se   calculeaza
proportional  volumului  efectiv de participare a membrilor cooperativei la
relatiile economice cu aceasta.
     (5) Partea   capitalului   social   al  cooperativei  folosita  pentru
acoperirea pierderilor de bilant ale acesteia  in  conditiile  alin.(3)  se
restituie  din  profitul  net  al  cooperativei  care va fi obtinut in anii
urmatori.

     Articolul 73. Rezervele (fondurile) cooperativei
     (1) Cooperativa  este  obligata  sa  formeze  capitalul  de rezerva si
fondul de dezvoltare ale cooperativei.
     (2) Statutul    cooperativei    poate   prevedea   formarea   fondului
indivizibil,  a fondului de risc,  a fondului social  si  a  altor  rezerve
(fonduri).
     (3) Patrimoniul care constituie fondul indivizibil al cooperativei  nu
se distribuie sub nici o forma membrilor cooperativei.
     (4) Terenurile agricole nu pot fi incluse  in  fondul  indivizibil  al
cooperativei.
     (5) Fondul de risc este destinat pentru a acoperi  pierderile  valorii
reale a cotelor din cauza inflatiei sau in cazuri de forta majora.

     Articolul 74. Capitalul de rezerva si fondul de dezvoltare
                   ale cooperativei
     (1) Capitalul  de  rezerva  al  cooperativei  este destinat acoperirii
pierderilor de bilant ale acesteia si se formeaza prin defalcari anuale din
profitul net al cooperativei.
     (2) Fondul  de  dezvoltare  al  cooperativei  este   destinat   pentru
dezvoltarea  productiei  sale  si  se  formeaza  prin  defalcari anuale din
profitul ei net.
     (3) Marimea alocatiilor anuale in capitalul de rezerva si in fondul de
dezvoltare ale cooperativei se aproba de adunarea  generala  la  propunerea
consiliului cooperativei.

     Articolul 75. Marimea cotelor bonus
     (1) Marimea cotelor bonus se determina proportional volumului  efectiv
de  participare  a  fiecarui  membru  la relatiile economice cu cooperativa
pentru perioada stabilita de statutul acesteia.
     (2) Marimea cotelor bonus se aproba de adunarea generala la propunerea
consiliului cooperativei.

                               Capitolul XII
                    PERSONALUL SI PERSOANELE CU FUNCTII
                      DE RASPUNDERE ALE COOPERATIVEI



     Articolul 76. Remunerarea, compensarile, asigurarea sociala
                   si asistenta sociala de stat
     (1) Membrul cooperativei isi exercita gratuit  functiile  in  organele
cooperativei  daca  adunarea  generala,  prin  hotarirea sa,  nu stabileste
altfel.
     (2) Cooperativa  compenseaza  membrilor  sai cheltuielile suportate la
exercitarea functiilor de membru al organelor  cooperativei  daca  adunarea
generala, prin hotarirea sa, nu stabileste altfel.
     (3) Remunerarea   personalului   cooperativei   se    efectueaza    in
conformitate cu legislatia si contractele individuale de munca.
     (4) Personalul cooperativei  este  pasibil  de  asigurare  sociala  si
asistenta sociala de stat in conformitate cu legislatia.

     Articolul 77. Persoanele cu functii de raspundere
     (1) Persoane cu functii de raspundere ale  cooperativei  sint  membrii
consiliului,  ai  comisiei  de  revizie,  ai  comisiei  de  lichidare si ai
comisiei de reorganizare a  cooperativei,  presedintele  acesteia  si  alte
persoane care exercita atributii de dispozitie in cooperativa.
     (2) Persoana cu functii de raspundere  a  cooperativei  actioneaza  in
interesele acesteia si nu este in drept sa detina o cota de participatie in
capitalul propriu al organizatiilor  comerciale  aflate  in  concurenta  cu
cooperativa, daca statutul acesteia nu prevede altfel.
     (3) Persoana cu  functii  de  raspundere  a  cooperativei,  aleasa  de
adunarea  generala,  este  in  drept  sa-si  dea  demisia  in orice moment,
preintimpinind in scris despre aceasta consiliul cooperativei cu cel  putin
15 zile pina la data demisiei.
     (4) Persoane cu functii de raspundere ale cooperativei nu pot fi:
     a) functionarii  publici  care  exercita  controlul asupra activitatii
cooperativelor;
     b) persoanele carora,  prin hotarirea instantei judecatoresti, le este
interzis sa detina functiile respective;
     c) persoanele  cu  antecedente  penale nestinse pentru infractiuni din
interes material;
     d) persoane incapabile sau cu capacitatea limitata de exercitiu.
     (5) Asupra relatiilor dintre persoanele cu functii  de  raspundere  si
cooperativa  se  extinde  legislatia  muncii,  cu  exceptiile  prevazute de
prezenta lege.

