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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
 şedinţelor comisiei din zilele  de  30, 31. 07.2001, 1, 2, 3 şi 4. 08.2001

Comisia şi-a desfăşurat lucrările în perioada 30 iulie � 4 august 2001,
având următoarea ordine de zi:

FOND
Proiect de Lege privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea

ocupării forţei de muncă.
La lucrările comisiei au participat ca invitaţi:
Dl Ioan Cindrea - Secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii şi

Solidarităţii Sociale, Preşedintele Agenţiei Naţinale pentru Ocuparea Forţei de
Muncă

D-na Gabriela Opran � director al Direcţiei de legislaţie în cadrul Agenţiei
Naţinale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

D-na Adina Croitoru � consilier şef  în cadrul Agenţiei Naţinale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă

D-na Luminiţa Săsar � consilier în cadrul Agenţiei Naţinale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă

Dl Florin Maţan � jurist în cadrul serviciului mass-media.
Lucrările comisiei au fost conduse de către doamna deputat Smaranda

Dobrescu � preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială.

30.07.2001 � orele 15 - 19
În deschiderea lucrărilor comisiei doamna preşedinte Smaranda Dobrescu

a arătat importanţa legii aflată în dezbatere, aceasta făcând parte din pachetul de
legi care sta la baza reformei sistemului de ocupare şi adaptare a forţei de muncă
la cerinţele pieţei muncii.

Domnul secretar de stat -  Ioan Cindrea a făcut o prezentare generală a
proiectului de lege, arătând că acesta pune în aplicare un nou principiu de
abordare a protecţiei sociale bazat pe trei elemente: salariul minim brut pe ţară,
ajutorul de şomaj şi venitul minim garantat corelate între ele.
          În ce priveşte cuantumul ajutorului de şomaj, diferenţa între ceea ce se
acordă  conform actelor normative în vigoare şi cuantumul propus în prezentul
proiect de lege este de 8 000 lei. Majorarea procentului care stă la baza calculării
ajutorului de şomaj ar conduce la creşterea contribuţiei.

Proiectul de lege prevede măsuri de stimlare a forţei de muncă pentru
ambele părţi: angajat şi angajator, cum ar fi medierea, consilierea în carieră,
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formarea profesională, stimularea angajatorilor pentru încadrarea de absolvenţi
ai instituţiilor de învăţământ dar şi promovarea unor măsuri noi între care
menţionăm:

 susţinerea financiară a încadrării persoanelor din rândul şomerilor în vederea
realizării unor lucrări de interes comunitar;

 stimularea persoanelor pentru a se încadra şi pe locuri de muncă cu program
de lucru sub durata normală;

 stimularea angajatorilor, prin subvenţionarea directă sau prin facilităţi fiscale,
pentru crearea de locuri de muncă şi pentru încadrarea în muncă a şomerilor;

 încurajarea mobilităţii forţei de muncă prin acordarea unor stimulente
materiale persoanelor care se încadrează în muncă în alte localităţi decât cele
în care domiciliază.

         Fondul pentru plata ajutorului de şomaj cunoaşte un uşor excedent care
este însă temporar deoarece cheltuielile legate de specializări, calificări, etc. se
vor face în partea a doua a anului iar bilanţul de sfârşit de an va fi zero.

Doamna preşedinte Smaranda Dobrescu a mulţumit domnului secretar de
stat  Ioan Cindrea şi a dat cuvântul membrilor comisiei pentru dezbateri
generale.

Domnul deputat Cornel Ştirbeţ apreciază că proiectul de Lege este foarte
bine redactat atât din punct de vedere juridic cât şi din punct de vedere tehnic,
reglementările acestuia fiind de natură să îndrepte unele anomalii cu privire la
situaţiile în care anumite persoane se puteau încadra în muncă în astfel de
condiţii încât puteau evita plata contribuţiei la fondul pentru ajutorul de şomaj.

