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          SINTEZA 

      lucrărilor Comisiei din zilele de 10 şi 11 februarie 1998 

 

 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 10 şi 11 februarie 1998, având următoarea ordine de zi: 

Marţi, 10 februarie 1998, ora 9,30 
1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei Europene privind violenţa 

şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special 
la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985. 

Avizare în fond. Raportori: d-nii deputaţi Nicolae Vasilescu şi Sorin 
Stănescu. 

Miercuri, 11 februarie 1998, orele 8,30 - 16,30 
1. Propunere legislativă privind stimularea şi sprijinirea căsătoriilor. 
Raportori: d-nii deputaţi Nicolae Vasilescu şi Romulus Raicu. 
Aviz: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.85/1997 

privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice. 
Raportori: d-nii deputaţi Gheorghe Vâlceanu şi Mihai Vitcu. 
Aviz: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Orgonanţei Guvernului nr.40/1998 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.70/1994 privind 
impozitul pe profit. 

Raportori: d-nii deputaţi Gheorghe Vâlceanu şi Mihai Vitcu. 
Aviz: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 
În urma examinării proiectelor de legi înscrise pe ordinea de zi, Comisia a 

hotărât următoarele: 
1. Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei Europene privind violenţa 

şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special 
la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985. Proiectul de lege 
menţionat a fost avizat favorabil de Comisie şi înaintat, spre dezbatere şi 
adoptare, Plenului Camerei Deputaţilor. 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.85/1997 
privind impunerea veniturilor realizate de persoane fizice. Comisia a avizat 
favorabil acest proiect de lege, cu unele amendamente privind scutirea de 
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impozit a inventatorilor şi inovatorilor, a premiilor obţinute de elevi, studenţi şi 
sportivi la concursurile şcolare şi universitare, la nivel naţional şi internaţional. 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.40/1998 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.70/1994 privind 
impozitul pe profit. Cu unele amendamente, referitoare la neimpozitarea 
veniturilor realizate de societăţile ştiinţifice profesionale, constituite ca asociaţii 
non-profit, Comisia a avizat favorabil proiectul de lege menţionat. 

4. Propunere legislativă privind stimularea şi sprijinirea căsătoriilor. În urma 
examinării propunerii legislative menţionate, Comisia a hotărât să nu acorde aviz 
favorabil acesteia. A fost apreciată intenţia generoasă a iniţiatorilor, dar textul 
propus suferă sub aspectul redactării, mai ales în tratarea problemelor de fond, 
creind confuzii prin introducerea unor elemente discriminatorii şi crearea unor 
situaţii de interpretare în interes personal al persoanelor sau al cuplurilor. Se 
apreciază că textul propunerii legislative poate fi refăcut în baza observaţiilor 
formulate de Comisie. 

La şedinţe au participat toţi membrii Comisiei. 
 
 
 

 PREŞEDINTE    SECRETAR 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu Prof.univ.dr.Alexandru Ionescu 

 

 


