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AVIZ
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2006
privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2006 pentru
aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea
de motorină în vederea efectuării lucrărilor mecanizate de înfiinţare şi întreţinere a
unor culturi agricole ce se înfiinţează în primăvara anului 2006, precum şi pentru
aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei a Programului Dezvoltarea
durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic şi piscicol, precum şi alte
programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale trebuie să
le pună în aplicare
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2006 privind modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului
acordat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de motorină în vederea efectuării
lucrărilor mecanizate de înfiinţare şi întreţinere a unor culturi agricole ce se înfiinţează în
primăvara anului 2006, precum şi pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane
lei a Programului Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic şi
piscicol, precum şi alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale trebuie să le pună în aplicare, trimis cu adresa nr. P.L.-X 767 din 23 octombrie
2006, înregistrat sub nr.31/1226 din 24.10.2006.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de lege,
în şedinţa din 18 octombrie 2006.
Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia
a dezbătut proiectul de lege, menţionat mai sus, în şedinţa din 31 octombrie 2006.
Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării,
expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 1111/17.08.2006.
În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă a proiectului de lege.
În raport de obiectul şi conţinutul său iniţiativa legislativă face parte din
categoria legilor ordinare.
PREŞEDINTE,
Sergiu ANDON
Expert
Şerban Roxana

SECRETAR,
George BĂEŞU