Doamna deputat Maria Apostolescu a subliniat faptul că Legea trebuie să
aibă în vedere unele reglementări în sensul protejării femeilor pentru evitarea
problemelor acestora cu privire la încadrarea lor în muncă precum şi în vederea
creşterii natalităţii. De asemenea, proiectul de Lege  trebuie să fie imperativ în
acordarea indemnizaţiilor de şomaj numai după o verificare drastică a
solicitanţilor în vederea evitării muncii la negru în paralel cu obţinerea
indemnizaţiei de şomaj.

Doamna preşedinte Smaranda Dobrescu apreciază că proiectul de Lege
aduce foarte multe elemente noi în comparaţie cu legislaţia actuală în domeniu,
arătând că aparent impactul nu este pozitiv, în sensul că situaţia şomerului va fi
mai dezavantajoasă: cuantumul mai mic al indemnizaţiei de şomaj, perioadă mai
mică de acordare, eliminarea ajutorului social şi a alocaţiei de sprijin. Dar
statutul de şomer nu trebuie să fie o ţintă pentru o persoană salariată, scopul
trebuie să fie acela de a dobândi statut de salariat. Ajutorul de şomaj nu va fi cu
mult mai mic (în luna mai 2001 ajutorul mediu de şomaj era de 848 000 lei şi se
preconizează ca acesta să fie de 840 000 lei). Din acest punct de vedere, nu este
o economie mare dar se speră ca prin restrângerea categoriilor de beneficiari să
existe avantaje de natură educativă.

În încheierea şedinţei doamna preşedinte a comunicat membrilor comisiei
programul de lucru pentru următoarele zile, arătând că dezbaterile generale
precum şi discuţia pe articole asupra proiectului de Lege vor continua în ziua
următoare.
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31.07.2001 � orele 9 � 15,30
În deschiderea lucrărilor doamna preşedinte Smaranda Dobrescu a reluat

discuţia arătând că este foarte importantă corelarea tuturor actelor normative cu
privire la formarea profesională a adulţilor, medierea muncii, stimularea
încadrării în muncă, astfel încât să  se realizeze un sistem unitar de protecţie
socială.

Domnul deputat Dumitru Buzatu apreciază că textul proiectului de Lege
supus dezbaterii este foarte bine articulat, însă trebuie acordată o atenţie
deosebită prevederilor prin care angajatorii sunt stimulaţi în vederea ocupării
forţei de muncă, pentru a nu transforma o lege de protecţie socială într-o lege
favorabilă angajatorilor.

De asemenea, în ce priveşte durata perioadei de acordare a ajutorului
social, trebuie ştiut dacă avem o piaţă a muncii capabilă să absoarbă în 6 luni un
şomer, deoarece piaţa muncii la noi are o mobilitate foarte redusă.

Domnia sa a apreciat în continuare faptul că ajutorul de şomaj raportat la
salariul minim pe economie are un cuantum bun, însă trebuie analizat dacă acest
nivel corespunde costului forţei de muncă în România.

Referitor la măsurile active domnul deputat Dumitru Buzatu arată că
acestea  sunt bine concepute pentru a stimula angajarea şomerilor, mobilitatea
forţei de muncă.

Un alt element important este cota de contribuţie care ar trebui
flexibilizată în sensul de a fi lăsată la aprecierea bugetului anual pentru a uşura
situaţia angajatorului, propunând ca aceasta să fie de până la 5 %.

Domnul deputat Pavel Todoran s-a referit la neregularităţile existente la
ora actuală pe piaţa muncii, datorate lacunelor existente în legislaţia în vigoare.

Domnia sa a pus în discuţie situaţiile în care se evită restructurarea unei
unităţi şi se plătesc salarii mici, în loc să se elibereze forţa de muncă şi să se
plătească salarii mai mari celor rămaşi. De asemenea, sindicatele sunt interesate
în promovarea acestei legi deoarece trebuie diferenţiată situaţia celui care
munceşte, de a celorlalţi.

Totodată, domnul deputat apreciază că prin înfiinţarea Inspecţiei muncii
se va aduce un plus de calitate cu efecte economice benefice pieţei muncii,
reducerea muncii la negru, precum şi stimularea muncii.

