
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru muncă şi protecţie socială Nr. 27/295/22 aprilie 2002

AVIZ
asupra proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea

cooperaţiei meşteşugăreşti

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, spre
dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea
cooperaţiei meşteşugăreşti, trimis comisiei cu adresa nr.197 din 18 august 1998.

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au examinat proiectul de
lege mai sus menţionat în şedinţa din 17 aprilie 2002.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a
proiectului de lege cu următoarele amendamente:

Nr.
crt. Text iniţial Text propus de comisie

(autorul amendamentului)

Motivarea
propunerii

amendamentelor
0 1 2 3

1 Art.69. � (1) Condiţiile pentru
încheierea, executarea, modificarea,
suspendarea şi încetarea
raporturilor de muncă ale
membrilor cooperatori se stabilesc
printr-o convenţie, ce se încheie
între conducerea societăţii
cooperative meşteşugăreşti şi
preşedintele consiliului pentru
relaţii interumane ca reprezentant al
intereselor sociale ale membrilor
cooperatori din societatea
respectivă.
(2) Convenţia se aprobă anual de
adunarea generală a membrilor
cooperatori. În baza convenţiei
încheiate, la nivelul societăţii se
încheie convenţii individuale între
preşedintele societăţii şi fiecare
membru cooperator al societăţii
cooperative meşteşugăreşti.
(3) Convenţia privind încheierea,
executarea, modificarea şi încetarea

Se propune reformularea textului
după cum urmează:
�Art.69. � Raporturile de muncă
între membrii cooperatori şi
organizaţia cooperatistă se
stabilesc printr-o convenţie
individuală de muncă, încheiată
între preşedintele societăţii
cooperative şi fiecare membru
cooperator al acesteia.
(2) Convenţia individuală de
muncă se încheie pe o perioadă
nedeterminată şi încetează odată
cu încetarea calităţii de membru
cooperator potrivit art.67
alin.(1).
(3) Pe parcursul executării
convenţiei individuale de muncă,
clauzele acesteia pot fi
modificate prin negocieri, pe
baza condiţiilor stabilite de
adunarea generală la propunerea
conducerii societăţii cooperative

S-a considerat necesar a
se reglementa prin lege
câteva principii
esenţiale în legătură cu
încheierea, executarea
şi încetarea raporturilor
juridice de muncă din
acest domeniu, întrucât
ele au un caracter
atipic, neintrând sub
incidenţa Codului
Muncii.



raporturilor de muncă în societăţile
cooperative meşteşugăreşti se va
perfecta între părţile prevăzute la
alin.(1), pe baza convenţiei-cadru
elaborată de Asociaţia Naţională a
Cooperaţiei Meşteşugăreşti.
(4) Timpul cât o persoană a
desfăşurat activitate pe baza unei
convenţii individuale încheiate
potrivit alin.(2) constituie vechime
în muncă.

şi a preşedintelui consiliului
pentru relaţii interumane, care
reprezintă interesele sociale ale
membrilor cooperatori din
societatea respectivă.
(4) Convenţia individuală de
muncă se va perfecta pe baza
convenţiei-cadru aprobată de
Consiliul Naţional de Conducere
al Cooperaţiei Meşteşugăreşti.�

2 Art.73. � (1) Membrii cooperatori
care prestează muncă la domiciliu
vor beneficia de vechime în muncă
proporţional cu venitul brut
realizat, raportat la nivelul
salariului minim brut orar
reglementat, corespunzător orele
efectiv lucrate.
(2) Contribuţia pentru asigurări
sociale de stat, precum şi
contribuţia pentru pensia
suplimentară, datorată de societăţile
cooperative meşteşugăreşti, care
folosesc personal cu munca la
domiciliu, se calculează şi se reţine
la nivelul venitului brut lunar
realizat.

Se propune eliminarea textului. Întrucât aspectele vizate
de acest text sunt
reglementate de Legea
nr.19/2000 privind
sistemul public de
pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale.
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