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al şedinţei din ziua de 18 iunie 2008 

 
Din numărul total de 23 de membri, la lucrările Comisiei din ziua de 18 iunie a.c., au fost 

prezenţi un număr de 20 de deputaţi, lipsind: dl. deputat  Dan Horaţiu Buzatu (G.P. al PD-L), dl. 

deputat Liviu Codîrlă (G.P. al PD-L), dl. deputat  Gheorghe Mirel Taloş (G.P. al PNL). 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul  vicepreşedinte Petre Străchinaru. 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.19/2003 privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES (PL-x 236/22.04.2008). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului. Au luat cuvântul: doamna vicepreşedinte Rodica Nassar, domnul vicepreşedinte Petre 

Străchinaru, domnul secretar Márton Árpád Francisc, domnii deputaţi Emilian Valentin Frâncu, 

Sorin Dan Mihalache şi Mihai Adrian Mălaimare. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi,  adoptarea proiectului de lege cu amendamente.  

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2008 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni 

(PL-x 253/05.05.2008). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Au luat cuvântul: doamna 

vicepreşedinte Rodica Nassar, domnul vicepreşedinte Petre Străchinaru, domnul secretar Márton 

Árpád Francisc, domnii deputaţi Emilian Valentin Frâncu şi Mihai Adrian Mălaimare. La finalul 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a 

proiectului de lege. 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal 

(Pl-x 315/12.05.2008). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Au luat cuvântul: doamna 

vicepreşedinte Rodica Nassar, domnul vicepreşedinte Petre Străchinaru, domnul secretar Márton 

Árpád Francisc, domnii deputaţi Emilian Valentin Frâncu, Mihai Adrian Mălaimare şi Mădălin 

Ştefan Voicu. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,  

avizarea favorabilă a propunerii legislative cu amendamente. 

 La finalul lucrărilor, membrii Comisiei au discutat planul tematic şi programul Comisiei în 

vacanţa parlamentară. 

 

PREŞEDINTE, 
 

Cătălin MICULA  

  SECRETAR, 
 

Dumitru AVRAM 
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