     Articolul 78. Responsabilitatea persoanelor cu
                   functii de raspundere
     (1) Incalcarile prezentei legi, manifestate prin:
     a) prezentarea  unor  date  falsificate  pentru  Registrul  de stat al
intreprinderilor, precum si neprezentarea documentelor pentru efectuarea de
inscrieri in registru privind reorganizarea sau lichidarea cooperativei;
     b) falsificarea  sau  tainuirea  premeditata  a  informatiei   privind
activitatea financiara si economica a cooperativei, care trebuie prezentata
creditorilor,  membrilor si membrilor asociati ai cooperativei,  precum  si
autoritatilor administratiei publice;
     c) neconvocarea  adunarii  generale  a  cooperativei  sau   incalcarea
termenelor  de  intrunire a acesteia prevazute de prezenta lege si statutul
cooperativei;
     d) influentarea  ilegala  a mersului votarii in organele colective ale
cooperativei si/sau falsificarea rezultatelor votarii in aceste organe;
     e) neachitarea    dividendelor    si   a   rabaturilor   (adaosurilor)
cooperatiste anuntate de adunarea  generala,  precum  si  a  dobinzilor  la
imprumuturile acordate cooperativei;
     f) incalcarea ordinii de incheiere a tranzactiilor de proportii sau  a
tranzactiilor cu conflict de interese;



     g) folosirea  nejustificata  a  bunurilor  cooperativei   in   interes
personal, direct ori indirect, sau in interesul unor terti;
     h) alte incalcari prevazute de legislatie, atrag dupa sine raspunderea
persoanelor  cu  functii  de raspundere ale cooperativei in conformitate cu
actele legislative.
     (2) Persoanele  cu functii de raspundere ale cooperativei care au luat
decizii  comune  ce  prejudiciaza  interesele  acesteia  poarta   fata   de
cooperativa  raspundere  patrimoniala  solidara  in  marimea  prejudiciului
cauzat.
     (3) Persoana  cu  functii de raspundere a cooperativei este scutita de
raspunderea solidara, prevazuta la alin.(2), daca ea:
     a) a  lipsit  de  la  sedinta  organului  cooperativei  care a adoptat
decizia definita la alin.(2); sau
     b) a votat contra adoptarii deciziei definite la alin.(2) si opinia ei
separata este anexata la procesul-verbal al  sedintei  organului  respectiv
sau este consemnata in proces-verbal.

                              Capitolul XIII
           EVIDENTA SI RAPOARTELE. AUDITUL SI CONTROLUL DE STAT

     Articolul 79. Tinerea registrului membrilor cooperativei
     (1) Cooperativa este obligata sa tina registrul membrilor sai potrivit
prezentei legi, statutului si regulamentului respectiv al cooperativei.
     (2) In registrul membrilor cooperativei se indica:
     a) denumirea deplina a cooperativei si sediul acesteia;
     b) denumirea membrului sau membrului ei asociat intreprindere, numarul
de inregistrare, sediul si codul fiscal al acestuia; sau
     c) numele  si  prenumele  membrului  sau membrului ei asociat persoana
fizica,  datele de  identificare  ale  actului  de  identitate,  cetatenia,
domiciliul si codul fiscal al acestuia;
     d) genurile principale de activitate ale membrului cooperativei;
     e) statutul de participare in cooperativa (membru sau membru asociat);
     f) tipul si marimea cotei,  precum si forma aportului in contul  cotei
respective, marimea si data efectuarii acestuia;
     g) data  obtinerii  calitatii  de  membru  sau   membru   asociat   al
cooperativei si data iesirii din cooperativa;
     h) alte date prevazute  de  statutul  sau  regulamentul  respectiv  al
cooperativei.
     (3) Inscrierile in registrul membrilor  cooperativei  se  introduc  de
catre secretarul cooperativei.
     (4) Documentele in a caror  baza  au  fost  efectuate  inscrierile  in
registrul membrilor cooperativei se pastreaza impreuna cu registrul.
     (5) Secretarul cooperativei este obligat sa elibereze, in conformitate
cu registrul membrilor cooperativei,  adeverinta de membru sau extrasul din
registru in termen de 3 zile de la data solicitarii membrului sau membrului
asociat.
     (6) Plata pentru eliberarea adeverintelor si extraselor mentionate  la
alin.(5) nu poate depasi cheltuielile de executare a acestora.

