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Proces Verbal 
încheiat în şedinţa comisiei din data de 19 octombrie 2010 

 
 
 

Domnul  Preşedinte Iulian Iancu PSD+PC constată că există cvorum şi 
propune comisiei dezbaterea proiectelor de lege înscrise pe Ordinea de zi,  la care a 
propus introducerea la punctul 13 Diverse, proiectul de Lege privind constituirea 
Fondului social pentru acordarea de ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor 
singure, cu venituri reduse şi care utilizează gaze naturale, păcură sau alţi 
combustibili lichizi pentru încălzirea locuinţei, care a fost aprobată în unanimitate. 

Cu proiectul de lege de la punctul 13 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată 
pentru raport comun împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

La lucrările şedinţei comune au participat, în calitate de invitaţi, 
reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ai Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii  
deputaţi: Iulian Iancu, Călin Popescu Tăriceanu, Cristian Adomniţei,  Nicuşor 
Păduraru, Clement Negruţ şi Mircea Toader.    

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterii 
proiectului de lege pentru următoarea săptămână pentru solicitarea unor puncte de 
vedere de la ministerele implicate în aplicarea legii. 

Cu proiectele de lege de la punctele 1 şi 2 ale ordinii de zi, Proiect de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 şi propunere 
legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 (P.L.x 24/2010), care au 
acelaşi obiect de reglementare, comisia a fost sesizată pentru dezbatere în fond. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri şi ai Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional sub conducerea domnului secretar de stat Vasile Timiş. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectelor de lege a luat cuvântul domnul 
deputat Iulian Iancu care a propus amânarea dezbaterii cu o săptămână la cererea 
Grupului Parlamentar PD-L.  

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 dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi ai Patronatului Bijutierilor din 
România. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectelor de lege a luat cuvântul domnul 
deputat Iulian Iancu care a propus amânarea dezbaterii cu o săptămână la cererea 
Grupului Parlamentar PD-L.  
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Membrii comisiei au hotărât în unanimitate  amânarea dezbaterii. 
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. 

Şedinţele comisiei din datele de 20 şi 21.10.2010 au avut loc la nivel de 
raportori. 
 
 
 
 
 
Intocmit,  
Expert Parlamentar, 
Dr.Fiz.Maria Cristina Bălănescu 
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