Domnul secretar de stat Ioan Cindrea informează membrii comisiei că
proiectul de Lege a fost discutat în Consiliul Economic şi Social, în Comisia de
dialog social precum şi în şedinţa de Guvern, făcându-se o evaluare a proiectului
de buget a şomajului, veniturile în raport cu cheltuielile, până în anul 2005.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă are posibilitatea să
intervină pe piaţa muncii pentru a menţine echilibrul între cerere şi ofertă. În
acest scop au fost înfiinţate până în prezent un număr de 16 centre de formare
profesională a şomerilor şi a altor persoane recomandate de acestea, la care se
vor adăuga şi altele prin Planul Naţional de Formare Profesională, încurajându-
se de asemenea formatorii.

Privitor la perioada de acordare a ajutorului de şomaj, aceasta este
diferenţiată în funcţie de vârstă sau vechime în muncă, fiind de 6, 9 sau 12 luni.
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S-a constatat faptul că persoanele tinere sunt mai uşor acceptate de angajatori pe
piaţa muncii şi s-a încercat stimularea angajatorilor de a ocupa posturile cu
persone unice sustinătoare de familii, sau mame cu copii.

De asemenea este de dorit ca salariul să fie o pârghie pe piaţa muncii în
vederea asigurării unui număr cât mai mare de locuri de muncă.

Sindicatele au fost de acord cu noua politică de abordare a politicii
şomajului, inclusiv stabilirea cotei de contribuţie prin Legea bugetului
asigurărilor sociale de stat.

În continuare s-a trecut la discuţia pe articole a proiectului de Lege,
formulându-se amendamente după cum urmează:

Articolele 4 (1) şi 5 pct.IV lit a) şi pct.IX au fost amendate în sensul
reformulării, respectiv eliminarea pct.IX al art. 5, amendamente acceptate cu
unanimitate de voturi.

Acestea au fost formulate de domnii deputaţi Adrian Mărăcineanu şi
Gheorghe Suditu.

Doamna deputat Paula Ivănescu a depus în scris amendamentul referitor
la art. 5 pct. IV lit.a), acesta primind un vot pentru şi majoritate împotrivă.

A fost finalizat Capitolul I şi Secţiunea 1 a Capitolului II din proiectul de
Lege, urmând ca la următoarea şedinţă să se continue dezbaterile pe articole.

01.VIII.2001 � orele 9 - 17
Au fost reluate discuţiile de la Secţiunea a 2-a a capitolului II, Indicatori

statistici privind piaţa muncii.
Domnul deputat Gheorghe Suditu arată că legea trebuie să cuprindă

termeni consacraţi în legislaţia în domeniu şi acoperitori pentru situaţiile
reglementate astfel, propune înlocuirea la articolul 10 precum şi în tot cuprinsul
legii a sintagmei �agenţi economici� cu �angajatori�.

Amendamentul a fost acceptat cu unanimitate de voturi.
Referitor la articolul 17, domnul deputat Adrian Mărăcineanu ridică

problema situaţiei încetării contractului individual de muncă, respectiv
raporturilor de serviciu din motive imputabile angajatului conform articolului
130 alin. (1), lit. i), arătând că o astfel de persoană nu poate fi îndreptăţită să
primească indemnizaţie de şomaj. Domnia sa formulează amendamente la art.
17 în sensul clarificării textului, acceptate cu unanimitate de voturi.

Domnul deputat Dumitru Buzatu, la acelaşi articol aduce în discuţie
situaţia absolvenţilor instituţiilor de învăţământ care sunt în imposibilitatea de a-
şi găsi un loc de muncă, din diferite motive, în perioada imediat următoare
absolvirii. Având în vedere că această categorie socială este vulnerabilă, necesită
o protecţie specială. In acest sens a fost amendat articolul susmenţionat,
înregistrând opt voturi pentru şi cinci voturi împotrivă.

Doamna preşedinte Smaranda Dobrescu a atras atenţia asupra
obligativităţii asigurării persoanelor prevăzute în cuprinsul articolului 19 lit. a),
în special a celor care desfăşoară activităţi pe bază de convenţie civilă de prestări
servicii. În opinia dânsei nu ar trebui introdusă obligativitatea asigurării acestor
persoane, în scopul încurajării ocupării profesionale indiferent de forma
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angajării. Aceeaşi opinie, este împărtăşită şi de domnul deputat Gheorghe Barbu
care propune introducerea la articolul 20 a acestei categorii de persoane.
Amendamentul nu a fost, însă, acceptat, înregistrându-se două voturi pentru şi
majoritate de voturi împotrivă.

