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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
                      lucrărilor Comisiei din ziua de 18 septembrie 2002

Comisia şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 18.09.2002 între orele 9 �
12,30, având următoarea ordine de zi:

AVIZARE
1. Propunere legislativă privind Statutul general al ofiţerilor de informaţii �

P.L. nr.155/2002
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei

Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit � P.L. nr.202/2002
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.65/2002 privind

statutul personalului de cercetare-dezvoltare � P.L. nr.407/2002
Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Smaranda Dobrescu,

preşedintele comisiei.
Dezbaterea propunerii legislative privind Statutul general al ofiţerilor de

informaţii a fost amânată, întrucât se aşteaptă punctul de vedere al Guvernului.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei

Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit a fost dezbătută şi avizată
nefavorabil cu unanimitate de voturi, întrucât reglementarea prin care angajaţii
sunt scutiţi de plata contribuţiei la bugetul de şomaj, asigurări de sănătate şi
asigurări sociale nu face obiectul Ordonanţei Guvernului nr.7/2001. Drept
urmare, comisia recomandă ca propunerea de modificare a taxelor sociale să se
facă la legile cadru, respectiv Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, Legea nr.145/1997 privind
asigurările sociale pentru sănătate şi Legea nr.19/2000 privind sistemul public
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.65/2002
privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare a fost prezentat de doamna
preşedinte Smaranda Dobrescu. Domnia sa arată că prin acest proiect de
ordonanţă s-a urmărit alinierea legislaţiei interne la reglementările Uniunii
Europene în domeniul de cercetare-dezvoltare.

Proiectul de lege stabileşte categoriile de personal căruia i se aplică
prevederile statutului, funcţiile şi gradele profesionale, încadrarea pe funcţii,
drepturile şi obligaţiile personalului din cercetare-dezvoltare.

In urma dezbaterilor, proiectul de lege a fost avizat favorabil cu
unanimitate de voturi, în forma prezentată de iniţiator.
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Din numărul total al membrilor comisiei (20) au absentat domnul Marian
Sârbu � ministrul muncii şi solidarităţii sociale, dl deputat Longher Ghervazen �
Grup Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, dl deputat Kerekes Karoly � Grup
Parlamentar UDMR şi dl deputat Popa Virgil � Grup Parlamentar PSD.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Smaranda Dobrescu Pavel Todoran
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