     Articolul 80. Evidenta contabila si rapoartele
     (1) Cooperativa  tine  evidenta  contabila  si   intocmeste   rapoarte
financiare  si  specializate  in  conformitate  cu legislatia,  standardele
nationale de contabilitate si politica sa de evidenta.
     (2) Cooperativa  tine pentru fiecare membru in parte un cont personal,
in care se inregistreaza relatiile  financiare  mutuale  dintre  membru  si
cooperativa.  O  astfel  de  evidenta  este  tinuta si de fiecare membru al
cooperativei.
     (3) Raportul  anual  specializat  al  cooperativei  trebuie sa contina
urmatoarele date:



     a) numarul   membrilor   si  membrilor  asociati  ai  cooperativei  la
inceputul si sfirsitul fiecarui trimestru al perioadei de gestiune;
     b) numarul  membrilor si al membrilor asociati ai cooperativei care au
obtinut si au pierdut  calitatea  de  membru  al  cooperativei  in  fiecare
trimestru al perioadei de gestiune;
     c) volumul productiei (serviciilor) livrate (prestate) de  cooperativa
atit  membrilor  sai,  cit  si  altor  persoane  si/sau  volumul productiei
(serviciilor) livrate (prestate) cooperativei de catre membrii acesteia  si
de alte persoane in fiecare trimestru al perioadei de gestiune; precum si
     d) alte date prevazute de actul normativ respectiv al Guvernului.
     (4) Rapoartele  anuale,  financiar  si specializat,  ale cooperativei,
insotite de avizul comisiei de revizie (al cooperativei de consultanta,  al
organizatiei de audit,  al uniunii de cooperative) si de avizul consiliului
cooperativei, se prezinta adunarii generale anuale.

     Articolul 81. Auditul si controlul de stat
     (1) Auditul   din   oficiu   al   rapoartelor  financiare  anuale  ale
cooperativei se efectueaza in cazul in care:
     a) numarul de membri ai cooperativei depaseste 300; sau
     b) volumul anual al productiei  (serviciilor)  livrate  (prestate)  de
catre  cooperativa  si/sau  al  productiei (serviciilor) livrate (prestate)
cooperativei depaseste volumul echivalent cu o suta mii salarii minime.
     (2) Auditul  din initiativa al rapoartelor financiare ale cooperativei
se efectueaza:
     a) in baza hotaririi adunarii generale; sau
     b) la cererea membrilor cooperativei care detin cel putin 20  la  suta
din numarul total al voturilor membrilor cooperativei.
     (3) In cazul prevazut la alin.(2) lit.b),  serviciile  de  audit  sint
platite de membrii care au solicitat auditul,  daca adunarea generala, prin
hotarirea sa, nu stabileste altfel.
     (4) Controlul   asupra  activitatii  cooperativei  este  exercitat  de
autoritatile abilitate ale administratiei publice,  in  modul  prevazut  de
legislatie.
     (5) Principalele prevederi ale actelor de control  si  ale  deciziilor
autoritatilor  abilitate  ale  administratiei  publice,  precum  si avizele
organizatiei de audit,  ale cooperativei de consultanta si ale  uniunii  de
cooperative  sint aduse de catre comisia de revizie la cunostinta celei mai
apropiate adunari generale.

