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RAPORT
asupra proiectului de Lege privind Casa Socială a Contructorilor

În urma examinării proiectului de Lege privind Casa Socială a Constructorilor, în şedinţa din 12 noiembrie 1997, propunem ca acesta să fie supus
spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.
0

Articolul
(textul iniţial)
1

1.

Art.6.
Adunarea
Generală
a
Reprezentanţilor este alcătuită din câte
un reprezentant al patronatului şi
respectiv al salariaţilor din cadrul
fiecărui agent economic, care potrivit
clauzelor contractului colectiv de muncă
încheiat la nivel de unitate, contribuie la
constituirea fondului Casei Sociale a
Constructorilor.

Amendamentul propus
(autorul)
2

Motivare
3

Pentru
o
mai
bună
Se propune reformularea textului după cum urmează:
“Art.6. - Adunarea Generală a Reprezentanţilor este clarificare a dispoziţiilor
alcătuită din delegaţi ai partenerilor sociali, pe baza unei art. 6.
norme de reprezentare stabilită prin statut, cu respectarea
principiului parităţii.”
Autor: dl deputat Ion Giurescu
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0
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2.

Art.12 alin.(3)
(3) Perioada de acordare a indemnizaţiei
nu poate fi mai mare de 90 zile
calendaristice în intervalul 1 decembrie
al anului de întrerupere a activităţii, 31
martie a anului următor.
Art.15
Criteriile privind stabilirea agenţilor
economici cu activitate de construcţii
montaj şi de producţie a materialelor de
construcţii ale căror salariaţi beneficiază
de indemnizaţie, precum şi condiţiile în
care această indemnizaţie se acordă vor fi
stabilite prin statutul Casei Sociale a
Constructorilor.
Art. 16 alin.(1) lit. a)
a) contribuţia salariaţilor reprezentând
1% asupra salariului de bază brut;

3.

4.

5.

2

3

Se propune înlocuirea sintagmei “1 decembrie” cu Întrucât această dată este
mai acoperitoare în ceea ce
sintagma “1 noiembrie”
priveşte
începutul
Autor: d-l deputat Valentin Adrian Iliescu
sezonului rece.

Se propune înlocuirea cuvântului “ale” cu cuvântul “ai”.

Pentru corectarea unei erori
de acord gramatical.

Autor: dl deputat Marian Sârbu

Se propune înlocuirea sintagmei “asupra salariului” cu Pentru o
exprimare.
sintagma “din salariul”.

mai

corectă

Autor: d-l deputat Marian Sârbu
Art.16 alin.(2)
Se propune reformularea textului după cum urmează:
Eliminarea sintagmei “se
(2) Sumele de bani prevăzute la alin.(1) “Art.16 (2) - Sumele de bani prevăzute la alin.(1) se datorează de la data intrării
se datorează de la data intrării în vigoare păstrează la o bancă comercială fiind purtătoare de în vigoare a prezentei legi
a prezentei legi şi se păstrează la o bancă dobândă.”
şi” s-a propus întrucât
comercială fiind purtătoare de dobândă.
textul nu poate fi aplicat în
Autor: d-l deputat Károly Kerekes
ipoteza
unui
agent
economic care ia fiinţă
după intrarea în vigoare a
legii.
(Principiul
neretroactivităţii legii).
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6.

Art.18. Din fondul constituit conform
prevederilor art.16 alin.(1) se pot face
plăţi şi pentru acoperirea cheltuielilor
legate de administrarea şi gestionarea
fondului pentru plata indemnizaţiei.

2

3

Pentru
eficientizarea
Se propune reformularea textului după cum urmează:
“Art.18. Cheltuielile legate de administrarea şi folosirii fondurilor.
gestionarea fondului pentru plata indemnizaţiilor se fac
din fondul constituit potrivit art.16. alin.(1) şi nu pot
depăşi 10% din totalul acestuia.”
Autor: d-l deputat Marian Sârbu

7.

Art.19 alin.(1)
Pentru
sumele
reprezentând
indemnizaţiile acordate potrivit art.12
alin.(1) agenţii economici datorează
contribuţiile la asigurările sociale de stat,
asigurările sociale de sănătate şi la fondul
pentru plata ajutorului de şomaj.

