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PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 26 şi  27 aprilie  2006 

  
 
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor îşi va desfăşura lucrările şedinţelor în zilele de 
26  şi 27 aprilie 2006, având următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind înfiinţarea 
fondului naţional de întrajutorare rurală în caz de calamităţi naturale  – 
(avizare, Pl.x 263/2006); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind scutirea de 
impozit a terenurilor afectate de ploi şi de inundaţii, pe durata neproductivităţii 
lor  –  (avizare, Pl.x 324/ 2006). 

Lucrările şedinţei din data de 26 aprilie 2006 au început la orele 1400 şi 
au avut următoarea ordine de zi aprobată: 

 - Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind înfiinţarea 
fondului naţional de întrajutorare rurală în caz de calamităţi naturale  – 
(avizare, Pl.x 263/2006). 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, membri ai comisiei. A absentat, 
motivat, domnul deputat dr. Atilla Kelemen, aflat în delegaţie externă. 

A participat, ca invitat, domnul Nicolae Flaviu Lazin, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Valeriu Tabără, 
vicepreşedinte al comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 
înfiinţarea fondului naţional de întrajutorare rurală în caz de calamităţi 
naturale  – (Pl.x 263/2006). După finalizarea dezbaterilor generale s-a propus 
acordarea unui aviz nefavorabil. Propunerea a fost votată în unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 27 aprilie 2006, începând 
cu orele 900, având următoarea ordine de zi aprobată: 
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 - Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind scutirea de 
impozit a terenurilor afectate de ploi şi de inundaţii, pe durata neproductivităţii 
lor  –  (avizare, Pl.x 324/ 2006). 

Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Atilla Kelemen, 

preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

scutirea de impozit a terenurilor afectate de ploi şi de inundaţii, pe durata 
neproductivităţii lor  – (Pl.x 324/ 2006). 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus acordarea unui aviz negativ. 
Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

 
 
 
         PREŞEDINTE,                                     SECRETAR,  
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