     Articolul 82. Pastrarea documentelor cooperativei
                   si accesul la ele
     (1) Cooperativa este obligata sa asigure pastrarea:
     a) certificatului sau de inregistrare;
     b) contractului sau de constituire,  precum si  a  statutului  sau,  a
modificarilor si completarilor la acesta;
     c) regulamentelor sale, a modificarilor si completarilor la acestea;
     d) registrului membrilor cooperativei;
     e) proceselor-verbale  ale  adunarilor  generale  si   sedintelor,   a
ordinelor, dispozitiilor si rapoartelor organelor cooperativei;
     f) contractelor civile si de munca;
     g) documentelor primare,  a registrelor de evidenta contabila,  precum
si a darilor de seama financiare si speciale;
     h) actelor  de  control  si  deciziilor  autoritatilor  abilitate  ale
administratiei publice,  precum si a avizelor organizatiilor de audit,  ale
cooperativelor de consultanta si ale uniunilor de cooperative;
     i) altor documente prevazute de legislatie,  statutul sau regulamentul
respectiv al cooperativei.
     (2) Documentele  prevazute  la  alin.(1)  se   pastreaza   la   sediul
cooperativei pe termenele prevazute de actele normative.



     (3) Modul de familiarizare a  membrilor  cooperativei  cu  documentele
prevazute  la  alin.(1),  precum  si  de  primire a copiilor sau extraselor
acestora,  se stabileste de  statutul  sau  de  regulamentul  respectiv  al
cooperativei.
     (4) Plata  pentru  eliberarea  copiilor  si  extraselor  prevazute  la
alin.(3) nu poate depasi cheltuielile necesare pentru executarea acestora.

                               Capitolul XIV
                 REORGANIZAREA SI LICHIDAREA COOPERATIVEI

     Articolul 83. Reorganizarea cooperativei
     (1) Reorganizarea   cooperativei  se  efectueaza  in  conformitate  cu
prezenta lege,  Legea cu privire la antreprenoriat si intreprinderi,  Codul
civil si cu alte acte legislative.
     (2) Reorganizarea cooperativei prin  fuziune  sau  asociere  poate  fi
efectuata prin fuziune sau asociere doar cu o alta cooperativa.
     (3) Cooperativa poate fi reorganizata prin divizare,  separare  si/sau
transformare  in  orice  alta forma juridica de organizare a activitatii de
intreprinzator prevazuta de actele legislative.
     (4) Reorganizarea  cooperativei  se  efectueaza  de  catre  comisia de
reorganizare in temeiul hotaririi:
     a) adunarii generale; sau
     b) instantei judecatoresti; sau
     c) autoritatii  administratiei  publice  care efectueaza reglementarea
antimonopol.
     (5) Membrul sau membrul asociat al cooperativei care a votat impotriva
reorganizarii  acesteia  are  dreptul  sa  iasa   din   aceasta   pina   la
reorganizare.

     Articolul 84. Temeiurile de lichidare a cooperativei
     (1) Lichidarea  cooperativei  se  efectueaza  in   temeiul   hotaririi
adunarii generale sau a instantei judecatoresti.
     (2) Lichidarea cooperativei,  in baza hotaririi adunarii generale,  se
efectueaza   in   conformitate  cu  prezenta  lege,  Legea  cu  privire  la
antreprenoriat si intreprinderi, Codul civil si cu alte acte legislative.
     (3) Lichidarea cooperativei,  in baza hotaririi adunarii generale, are
loc in cazurile in care:
     a) a  expirat  termenul  de  activitate  a  cooperativei  stabilit  de
statutul acesteia;
     b) activitatea efectiva a cooperativei nu corespunde scopului prevazut
la art.5 alin.(2) sau se desfasoara cu incalcarea  restrictiilor  prevazute
la art.6 alin.(2);
     c) s-a redus numarul membrilor cooperativei,  acesta devenind mai  mic
decit  cel  prevazut  la  art.5  alin.(5) si nefiind respectate prevederile
art.5 alin.(6) lit.a) si b);
     d) adunarea generala nu s-a intrunit pe parcursul a doi ani succesivi;
precum si
     e) in alte cazuri stabilite de statutul cooperativei.
     (4) Daca adunarea generala nu decide lichidarea cooperativei  in  baza
prevederilor  alin.(3),  cooperativa  poate  fi  lichidata  prin  hotarirea
instantei judecatoresti data la cererea oricarui membru al cooperativei,  a
inspectoratului   fiscal   teritorial   corespunzator   sau  a  autoritatii
administratiei publice locale corespunzatoare.
     (5) Din  ziua  adoptarii  hotaririi  privind  lichidarea cooperativei,
cesionarea  si  gajarea  cotei,  precum  si  iesirea  sau  excluderea   din
cooperativa a membrilor si membrilor ei asociati nu se admite.

