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PROCES VERBAL  
al şedinţei Comisiei din zilele de 23 şi 24 aprilie 2014 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 23 şi 24 aprilie 2014, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 
art.262 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 187/2014). 

2. Dezbaterea şi avizarea  Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri 
temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor 
dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării 
Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, 
precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau 
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, 
sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul 
Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între 
România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 
(aviz; PL.x 185/2014).  

Lucrările şedinţei din ziua de 23 aprilie 2014 au început la ora 1530 şi au  
avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 
art.262 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz; Pl.x 187/2014). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 membri ai comisiei. A 
absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Domnul deputat 
Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea art.262 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl.x 
187/2014). 

Domnul deputat Ion Melinte, raportor, a prezentat proiectul de lege. Au 
urmat dezbateri.  
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S-a propus acordarea unui aviz nefavorabil. Propunerea a fost votată cu 
majoritate. S-au înregistrat 27 de voturi pentru aviz nefavorabil şi 9 voturi 
împotrivă. 

 Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 24 aprilie 2014, începând 
cu ora 930, având  următoarea ordine de zi  aprobată: 

1. Dezbaterea si avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri 
temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor 
dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării 
Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, 
precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau 
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, 
sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul 
Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între 
România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 
(PL.x 185/2014).  

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 membri ai comisiei. A 
absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Domnul deputat 
Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri 
temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor 
dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării 
Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, 
precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau 
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, 
sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul 
Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între 
România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 
(aviz; PL.x 185/2014).  

Domnul deputat Toader Dima, raportor, a prezentat proiectul de lege. Au 
urmat dezbateri. S-a propus acordarea unui aviz favorabil. Propunerea a fost 
votată cu majoritate. S-au înregistrat 34 de voturi pentru şi 2 abţineri.  
 

P
  

REŞEDINTE,     SECRETAR,  

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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