Se propune reformularea textului astfel:
“Pentru sumele reprezentând indemnizaţiile acordate
potrivit art.12 alin.(1) agenţii economici datorează
contribuţiile la asigurările sociale de stat, asigurările
sociale de sănătate, la fondul pentru plata ajutorului de
şomaj şi la fondul de risc şi de accident.”

Întrucât aceste indemnizaţii
au regimul juridic al
salariilor, trebuie reţinute
toate contribuţiile datorate
de agenţii economici.

Autor: d-l deputat Károly Kerekes

8.

Art.21 alin.(1)
corelare
cu
Se propune înlocuirea la finalul textului a cuvântului Pentru
(1) Prevederile din prezenta lege “decembrie” cu “noiembrie”.
modificarea de la art.12 (3).
referitoare la plata indemnizaţiei
prevăzută la art.12 (1) din fondul Casei Autor: d-l deputat Valentin Adrian Iliescu
Sociale a Constructorilor se aplică
salariaţilor începând cu 1 decembrie
1998.
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9.

Art.21 alin.(2)
(2) Contractele individuale de muncă ale
salariaţilor care vor beneficia de
prevederile prezentei legi se menţin în
perioada 1 dec. 1997 - 31 martie 1998,
iar plata indemnizaţiei prevăzute la art.12
(1) se efectuează de către agenţii
economici prin Direcţiile de muncă şi
protecţie socială judeţene şi a
Municipiului Bucureşti prin virarea
sumelor de către Ministerul Muncii şi
Protecţiei Sociale din fondul pentru plata
ajutorului de şomaj.
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3

Se propune reformularea textului după cum urmează:
Eliminarea primei părţi a
“(2) În perioada 1 dec. 1997 - 31 martie 1998 plata alineatului
s-a
propus
indemnizaţiei prevăzute la art.12 (1) se efectuează de întrucât textul este inutil.
către agenţii economici prin Direcţiile de muncă şi
protecţie socială judeţene şi a Municipiului Bucureşti prin
virarea sumelor de către Ministerul Muncii şi Protecţiei
Sociale din fondul pentru plata ajutorului de şomaj.”
Autor: d-l deputat Marian Sârbu
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În cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate:
Nr.
crt.
0

Articolul
(textul iniţial)
1

Amendamentul propus
(autorul acestuia)
2

1.

Art.4 alin.(1)
(1) Casa Socială a Constructorilor
funcţionează pe baza statutului aprobat de
Adunarea Generală a reprezentanţilor şi are
în principal următoarele atribuţii:
a) ...;
b) ....

Dl deputat Varujan Pambuccian şi d-na deputat Smaranda
Dobrescu propun reformularea textului după cum urmează:
“(1) Casa Socială a Constructorilor funcţionează pe baza
statutului elaborat de Adunarea Generală a reprezentanţilor
şi aprobat prin Hotărâre de Guvern şi are în principal
următoarele atribuţii:
a) ...;
b) ...”

2.

__

D-l deputat Varujan Pambuccian propune introducerea unui
articol nou, ca art. 22, cu următorul cuprins:
“Art.22. - În situaţia în care societatea de construcţii îşi
încetează definitv activitatea, constribuţiile salariaţilor la
Casa Socială a Construcţiilor din perioada 31 martie - 1
decembrie a anului trecut se vor returna acestora în termen
de 90 de zile de la data încetării activităţii societăţii.”

PREŞEDINTE,
VALENTIN ADRIAN ILIESCU

Motivare
3
Argumente pentru susţinere:
Guvernul îşi asumă astfel rolul
de garant al unui contract social
realizat între cei doi parteneri
(patronat-sindicate).
Argumente pentru respingere:
Întrucât se încalcă principiul
autonom de funcţionare a Casei
Sociale a Constructorilor.
Argumente pentru susţinere:
Contribuţia este independentă de
situaţia societăţii de construcţii.
Odată transmisă Casei Sociale a
Constructorilor ea s-a constituit
într-un fond de protecţie socială.
Argumente pentru respingere:
Această situaţie se stabileşte prin
statutul încheiat între patronat şi
sindicate.

SECRETAR,
TEODOR STANCA
Expert,
5

Monica Rallu CURTA
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