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  Din numărul total de 28 de deputaţi membri ai Comisiei au lipsit 2 deputaţi, 
respectiv: domnul Nicolae Noica din partea Grupului Parlamentar al PNTCD-Civic-Ecologist, 
precum şi Varga Attila din partea Grupului Parlamentar al U.D.M.R. care se găseşte într-o deplasare 
oficială în strâinătate 
  Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul deputat Ion Cîrstoiu, preşedintele 
Comisiei. 
  La lucrările şedinţei au participat domnul Borbely Laszlo, secretar de stat la 
M.L.P.A.T. şi reprezentanţi ai Ligii pentru apărarea drepturilor micilor proprietari de locuinţe - 
Habitat. 
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 

Sesizări în fond 
  1. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 
  2. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Societăţii Naţionale - Institutul de Cadastru şi 
Organizarea Teritoriului Agricol S.A. 
  Avizare 
  3. Proiectul de lege privind regimul Zonelor Defavorizate. 
  
  La primul punct al ordinii de zi au avut loc discuţii generale şi apoi dezbaterea pe 
articole la proiectul de lege privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru finanţe. 
  Astfel art.1 rămâne ca atare. 
  Art.2 alin(1) extinderea unor locuinţe (nu locuinţelor), terenului şi construcţiei, fără 
“imobil” - la alin.(2), se elimină “liber de orice sarcină”. 
  Art.2 s-a votat în unanimitate pentru. 
  Art.3 s-a votat cu 22 voturi pentru şi 4 abţineri. 
  Art.4 lit.(b) se introduce şi “vânzare-cumpărare” înainte de “concesionare…” şi 
“împreună cu …” autorităţile locale. 
  La art.4 lit.c) se introduce “redusă” în loc de “scutiri” ale taxelor pentru teren şi o 
impozitare pe clădiri până la expirarea terenului de înapoiere a creditului”. 
  La art.4 lit.(d) se poate elimina şi s-a votat în unanimitate. 
  Art.5 - rămâne litera (2). 
  Art.6 - “excluderea bugetului de stat” - nu se aprobă. 
  Art.6  se votează în unanimitate. 
  Art.7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 s-au votat în unanimitate. 
  Art.17, 18, 19, 20 s-au votat în unanimitate. 
  Art.21 “Preşedintele are responsabilitate (articol suplimentar) acceptat cu majoritate 
de voturi s-a votat în unanimitate. 
  Art.22 s-a votat în unanimitate. 
  Cap.II s-a votat cu 25 voturi pentru şi 1 abţinere. 
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  Art.23, 24, 25 s-au votat în unanimitate. Deci în urma dezbaterilor proiectul de lege 
s-a votat cu 22 voturi pentru şi 4 abţineri, formulându-se un raport cu amendamente. 
  La punctul 2 al ordinii de zi, respectiv proiectul de Lege privind înfiinţarea societăţii 
Naţionale - Institutul de Cadastru şi Organizarea Teritoriului Agricol S.A., a fost respins în 
unanimitate de voturi, considerându-se că propunerile de înfiinţare a “Societăţii Naţionale - 
Institutul de Cadastru şi Organizarea Teritoriului Agricol S.A.” s-au elaborat cu încălcarea 
prevederilor Legii cadastrului şi a Publicităţii Imobiliare (nr.7/1996). 
  La punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de lege privind regimul Zonelor Defavorizate, 
a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi cu amendamente. 
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