     Articolul 85. Activitatea comisiei de lichidare
     (1) Din  ziua  alegerii   (desemnarii)   comisiei   de   lichidare   a



cooperativei,  denumita  in continuare comisie de lichidare,  aceasta preia
toate atributiile presedintelui cooperativei.
     (2) Comisia  de  lichidare  isi  desfasoara  activitatea sub controlul
comisiei de revizie si al consiliului cooperativei.
     (3) Comisia  de  lichidare  este  in drept sa efectueze acte juridice,
conditionate exclusiv de lichidarea cooperativei.
     (4) Daca patrimoniul cooperativei este insuficient pentru satisfacerea
revendicarilor tuturor creditorilor,  comisia de lichidare este obligata sa
se adreseze:
     a) adunarii generale - cu propunerea sa-si anuleze  hotarirea  privind
lichidarea cooperativei; sau
     b) instantei judecatoresti - cu cererea de deschidere a procesului  de
faliment cooperativei.
     (5) Comisia de lichidare intocmeste,  la  inceputul  si  la  sfirsitul
procesului de lichidare a cooperativei, bilanturile de lichidare, respectiv
initial si final,  si le prezinta spre  aprobare  organului  care  a  creat
comisia.
     (6) Membrul comisiei de  lichidare  nu  este  in  drept  sa-si  delege
imputernicirile altei persoane.

     Articolul 86. Distribuirea patrimoniului liber de datorii
     (1) La  lichidarea  cooperativei,  patrimoniul  acesteia,  ramas  dupa
satisfacerea revendicarilor tuturor creditorilor, cu exceptia patrimoniului
din fondul indivizibil, se distribuie intre membrii asociati si membrii ei.
     (2) Patrimoniul  cooperativei  liber de datorii se distribuie de catre
comisia de lichidare in urmatoarea succesiune:
     a) restituirea  valorii  cotelor  ce apartin persoanelor care au depus
cerere  de  retragere  a  calitatii  de  membru  asociat  sau   membru   al
cooperativei  cu  cel  putin  6  luni  inainte  de data adoptarii hotaririi
privind lichidarea cooperativei;
     b) restituirea valorii cotelor preferentiale, precum si a dividendelor
anuntate, dar neplatite;
     c) distribuirea    patrimoniului    ramas    membrilor    cooperativei
proportional valorii cotelor ordinare achitate ale acestora.
     (3) Platile pentru rindul urmator,  din cele prevazute la alin.(2), se
efectueaza dupa efectuarea tuturor platilor cuvenite rindului precedent.
     (4) Persoanele  care  au  depus  cererea  de  retragere a calitatii de
membru asociat sau membru al cooperativei cu mai putin de 6 luni inainte de
data  adoptarii deciziei privind lichidarea cooperativei au,  la lichidarea
acesteia,  aceleasi drepturi ca si  alti  membri  asociati  sau  membri  ai
cooperativei.
     (5) Patrimoniul nebanesc transmis cooperativei cu drept  de  folosinta
in  contul  cotei  ordinare  se restituie membrului cooperativei in natura,
luindu-se in considerare uzura normala.
     (6) Daca,  la data publicarii anuntului privind deschiderea procesului
de  lichidare  a  cooperativei,  termenul  de  folosinta  a   patrimoniului
determinat  la alin.(5) nu a expirat,  membrul cooperativei care a transmis
acest patrimoniu este obligat sa restituie cooperativei platile primite  de
el in plus, in modul stabilit de statutul cooperativei.
     (7) Patrimoniul care constituie fondul indivizibil al cooperativei  se
transmite   cu   titlu  gratuit,  de  catre  comisia  de  lichidare,  altor
cooperative sau uniuni  ale  acestora,  iar  in  caz  de  imposibilitate  -
organizatiei necomerciale ori autoritatii administratiei publice locale.

