Proces Verbal
încheiat în şedinţa comisiei din data de 12 octombrie 2010

Domnul Preşedinte Iulian Iancu PSD+PC constată că există cvorum şi
propune comisiei dezbaterea proiectelor de lege înscrise pe Ordinea de zi, iar
comisia votează în unanimitate.
Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2010 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2010, comisia a fost sesizată pentru aviz comun împreună cu
Comisia economică, industrii şi servicii a Senatului şi cu Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare a Camerei Deputaţilor.
Domnul Cojoc Marin Dir.Gen.Ministerul Finanţelor Publice arată că
această rectificare bugetară a fost determinată de reevaluarea principalilor
indicatori economici, PIB a scăzut cu 1,7-1,9% faţă de creşterea de 1,3% estimată,
numărul de salariaţi va scădea, bugetul general consolidat pe primele 6 luni ale
anului este sub ţinta asumată cu FMI, creşterea TVA.
Domnul senator Vasile Nicula PSD+PC arată că s-au făcut reduceri pe
criterii politice şi nu s-au respectat fondurile repartizate mai ales in sectorul
educaţional.
Domnul Cojoc Marin Dir.Gen.Ministerul Finanţelor Publice arată că sau aplicat criterii clare conform legii şi cu privire la salariile profesorilor,
finanţelor publice locale, etc.
Domnul senator Vasile Nicula PSD+PC citează din Anexa 3 şi 6 şi cere
să se consemneze în procesul verbal pentru a putea interveni ulterior asupra
problemelor ridicate.
Domnul deputat Lucian Bode PD-L arată că la judeţul Sălaj la mai multe
capitole nu se regăsesc sumele alocate iniţial.
Domnul Cojoc Marin Dir.Gen.Ministerul Finanţelor Publice arată că
aceste probleme se vor rezolva la următoarea rectificare bugetară.
Domnul deputat Laurenţiu Nistor PSD+PC arată că nu s-au alocat
sumele necesare la şcoli, nu se poate recupera TVA şi ca atare sunt sume foarte
mari care nu pot fi plătite.
Domnul Cojoc Marin Dir.Gen.Ministerul Finanţelor Publice arată că
sumele pot fi atrase din fonduri europene cu cofinanţare de la consiliile judeţene.
Domnul deputat Vainer Aurel Minorităţi arată că nu este normal ca
prognoza iniţială a bugetului să fie pozitivă şi realitatea să arate o scădere a
veniturilor. De aceea este necesar ca fundamentarea bugetului să aibă la bază
prognoze foarte bine fundamentate.
Domnul Preşedinte Iulian Iancu PSD+PC constată că nu au fost
consultate autorităţile locale şi întreabă dacă au fost consultate alte autorităţi şi se
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arată că s-au consultat cu Consiliul Economic şi Social. Arată că era normal ca să
fie prezent la dezbateri secretarul de stat şi enumeră câteva puncte din lege care
nu au respectat reglementările.
Domnul Preşedinte Varujan Vosganian PNL arată că bugetul a fost
evaluat greşit, şi în comparaţie cu 2008 banii nu se regăsesc la capitolul cheltuieli.
Dacă veniturile au crescut trebuiau să fie bani mai mulţi pentru salarii şi deficitul
mai mic.
Domnul deputat Clement Negruţ PD-L arată că nu este de acord cu
afirmaţiile antevorbitorilor că s-a făcut o alocare pe criterii politice şi consideră că
era necesară prezenţa unui secretar de stat care să răspundă la întrebări.
Domnul deputat Cristian Petrescu PD-L întreabă de ce are loc şedinţa
comisiilor odată cu şedinţa în plen şi propune să se treacă la vot.
Domnul deputat Nicuşor Păduraru PD-L arată că era necesară prezenţa
secretarului de stat şi cere votul comisiilor.
Supus la vot proiectul de lege este aprobat cu 12 voturi pentru, 9 abţineri şi
un vot împotrivă, cu amendamentele admise ale domnului deputat Lucian Bode
PD-L.
Cu proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, Proiect de Lege
pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003, comisia a fost sesizată
pentru dezbatere în fond.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional sub conducerea domnului secretar
de stat Vasile Timiş.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul
domnii deputaţi: Iulian Iancu care a propus amânarea dezbaterii cu o săptămână la
cererea Grupului Parlamentar PD-L şi Clement Negruţ care a propus două noi
amendamente.
Membrii comisiei au hotărât în unanimitate amânarea dezbaterii.
Cu proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, proiect de Lege
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România,
comisia a fost sesizată pentru dezbatere în fond.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 26
deputaţi membri ai comisiei.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi aii
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi ai Patronatului
Bijutierilor din România.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul
domnii deputaţi: Iulian Iancu, Nicuşor Păduraru şi Cristian Petrescu.
Membrii comisiei au hotărât în unanimitate dezbaterea la nivel de
raportori şi analizarea raportului cu amendamente în următoarea săptămână.
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Cu propunerea legislativă de la punctul 4 al ordinii de zi, propunere
legislativă privind modificarea Legii nr.64 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale comisia a fost sesizată
în fond.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a luat cuvântul
domnul deputat Iulian Iancu care a propus amânarea dezbaterii cu o săptămână
deoarece nu s-a prezentat reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice.
Membrii comisiei au hotărât în unanimitate amânarea dezbaterii cu o
săptămână.
Cu proiectul de lege de la punctul 5 al ordinii de zi, proiect de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind
contractele de credit pentru consumatori, comisia a fost sesizată pentru aviz la
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, care a fost sesizată în fond.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi aii
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul şi
au propus amendamente domnii deputaţi: Iulian Iancu, Nicuşor Păduraru, Robert
Negoiţă şi Cristian Burlacu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate
avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise.

Intocmit,
Expert Parlamentar
Dr.Maria Cristina Balanescu
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