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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din ziua de 28.05. 2002

La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, lipsind domnul deputat
Marian Sârbu � ministrul muncii şi solidarităţii sociale, dl deputat Valeriu
Stoica � grup parlamentar PNL, dl deputat Longher Ghervazen � grup
parlamentar al Minorităţilor Naţionale - delegaţie şi dl deputat Virgil Popa �
grup parlamentar PSD � delegaţie.

La şedinţa comisiei participă ca invitaţi:
1. Dl Laurenţiu Ungureanu � director general în cadrul Ministerului

Muncii şi Solidarităţii Sociale;
2. Dna Camelia Măgheruşan � director al Direcţiei Relaţii Internaţionale

din cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale;
3. Dna Cristina Stroe � expert in cadrul Ministerului Muncii şi

Solidarităţii Sociale.
Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Smaranda Dobrescu,

preşedintele comisiei.
Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
FOND

1. Proiect de lege privind ratificarea Acordului între România şi Regatul
Spaniei pentru reglementarea şi organizarea forţei de muncă între cele două
state, semnat la Madrid la 23 ianuarie 2002 � P.L. Nr.219/2002

2. Propunere legislativă pentru modificarea art.27 din Legea nr.76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj si stimularea ocupării forţei de muncă �
P.L. nr.72/2002

AVIZARE
3. Proiectul Legii Audiovizualului � P.L. nr.240/2002
4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/1997 a

asigurărilor sociale de sănătate � P.L. nr.701/2001
Proiectul de lege înscris la pct.1 pe ordinea de zi face parte din categoria

înţelegerilor internaţionale care, potrivit art.4 din Legea nr.4/1991 privind
încheierea şi ratificarea tratatelor, după semnare, se supun aprobării
Parlamentului spre ratificare, prin lege.

Proiectul de lege în discuţie a fost adoptat cu  16 voturi pentru şi o
abţinere cu o modificare.
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 Propunerea legislativă pentru modificarea art.27 din Legea nr.76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj si stimularea ocupării forţei de
muncă, în urma dezbaterilor, a fost respinsa cu 8 voturi pentru, 4 împotrivă
şi o abţinere întrucăt persoanele asigurate în sensul Legii nr.76/2002, care şi-au
pierdut locul de muncă pot beneficia, în condiţiile legii, de indemnizaţia de
şomaj în sumă fixă, reprezentănd 75% din salariul de bază minim brut pe ţara,
în vigoare, la data stabilirii. Indemnizaţia nu este aceeaşi pentru toţi beneficiarii,
fiind diferenţiată după perioada de acordare în funcţie de stagiul de cotizare,
respectiv 6, 9 sau 12 luni.

Pe lângă această formă de protecţie socială, şomerii pot beneficia şi de
alte facilităţi cuprinse în măsurile active reglementate de lege.

Proiectul Legii Audiovizualului a fost dezbătut şi avizat favorabil cu 14
voturi pentru şi o abţinere.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.145/1997 a asigurărilor sociale de sănătate a fost avizată nefavorabil cu 8
voturi pentru şi 3 voturi împotrivă întrucât prin Legea nr.416/2001 privind
venitul minim garantat, în vigoare de la 1 ianuarie 2002, a fost abrogată Legea
nr.67/1995 privind ajutorul social, în felul acesta, propunerea legislativă
ramânând fără obiect.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
       Smaranda DOBRESCU Pavel Todoran
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