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ECOLOGIC

Către

BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTATILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului Lege privind exceptarea
de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional
şi transmiterea acestora în proprietatea  publică  a oraşului Buşteni şi  în administrarea
Consiliului  local  Buşteni, trimis comisiei noastre pentru dezbatere şi avizare în fond,
cu adresa nr.396 din 4 septembrie 2001.
 

La întocmirea raportului comisiei s-a avut în vedere:
- avizul Consiliului Legislativ cu nr.464 din 24 mai 2000.
- avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu nr.622 din 13

septembrie 2001.

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său proiectul de lege se
încadrează în categoria legilor ordinare.

PRESEDINTE,
SECRETAR,

IOAN OLTEAN
KOVACS CSABA TIBERIU
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asupra  proiectului de Lege privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea
definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional şi transmiterea acestora în

proprietatea  publică  a oraşului Buşteni şi  în administrarea  Consiliului  local  Buşteni

În urma examinării proiectului de Lege privind exceptarea de la plata taxei
pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional şi transmiterea
acestora în proprietatea  publică  a oraşului Buşteni şi  în administrarea  Consiliului
local  Buşteni, care prin obiectul şi conţinutul său se încadrează în categoria legilor
ordinare, în şedinţa din 12 septembrie 2001, Comisia a hotărât ca proiectul de lege sus-
menţionat să fie supus Plenului Camerei Deputaţilor în vederea dezbaterii şi adoptării în
forma adoptată de Senat în şedinţa din 26 iunie 2001.

PREŞEDINTE,
SECRETAR, 

IOAN OLTEAN
KOVACS CSABA TIBERIU

Redactat � expert parlamentar:
Iulia Toader
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