Proces Verbal
încheiat în şedinţele comisiei din datele de 14, 15 şi 16 decembrie 2010
Şedinţa comisiilor reunite din data de 16.12.2010 a fost condusă de domnul
preşedinte Iulian Iancu, în conformitate cu ordinea de zi, care a fost aprobată în
unanimitate.
Cu proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, proiectul Legii
Bugetului de stat pe anul 2011 – respectiv bugetele Ministerului Economiei,
Comerţului şi Mediului de Afaceri (Anexa 3/35), Consiliului Concurenţei (Anexa
3/08) şi al Secretariatului General al Guvernului (Anexa 3/13), comisia a fost
sesizată pentru aviz comun împreună cu Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare a Camerei Deputaţilor şi cu Comisiile economică, industrii şi
servicii şi pentru privatizare şi administrarea activelor statului ale Senatului la
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi la Comisia pentru
buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului.
La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai
Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri sub conducerea
domnului ministru Ion Ariton, ai Consiliului Concurenţei sub conducerea
domnului secretar general Şeclăman Vasile, ai Secretariatului General al
Guvernului
sub conducerea doamnei ministru Andreescu Daniela şi ai
Ministerului Finanţelor Publice.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul deputaţi
membri ai comisiilor sesizate pentru aviz comun, iar din partea Comisiei pentru
industrii şi servicii domnii deputaţi: Iulian Iancu, Istvan Antal, Doru Braşoan Leşe,
Clement Negruţ, Cristian Boureanu şi Matei Brătianu.
Intrebările adresate pentru domnul ministru Ion Ariton s-au referit la
organizarea de târguri şi expoziţii, alcătuirea unui program clar de închiderea
minelor şi refacerea mediului, adoptarea propunerii legislative pentru utilizarea
haldelor de steril, ajutorarea în special a IMM-urilor care produc la export şi care
folosesc materie primă indigenă, continuarea programului de electrificare, ajutorul
de stat pentru închiderea minelor, energia regenerabilă, programul pentru iazuri şi
refacerea mediului, concurenţa neloială a societăţilor privatizate faţă de CNH
Petroşani şi alte obiective industriale, continuarea unităţilor 3 şi 4 de la Cernavodă
în condiţiile retragerii unor investitori, companiile energetice preconizate,
menţinerea pachetului minoritar al statului în companiile privatizate.
În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât cu 42 voturi pentru
grupul parlamentar PD-L şi 12 împotrivă şi o abţinere a grupurilor parlamentare ale
PSD + PC şi al PNL motivat de sumele mici alocate, avizarea favorabilă a
proiectului de lege - Anexa 3/35, cu amendamente admise şi respinse.
Întrebările adresate domnului secretar general Şeclăman Vasile au privit
necesitatea suplimentării bugetului care a fost aprobată ca amendament admis, iar
bugetul Consiliului Concurenţei - Anexa 3/08, a fost avizat favorabil cu
amendamente admise şi respinse, cu 41 voturi pentru grupul parlamentar PD-L şi
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12 voturi împotrivă ale grupurilor parlamentare ale PSD + PC şi al PNL, motivat
de sumele mici alocate.
Întrebările adresate doamnei ministru Andreescu Daniela au privit
necesitatea suplimentării bugetului care a fost aprobată ca amendament admis,
institutele şi agenţiile din subordine şi suplimentarea bugetului la bunuri şi servicii
cu 50% faţă de anul precedent, iar bugetul Secretariatului General al Guvernului Anexa 3/13, a fost avizat favorabil cu amendamente admise şi respinse, cu 39
voturi pentru grupul parlamentar PD-L şi 12 voturi împotrivă ale grupurilor
parlamentare ale PSD + PC şi al PNL, motivat de sumele mici alocate.
Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, proiectul Legii
Bugetului de stat pe anul 2011 – respectiv bugetele Ministerului Transporturilor şi
Infrastructurii (Anexa 3/24) şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
(Anexa 3/15), comisia a fost sesizată pentru aviz comun împreună cu Comisia
economică, industrii şi servicii a Senatului la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
a Camerei Deputaţilor şi la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi
piaţă de capital a Senatului.
La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sub conducerea doamnei ministru
Anca Boagiu, ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului sub conducerea
doamnei ministru Elena Udrea şi ai Ministerului Finanţelor Publice sub conducerea
domnului secretar de stat Gheorghe Gherghina.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul depuataţi
membri ai comisiilor sesizate pentru aviz comun, iar din partea Comisiei pentru
industrii şi servicii domnii deputaţi: Iulian Iancu şi Istvan Antal.
Întrebările adresate doamnei ministru Anca Boagiu au privit necesitatea
suplimentării bugetului, fondurile ISPA, strategia dunăreană, priorităţile pentru
anul 2011, Palatul CFR, sumele alocate pentru unele drumuri şi centuri ocolitoare,
transportul intermodal, transportul şi organizarea CFR, iar bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii - Anexa 3/24, a fost avizat favorabil cu
amendamente respinse, cu 24 voturi pentru grupul parlamentar PD-L şi 8 voturi
împotrivă ale grupurilor parlamentare ale PSD + PC şi al PNL, motivat de sumele
mici alocate.
Întrebările adresate doamnei ministru Elena Udrea au vizat capacitatea de
garantare pentru finalizarea proiectelor şi posibilităţile de finalizare a unor lucrări
în judeţul Harghita, iar bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului Anexa 3/15, a fost avizat favorabil cu amendamente respinse, cu 24 voturi pentru
grupul parlamentar PD-L şi 7 voturi împotrivă şi o abţinere ale grupurilor
parlamentare ale PSD + PC şi al PNL, motivat de sumele mici alocate.
Şedinţele comisiei din datele de 14 şi 15 decembrie 2010 au avut loc la nivel
de raportori.
Intocmit,
Expert parlamentar
Dr.Maria Cristina Bălănescu
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