Au fost finalizate discuţiile asupra articolelor nr. 6 � 22 (Secţiunea 1 a
capitolului III � Categorii de asiguraţi).

02.VIII.2001 � orele 9 - 17
A fost reluată discuţia de la Secţiunea a 2-a � Bugetul asigurărilor pentru

şomaj.
Domnul deputat, Gheorghe Barbu a arătat că bugetul asigurărilor

pentru şomaj nu constituie o anexă a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat,
ci face parte integrantă din aceasta. În acest sens a fost amendat alin.(3) al
articolului 23, amendament acceptat cu majoritate de voturi.

În setul de amendamente formulate în scris de doamna deputat Paula
Ivănescu a fost exprimată aceaşi idee, dar în altă formulare, care nu a fost
acceptată.

Domnul deputat Dumitru Buzatu, referindu-se la cota de contribuţie la
bugetul asigurărilor pentru şomaj, apreciază că procentul de 5%, prevăzut la
articolul 26 cât şi procentul de 1%, prevăzut la articolul 27 trebuie sa fie văzute
ca fiind cote maxime. Orice modificare a acestor cote putând fi făcută anual prin
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, numai în sensul micşorării lor.

De asemenea, doamna deputat Paula Ivănescu a formulat un amendament
de eliminare a art. 29 care reglementează posibilitatea modificării nivelului
cotelor de contribuţie, întrucât modificarea cotelor de contribuţie trebuie făcută
numai în sensul micşorării lor şi aceasta să fie posibilă numai printr-o lege
organică.
 Amendamentul, nu a fost acceptat, înregistrându-se majoritate de voturi
împotrivă şi un vot pentru.

Secţiunea a 3-a � Indemnizaţia de şomaj, a suscitat vii discuţii atât cu
privire la categoriile de beneficiari cât şi cu privire la modul de calculare a
stagiilor de cotizare pentru beneficiari.

Amendamentul formulat de doamna deputat Paula Ivănescu la art. 35 lit.
b) cu privire la stagiul de cotizare pentru femeile care au în îngrijire copii în
vârstă de până la 2 respectiv 3 ani, în sensul adăugării la stagiu şi a perioadei
concediului, nu a fost acceptat înregistrându-se  un vot pentru şi majoritate
împotrivă.

Domnul deputat, Dumitru Buzatu a ridicat din nou problema absolvenţilor
arătând că aceştia reprezintă o categorie de beneficiari exceptată de la
îndeplinirea condiţiei de stagiu de cotizare. Amendamentul formulat în acest
sens a fost acceptat cu unanimitate de voturi.

La articolele 38 alin. (1) şi 39, au fost formulate amendamente de către
domnii deputaţi: Adrian Mărăcineanu, Gheoghe Suditu şi Dumitru Buzatu în
sensul clarificării textului, precum şi reglementarea noilor situaţii ivite ca
urmare a modificărilor aduse prin completarea legii.
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Tot la articolul 39, doamna deputat Paula Ivănescu a propus alte perioade
de acordare a indemnizaţiei de şomaj, respectiv 9 luni pentru stagiu de cotizare
de până la 5 ani dar nu mai puţin de un an; 12 luni pentru persoanele cu un
stagiu de cotizare  cuprins între 5 şi 10 ani; 15 luni pentru persoane cu un stagiu
de cotizare mai mare de 10 ani. Această propunere nu a fost acceptată pentru că
nu ar putea fi susţinută în condiţiile actuale ale sistemului asigurărilor de şomaj.

Referitor la cuantumul indemnizaţiei de şomaj, (art. 40), doamna deputat
propune ca acesta să fie calculat ca procent din venitul mediu lunar pe ultimele
12 luni, diferenţiat în funcţie de stagiul de cotizare astfel: 60% pentru stagiu de
cotizare de până la 5 ani dar nu mai puţin de un an; 70% pentru persoanele cu un
stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 10 ani; 75% pentru persoane cu un stagiu de
cotizare mai mare de 10 ani. Supusă la vot propunerea a înregistrat un vot pentru
şi majoritate împotrivă.