                               Capitolul XV
                 PARTICULARITATILE COOPERATIVELOR AGRICOLE
                           DE PRESTARI SERVICII

     Articolul 87. Cooperativele agricole de prestari servicii



     (1) Se considera cooperativa agricola de prestari servicii cooperativa
ai  carei  membri,  in  proportie  de  cel  putin  trei  patrimi,  inclusiv
persoanele cu gospodarii personale auxiliare,  sint producatori de  produse
agricole.
     (2) In contul cotelor ordinare ale membrilor  cooperativelor  agricole
de prestari servicii nu pot fi transmise terenurile agricole.
     (3) Stabilirea valorii de  piata  a  terenurilor,  altele  decit  cele
agricole,  ce  se  transmit in capitalul social al cooperativei agricole de
prestari servicii cu drept de proprietate,  se efectueaza de catre  experti
in  baza  datelor  din cadastrul bunurilor imobile si a preturilor de piata
respective.
     (4) Autentificarea  semnaturilor  de pe documentele de constituire ale
cooperativei agricole de prestari servicii, precum si de pe cererea privind
modificarile  si completarile la statutul cooperativei,  poate fi efectuata
de notar, de secretarul consiliului local sau al altei autoritati abilitate
a   administratiei   publice   locale   in  a  carui  raza  teritoriala  se
inregistreaza cooperativa in cauza.
     (5) Procura,  eliberata  de  catre  membrul  cooperativei  agricole de
prestari servicii persoana fizica reprezentantului sau pentru  participarea
la  adunarea generala a cooperativei,  poate fi autentificata de notar,  de
secretarul consiliului local sau de administratia institutiei de invatamint
ori  de  tratament  stationar  al membrului,  iar pentru pensionari - si de
organul teritorial de asigurare sociala.
     (6) Cooperativa  agricola  de prestari servicii poate reporta esalonat
pierderile sale de bilant pe urmatorii 5 ani.

                               Capitolul XVI
                          UNIUNEA DE COOPERATIVE

     Articolul 88. Principiile de constituire si de activitate
                   a uniunii de cooperative
     (1) Cooperativele  sint  in  drept  sa  constituie benevol o uniune de
cooperative  in  vederea  coordonarii  activitatii   lor,   instruirii   si
perfectionarii  specialistilor,  atragerii  investitiilor,  consultarii  si
informarii membrilor uniunii,  reprezentarii si  apararii  intereselor  lor
patrimoniale si profesionale comune.
     (2) Uniunea de cooperative este o organizatie necomerciala,  cu statut
de persoana juridica.
     (3) Uniunea  de  cooperative  se  creeaza  in  baza  de  contract   de
constituire si activeaza in conformitate cu legislatia si cu statutul sau.
     (4) Denumirea uniunii de  cooperative  trebuie  sa  contina  indicatia
asupra  formei de asociere (asociatie,  uniune) si sintagma "cooperative de
intreprinzator".
     (5) Uniunea  de cooperative este in drept sa-si desfasoare activitatea
dupa inregistrare in Registrul organizatiilor necomerciale.
     (6) Patrimoniul  uniunii  de cooperative se constituie din cotizatiile
de constituire, de intrare si cele curente ale membrilor ei, din veniturile
de  la serviciile acordate de uniune,  din subventii,  dotatii,  donatii si
sponsorizari,  din credite  si  imprumuturi  primite,  precum  si  din  alt
patrimoniu procurat in conformitate cu legislatia.
     (7) Cotizatiile in capitalul propriu  al  uniunii  de  cooperative  se
varsa de catre membrii acesteia numai in forma baneasca.
     (8) Membrii  uniunii  de  cooperative  nu  dispun  de  dreptul  asupra
patrimoniului  ei  la  incetarea  calitatii  de  membru  al  uniunii sau la
lichidarea acesteia.
     (9) Reprezentantii  uniunii  de cooperative sint in drept sa asiste la
adunarile generale ale cooperativelor membre ale acesteia.

     Articolul 89. Membrii uniunii de cooperative



     (1) Membri  ai  uniunii  de  cooperative  pot  fi numai cooperativele,
precum si alte uniuni de cooperative.
     (2) Calitatea  de  membru  al  uniunii  de  cooperative inceteaza prin
iesirea sau excluderea acestuia din uniune ori prin  incetarea  activitatii
membrului uniunii sau a uniunii.
     (3) Membrii uniunii de cooperative sint in drept sa iasa din uniune la
expirarea anului financiar.

