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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

PROCES  VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 3 şi 4.09. 2002

La lucrările comisiei sunt prezenţi 19 deputaţi, lipsind domnul deputat
Marian Sârbu � ministrul muncii şi solidarităţii sociale şi dl deputat Valeriu
Stoica � grup parlamentar PNL.

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Smaranda Dobrescu,
preşedintele comisiei.

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
FOND
1. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.76/2002

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă  � P.L. nr.185/2002

2. Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la mişcarea
antifascista din România � P.L. nr.253/2002

AVIZARE
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.90/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind
statutul cadrelor militare � P.L. nr.371/2001

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2002 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002 � P.L. nr.394/2002
(dezbatere împreună cu comisia similară a Senatului)

Propunerea legislativă înscrisă la pct.1 pe ordinea de zi este susţinută de
dl. Deputat Gheorghe Barbu, unul dintre iniţiatori. Domnia sa arata că obiectul
de reglementare priveşte modificarea şi completarea articolelor 39, 86 şi 88 din
Legea nr.76/2002, în sensul:

- majorării perioadelor de acordare a indemnizatiilor de şomaj în raport
cu stagiul de cotizare

- stabilirii unui mod nou de calcul al indemnizaţiei de şomaj
- acordării creditelor cu prioritate şomerilor în vârstă de până la 29 de
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- obligării angajatorilor de a încadra şomeri pe locurile rămase vacante
in urma disponibilizării angajaţilor din iniţiativa sau din motive
imputabile lor

Dl deputat arată că există resurse financiare pentru susţinerea acestei
iniţiative întrucât bugetul asigurărilor de şomaj are un excedent de 4000
miliarde lei.

Dna deputat Paula Ivănescu, în calitate tot de iniţiator al acestei
propuneri, consideră că principiul corect al acordării indemnizaţiei de şomaj
este cel stabilit în raport cu perioadele de stagiu şi veniturile la care s-a cotizat.

Dna deputat Smaranda Dobrescu consideră că această propunere este un
punct de vedere posibil într-un anumit context. Taxele sociale foarte mari
influenţează gradul de ocupare în muncă şi descurajează astfel angajatorii să
angajeze personal salariat. În programul de guvernare este înscrisă reducerea
fiscalităţii sociale cu 5% tocmai pentru a se încuraja munca. Cele 5 procente vor
afecta, însă, bugetele de asigurări pentru sănătate şi şomaj. Măsurile active ale
Legii nr.76/2002 sunt egale pentru oricine şi ele reprezintă 40% din totalul
prestaţiilor de şomaj. În concluzie, nu se pot afecta planurile financiare ale
bugetului de şomaj.

Dl deputat Valentin Iliescu consideră că Legea nr.76/2002 este una din
cele mai reformatoare legi, iar ceea ce propun iniţiatorii prin propunerea
înaintată, ar conduce la revenirea asupra prevederilor din vechea legea a
şomajului. Amendamentele iniţiatorilor nu stimulează angajarea în munca, ci
dimpotriva. Domnia sa insistă să se suplimenteze măsurile active de ocupare
profesională din excedentul bugetului de şomaj.

Dl deputat Dumitru Buzatu arată că abia acum s-au pus la punct şi
funcţionează mecanismele de aplicare a Legii nr.76/2002. Gradul de colectare a
depăşit 90%, dar trebuie să se ţină cont de faptul că prin reducerea cu 5% a
fiscalităţii sociale, excedentul bugetului de şomaj va fi mult mai mic. De
asemenea s-a constatat că ajutorul de şomaj mediu este mai mare în baza Legii
nr.76/2002 decât în temeiul Legii nr.1/1991.

Dl deputat Kerekes Karoly solicită amânarea votului pentru clarificarea
punctelor de vedere în cadrul grupurilor parlamentare.

Dl deputat Gheorghe Suditu consideră că nu este necesară această
amânare întrucât sunt constituite toate elementele de dezbatere şi supunere la
vot şi consideră că mărirea indemnizaţiei de şomaj este o încurajare a măsurilor
pasive şi se abate de la filosofia legii.

Supusă la vot, propunerea a fost respinsă cu 9 voturi pentru şi 8 voturi
împotrivă.

Dezbaterea propunerii legislative privind unele măsuri referitoare la
mişcarea antifascista din România a fost amânată întrucăt se aşteaptă punctul de
vedere al Guvernului.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.90/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul
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cadrelor militare a fost dezbătut şi avizat favorabil cu unanimitate de voturi, în
forma prezentată de iniţiator.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2002 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002 a fost dezbătut împreună cu
comisia similară a Senatului si avizat favorabil cu unanimitate de voturi.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
       Smaranda DOBRESCU Pavel Todoran
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