Domnul deputat, Gheorghe Suditu a atras atenţia asupra articolului 45
alin.(1) care reglementează suspendarea plăţii indemnizaţiei de şomaj şi a
propus ca în scopul disciplinării beneficiarilor suspendarea plăţii indemnizaţiei
să intervină în ziua în care beneficiarul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a se
prezenta, lunar, pe baza programării, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă
teritorială.

De asemenea, domnul deputat a formulat amendamente şi la  alineatele
(2), (3) şi (4) ale aceluiaşi articol, acestea fiind acceptate cu unanumitate de
voturi.

Articolul 46 reglementează situaţiile în care încetează plata
indemnizaţiilor de şomaj acordate beneficiarilor. Domnul deputat, Andrei Ioan a
formulat un amendament pentru completarea textului şi cu situaţia încetării plăţii
prin împlinirea termenului pentru care a fost acordată, conform articolului nr.
39, alin (1), amendament acceptat cu unanimitate  de voturi.

Au fost finalizate dezbaterile asupra articolelor 23 � 48, urmând ca în
şedinţa următoare să se dezbată Capitolului IV � Măsuri pentru prevenirea
şomajului.

3.08.2001 � orele 9 � 15,30
În deschiderea şedinţei Domnul Secretat de stat Ioan Cindrea s-a referit în

general  la măsurile pentru prevenirea şomajului, arătând că la elaborarea
proiectului au fost avute în vedere şi principiile de bază ale unor reglementări
comunitare, punându-se accent pe trecerea de la măsuri pasive la măsuri active
în domeniul ocupării.

Printre măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă s-a pus accent pe
informarea şi consilierea profesională; medierea muncii; formarea profesională;
consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente;
completarea veniturilor salariale ale angajaţilor; stimularea mobilităţii forţei de
muncă.

Capitolele IV şi V au generat discuţii în ce priveşte acreditarea
furnizorilor de servicii specializate din sectorul public sau privat.
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Domnul secretar de stat a arătat că acreditarea se face atât de Ministerul
Muncii şi Solidarităţii Sociale cât şi de Agenţia Naţonală pentru Ocuparea Forţei
de Muncă. În acest sens domnul deputat, Dumitru Buzatu a propus amendarea
articolului nr. 62, amendament acceptat cu unanimitate de voturi.

Au fost formulate, de asemenea, amendamente în scopul clarificării
textului la articolele nr.63 alin (3), 64 alin(2), 66,71 alin (3), 72, 73 alin (1),74,
75 şi 76. La articolele ce reglementează stimularea forţei de muncă (74,75 şi 76),
domnii deputaţi, Dumitru Buzatu şi Gheorghe Barbu au solicitat mărirea
cuantumului primei de încadrare în altă localitate decât cea în care îşi află
domiciliul angajatul, precum şi folosirea ca indicator general, salariul minim
brut pe ţară. Propunera a fost acceptată cu unanimitate de voturi.

Cu privire la stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a
şomerilor, de asemenea, au fost amendate articolele nr. 80, 81 şi 83, în sensul
acordării angajatorilor care încadrează în muncă absolvenţi ai instituţiilor de
învăţământ, o sumă reprezentând un salariu minim brut pe ţară. Aceeaşi sumă se
acordă şi pentru angajarea şomerilor întreţinători unici de familii, precum şi
acelor angajatori care au sub 100 de angajaţi şi încadrează în muncă pe perioadă
nedeterminată, persoane cu handicap.

O altă măsură de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în muncă a
şomerilor este acordarea de credite în condiţii avantajoase.

Domnul deputat, Cornel Ştirbeţ a atras atenţia că pe lângă întreprinderile
mici şi mijlocii sau unităţile cooperatiste sunt îndreptăţite să primească credite
avantajoase din bugetul asigurărilor pentru şomaj, asociaţiile familiale şi
persoanele fizice autorizate. Această propunere a fost acceptată cu unanimitate
de voturi. La propunerea doamnei preşedinte, Smaranda Dobrescu a fost
amendat în acelaşi sens şi alin.(4) al articolului nr.86, care acordă prioritate
şomerilor la obţinerea creditelor, în scopul înfiinţării unor întrprinderi mici şi
mijlocii, unităţi cooperatiste, asociaţii familiale, precum şi persoane fizice
autorizate.

