
  
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

Camera Deputaţilor  
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

          Bucureşti, 23.04.2014   
             Nr.4c-4/204 

 
PROCES VERBAL  

al şedinţei Comisiei din zilele de 15, 16 şi 17 aprilie 2014 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 15, 16 şi 
17 aprilie 2014, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea 
şi completarea Legii nr. 407/2006 – Legea vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; Pl.x 280/2013). 

2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz; 
Pl.x 129/2014). 

3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru înfiinţarea 
Regiei Monopolurilor Statului (aviz; Pl.x 177/2014). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.46/2008 – Codul silvic  (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 580/2013). 

Lucrările şedinţei din ziua de 15 aprilie 2014 au început la ora 
1530 şi au  avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea 
şi completarea Legii nr. 407/2006 – Legea vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic (raport comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; Pl.x 280/2013). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.46/2008 – Codul silvic  (raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi; PLx. 580/2013). 

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. 
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S-a trecut la dezbaterea şi Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Legii nr. 407/2006 – Legea vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic (Pl.x 280/2013). 

Au urmat dezbateri generale asupra proiectului de lege. În timpul 
dezbaterilor s-a hotărât amânarea analizei pentru a se crea posibilitatea 
studierii tuturor amendamentelor formulate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 16 aprilie 2014, 
începând cu ora 930, având  următoarea ordine de zi  aprobată: 

1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (aviz; 
Pl.x 129/2014). 

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.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal  (PL.x 
129/2014).    

Domnul deputat Marian Avram, raportor,  a prezentat proiectul de 
lege. Au urmat dezbateri. S-a propus acordarea unui aviz nefavorabil. 
Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 17 voturi pentru 
aviz nefavorabil. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 17 aprilie 2014, 
începând cu ora 930, având  următoarea ordine de zi  aprobată: 

1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru înfiinţarea 
Regiei Monopolurilor Statului (aviz; Pl.x 177/2014). 

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 
înfiinţarea Regiei Monopolurilor Statului (Pl.x 177/2014). 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz 
nefavorabil. Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 35 
de voturi pentru şi 1 abţinere.  
 

P
  

REŞEDINTE,     SECRETAR,  

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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