     Articolul 90. Organele uniunii de cooperative
     Organele uniunii de cooperative sint:
     a) adunarea  generala a membrilor uniunii de cooperative,  denumita in
continuare adunare generala a uniunii de cooperative, - organul superior;
     b) consiliul uniunii de cooperative - organul executiv;
     c) comisia de revizie sau revizorul uniunii de cooperative, denumit in
continuare  comisia  de  revizie  a  uniunii  de  cooperative,-  organul de
control;
     d) alte organe prevazute de statutul uniunii de cooperative.

     Articolul 91. Adunarea generala a uniunii de cooperative
     (1) De  competenta  exclusiva  a  adunarii  generale  a   uniunii   de
cooperative tin:
     a) modificarea  si  completarea  statutului  uniunii  de  cooperative,
aprobarea acestui statut in redactie noua;
     b) aprobarea,  modificarea si completarea  regulamentelor  uniunii  de
cooperative;
     c) alegerea presedintelui si a altor membri ai consiliului uniunii  de
cooperative,  alegerea (desemnarea) membrilor comisiei de revizie a uniunii
de cooperative;
     d) primirea  in  rindul membrilor uniunii de cooperative si excluderea
din ea;
     e) aprobarea   directiilor  prioritare  de  activitate  a  uniunii  de
cooperative,  a  bugetului,  a  statelor  de  personal  si   a   salariilor
personalului uniunii;
     f) aprobarea rapoartelor de activitate ale uniunii de  cooperative  si
ale organelor acesteia.
     (2) De competenta adunarii generale a  uniunii  de  cooperative,  prin
statutul  acesteia,  pot  tine  si  alte  atributii ce nu contravin actelor
legislative.
     (3) Adunarea  generala a uniunii de cooperative este deliberativa daca
la ea participa cel putin doua treimi din reprezentantii membrilor  uniunii
de cooperative.
     (4) Numarul de voturi ale fiecarui  membru  al  uniunii  si  modul  de
votare in cadrul adunarii generale a uniunii de cooperative se stabilesc de
statutul uniunii de cooperative.
     (5) Hotaririle adunarii generale a uniunii de cooperative se adopta cu
majoritatea voturilor reprezentate la adunare,  cu exceptia hotaririlor  de
lichidare sau reorganizare a uniunii, pentru a caror adoptare sint necesare
doua treimi din voturile reprezentate la adunare.

     Articolul 92. Consiliul uniunii de cooperative
     (1) Consiliul  uniunii de cooperative gestioneaza activitatea acesteia
in perioada dintre adunarile generale ale uniunii de cooperative.
     (2) Consiliul  uniunii  de  cooperative este subordonat numai adunarii
generale a uniunii de cooperative.
     (3) De competenta consiliului uniunii de cooperative tin:
     a) convocarea adunarilor generale ale uniunii de cooperative;
     b) prezentarea  la  adunarea  generala  a  uniunii  de  cooperative  a
propunerilor privind intrarea in uniune sau excluderea din aceasta;
     c) prezentarea  la  adunarea  generala  a  uniunii  de  cooperative  a



rapoartelor  anuale  privind  activitatea   uniunii   de   cooperative   si
activitatea sa;
     d) alte atributii stabilite de statutul uniunii de cooperative.
     (4) Sedintele  consiliului  uniunii  de  cooperative  se  convoaca  in
functie de necesitate, cel putin o data pe trimestru.
     (5) Sedinta  consiliului uniunii de cooperative este deliberativa daca
la ea participa  cel  putin  jumatate  din  membrii  consiliului,  inclusiv
presedintele acestuia.
     (6) Deciziile  consiliului  uniunii  de  cooperative  se   adopta   cu
majoritatea membrilor prezenti.
     (7) Membrii consiliului uniunii de cooperative nu  pot  fi  membri  ai
comisiei de revizie a uniunii de cooperative.

     Articolul 93. Comisia de revizie a uniunii de cooperative
     (1) Comisia de revizie a uniunii  de  cooperative  exercita  controlul
asupra   activitatii   uniunii,   inclusiv  a  respectarii  legislatiei,  a
statutului si a  regulamentelor  ei,  si  se  subordoneaza  numai  adunarii
generale a uniunii de cooperative.
     (2) Comisia  de  revizie  a  uniunii  de  cooperative  se  conduce  in
activitatea  sa  de  legislatie,  de  statutul uniunii de cooperative si de
regulamentul sau.
     (3) Comisia  de  revizie  a uniunii de cooperative intocmeste raportul
sau anual de activitate si il prezinta,  spre examinare,  adunarii generale
anuale a uniunii de cooperative.