Referitor la articolul nr. 96 prin care se dădea posibilitatea Ministerului
Muncii şi Solidarităţii Sociale să promoveze pe baza propunerilor Agenţiei
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă noi măsuri pentru stimularea
ocupării, pentru anumite zone geografice, prin Hotărâre de Guvern, domnul
deputat Gheorghe Barbu a solicitat ca aceste măsuri suplimentare să fie aprobate
prin lege şi nu prin Hotărâre de Guvern.

Comisia a respins această propunere, adoptându-se soluţia de eliminare a
art. 96, propusă de către domnul deputat Pavel Todoran întrucât legea este
suficient de largă pentru a da posibilitatea executivului să aplice măsuri speciale
în anumite zone.

Au fost finalizate discuţiile asupra capitolelor IV şi V, urmând ca în
şedinţa următoare să se continue dezbaterile asupra capitolelor ce reglementează
Instituţii şi responsabilităţi în aplicarea legii, Răspunderea juridică, Dispziţii
finale şi tranzitorii.
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04.VIII.2001 � orele 9 - 13
Legea reglementează înfiinţarea Comisiei Naţionale de Promovare a

Ocupării Forţei de Muncă  ca organism de coordonare a programelor de
dezvoltare economică  şi socială, precum şi a tendinţelor evoluţiilor pe piaţa
muncii. Una din atribuţiile principale ale Comisiei este aceea de iniţiere a unor
măsuri pro-active de combatere a şomajului prin politici fiscale, ajustări
structurale, reconversie profesională.

Articolele nr. 98 � 110 ale capitolului IV au fost dezbătute şi aprobate în
forma prezentată cu unanimitate de voturi.

Referitor la răspunderea juridică reglementată în articolele 111 � 120 au
fost purtate discuţii în legătură cu natura obligaţiilor de plată a contribuţiilor la
bugetul asigurărilor pentru şomaj, a penalităţilor şi a majorărilor de întârziere.
Domnul deputat Dumitru Buzatu a subliniat diferenţierea dintre neplata
contribuţiei şi sustragerea de la plata contribuţiei. Prima constituie contravenţie,
cea de a doua constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare sau amendă.

Articolul nr. 114, literele d), e) şi f), precum şi articolul nr. 115 au fost
modificate şi completate în scopul clarificării textului de către domnul deputat
Gheorghe Barbu.

Doamna preşedinte Smaranda Dobrescu la articolul nr. 121 din Capitolul
� Dispoziţii tranzitorii şi finale, a arătat că  plăţile aflate în derulare atât cele cu
titlu de indemnizaţie de şomaj, cât şi cele de ajutor de integrare profesională sau
alocaţiile de sprijin trebuie să urmeze acelaşi regim, astfel încât domnia sa
propune amendarea articolului nr. 121 şi eliminarea articolului nr. 126,
propunere acceptată cu unanimitate de voturi.

În aceeaşi idee cu opinia doamnei preşedinte, a fost amendat articolul nr.
129 de către domnul deputat Emil Crişan.

Capitolul nr. VIII precum şi întreaga lege au fost acceptate cu unanimitate
de voturi.

Pe toată durata şedinţelor, din numărul total al membrilor comisiei (20) au
absentat domnii deputaţi: Paula Ivănescu (grup parlamentar PD), Bondi
Gyongiyke (grup parlamentar UDMR), Valentin Adrian Iliescu (grup
parlamentar PDSR), Kerekes Karoly (grup parlamentar UDMR),
Mândroviceanu Vasile (fără apartenenţă la un grup parlamentar �independent),
Virgil Popa (grup parlamentar PDSR), Sârbu Marian (ministrul muncii şi
solidarităţii sociale.).

         PREŞEDINTE,       SECRETAR,
SMARANDA DOBRESCU     ION MÎNZÎNĂ