     Articolul 94. Reorganizarea si lichidarea uniunii de cooperative
     (1) Uniunea de cooperative poate  sa  se  reorganizeze  prin  fuziune,
asociere,  divizare,  separare  si/sau  transformare  in  alte  organizatii
necomerciale ori prin transformare in organizatie comerciala.
     (2) In cazul lichidarii uniunii de cooperative,  patrimoniul acesteia,
ramas dupa satisfacerea revendicarilor tuturor creditorilor,  se  transmite
cu   titlu  gratuit,  de  catre  comisia  de  lichidare,  altei  uniuni  de
cooperative,  iar in caz de imposibilitate - unei organizatii  necomerciale
ori autoritatii administratiei publice locale.

                              Capitolul XVII
                     DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

     Articolul 95
     Guvernul:
     - va aduce actele sale normative in corespundere cu prezenta lege;
     - va  aproba  documentele-tip  de constituire si regulamentele-tip ale
cooperativelor agricole de prestari servicii si ale uniunilor acestora;
     - va  asigura  aprobarea  unui  act normativ privind particularitatile
tinerii evidentei contabile in cooperativele de intreprinzator, precum si a
formei-tip a raportului specializat al cooperativei de intreprinzator;
     in termen de 9 luni, va prezenta Parlamentului:
     - proiectul  de  lege  privind  cooperativele de economii si imprumut,
coordonat cu Banca Nationala a Moldovei;
     - proiectul de lege privind cooperativele de productie;
     - propunerile privind modificarea si completarea Codului cu privire la
contraventiile  administrative  si  a  Codului  fiscal,  care  rezulta  din
prezenta lege (in redactia Legii Nr.91-XV din 6 martie 2003).

     Articolul 96
     Asociatiile de  intreprinderi   si   intreprinderile   care   satisfac
cerintele  prezentei  legi  in  masura  in  care  tin  de  cooperativele de
intreprinzator si care au fost infiintate pina la  intrarea  in  vigoare  a
acesteia  pot  sa  se  reorganizeze  in  cooperative  de  intreprinzator cu



scutirea de plata taxelor pentru reinregistrarea de stat daca reorganizarea
va fi efectuata pina la 1 ianuarie 2002.

     PRESEDINTELE
     PARLAMENTULUI                                        Eugenia OSTAPCIUC

                                  ARHIVA

     Articolul 2 alineatul (2):
     (2) Particularitatile    crearii,    activitatii,   reorganizarii   si
lichidarii cooperativelor de economii  si  imprumut,  a  cooperativelor  de
asigurare se stabilesc prin alte acte legislative.
     Articolul 7 alineatul (2), litera d):
     d) de asigurare;
     Articolul 63. Particularitatile impunerii fiscale a
                   operatiilor dintre cooperativa si membrii ei
     (1) In  cazul  in  care se respecta prevederile art.6 alin.(2),  orice
operatii dintre membrii (fondatorii)  cooperativei  si  cooperativa  nu  se
impoziteaza,  cu  exceptia  perceperii  impozitului pe venit la dividendele
achitate  si  a  taxei  pe  valoarea  adaugata  la  productia  (serviciile)
procurata (de care beneficiaza) de la membrii sai.
     (2) In cazul in care cel  putin  75  la  suta  din  volumul  total  al
productiei (serviciilor) cooperativei sint livrate (prestate) membrilor sai
sau,  viceversa,  de catre membrii cooperativei,  aceasta  se  scuteste  de
impozitul pe venit.
     (3) Cooperativa este in drept sa includa taxa pe valoarea adaugata  in
pretul  de  cost  al  productiei (serviciilor) care se livreaza (presteaza)
membrilor sai daca se respecta prevederile alin.(2).
     (4) Transmiterea  gratuita  a  patrimoniului  care  constituie  fondul
indivizibil al cooperativei,  efectuata la  lichidarea  ei,  in  conditiile
art.86 alin.(7), nu se impoziteaza.
     Articolul 70 alineatul (4):
     (4) Marimea  dividendelor  se  anunta  fara  deducerea  impozitului pe
venit, iar achitarea acestora se efectueaza dupa deducerea acestui impozit.


