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PARLAMENTUL  ROM´NIEI
CAMERA  DEPUTAÞILOR

Comisia pentru industrii si servicii
Tel : 313.66.43.  Fax : 315.34.01.

Bucure”ti, 27.10.1999

PROCES VERBAL
din data de 27.10. 1999

Dl. vicepre”edinte Barbu Piþigoi constatª cª existª cvorum (21de
deputaþi prezenþi, iar 2 absenþi motivat - dl. deputat Traian Bªsescu, Grupul
Parlamentar PD ”i dl. deputat Mure”an I., Grupul Parlamentar PNÞCD - civic
ecologist). Supune votului comisiei urmªtoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea ”i avizarea în procedurª de urgenþª a proiectului de
Lege pentru respingerea Ordonanþei de urgenþª a Guvernului nr.25/1998 pentru
modificarea Ordonanþei de urgenþª nr.7/1998 privind preþurile ”i tarifele
produselor ”i serviciilor care se executª sau se presteazª în þarª în cadrul
activitªþilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim
special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Consiliului
Concurenþei. Invitaþi: dl. Sergiu Iliescu - pre”edintele ANCI, dl. D. Chirodonjan -
ANCI, dl. deputat Sorin Panti”, dl. D. Ionescu - pre”edintele Oficiului
Concurenþei, dl. V. Munteanu - pre”edintele Consiliului Concurenþei, dl. M. Biji -
ministru pentru relaþia cu Parlamentul;

2. Dezbaterea ”i avizarea în procedurª de urgenþª a proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþª nr.150/1999 pentru modificarea
articolului 14 din Ordonanþa de urgenþª nr.88/1997 privind privatizarea
societªþilor comerciale;

3. Dezbaterea ”i avizarea în procedurª de urgenþª a proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþª nr.151/1999 privind stingerea unor
obligaþii bugetare;

4. Dezbaterea ”i avizarea în procedurª de urgenþª a proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþª a Guvernului nr.73/1999 privind
aprobarea continuªrii lucrªrilor ”i a finanþªrii obiectivului de investiþii
"Dezvoltarea ”i modernizarea Aeroportului Internaþional Bucure”ti - Otopeni" ”i
pentru aprobarea garantªrii unui credit în favoarea Companiei Naþionale
"Aeroportul Internaþional Bucure”ti - Otopeni" S.A.

La punctul 1 de pe ordinea de zi, dl. vicepre”edinte Barbu  Piþigoi
aratª istoricul OUG nr.25/1998 amintind cª s-a prezentat de cªtre expert M.C.
Bªlªnescu ”i o notª cu anexª, cu punctele de vedere exprimate în aceastª
problemª. HG 670/1998 ”i OUG nr.25/1998 au fost emise la aceia”i datª, fiind
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însoþite indirect de Oficiul Concurenþei, prin semnarea ordonanþei de modificare a
OUG nr.7/1998, care implicit a fost de acord cu scoaterea controlului acestuia
asupra tarifelor ROMTELECOM. Dª cuvântul deputaþilor comisiei pentru a
exprima un punct de vedere.

Dl. deputat Nica D. aratª cª sau primit de la ANCI, Oficiul
Concurenþei ”i Consiliul Concurenþei puncte de vedere care aratª deficienþele ”i
consecinþele ordonanþei, ca ”i a aplicªrii sau respingerii acesteia. Dacª este
aprobatª, se asumª consecinþele unei formule tarifare cu doi indici care pot fi
aplicaþi opþional, dacª se respinge se asumª consecinþe de ordin financiar ca
urmare a contractului încheiat cu OTE.  Pentru a ie”i din acest impas, propune sª
se cearª Guvernului o soluþie, trimiþând puncte de vedere deja exprimate de
ANCI, Oficiul Concurenþei ”i Consiliul Concurenþei.

Dl. deputat Sorin Panti” aratª cª încª de la emiterea OUG nr.7/1998
a existat un conflict între art.2(3) al acesteia ”i art.25(4) din Legea 74/1996,
pentru cª introduce un sistem de calcul al tarifelor care nu permite aplicarea
acestora pe 1 ale lunii cum este normal. De aceea Oficiul Concurenþei a iniþiat ”i
semnat OUG nr.25/1998, în baza art.4 din Legea 21/1996. S-a gre”it însª când s-
a exclus controlul OC, fapt care poate fi corectat. La data respectivª, toþi factorii
în cauzª au fost de acord cu ordonanþa, pentru cª însemna o aliniere la
standardele internaþionale, ceea ce poate dovedi prin stenogramele ”edinþelor de
Guvern. Dacª se respinge aceastª ordonanþª se blocheazª programul investiþional
al ROMTELECOM, pentru care prin formula tarifarª i se permite cunoa”terea
veniturilor posibile pentru aplicarea unui program de investiþii. Cre”terea
etapizatª a tarifului va scuti populaþia de o posibilª cre”tere mult mai mare dupª
liberalizarea completª a acestor servicii, ca urmare a alinierii la preþurile
internaþionale. ANCI care a preluat funcþiile Ministerului Comunicaþiilor nu poate
exprima un punct de vedere diferit. ROMTELECOM ”i-a redus cu 14%
personalul înainte de privatizare ”i ponderea salariilor în venituri a scªzut
continuu. A contribuit la o privatizare bunª, ”i pentru asigurarea veniturilor ”i
investirea în telefonie, formula tarifarª trebuie sª rªmânª. La întrebarea domnului
D. Ionescu OC, dacª s-a obþinut aprobarea OC pentru tarife, aratª cª s-a cerut
avizul, conform legii, dar dacª nu s-a rªspuns a aprobat tariful, pentru cª avizul
este opþional ”i nu obligatoriu.

Dl. vicepre”edinte Radu Alexandru întreabª de ce dacª
ROMTELECOM înainte de privatizare avea bani pentru investiþii ”i un program
ambiþios, acum recupereazª bani pe seama cre”terii tarifelor. Crede cª FPS ar
trebui sª negocieze continuu cu partenerul grec pentru îmbunªtªþirea contractului,
deoarece acesta este dezavantajos pentru partea românª. Prin renegociere ar
trebui sª se obþinª controlul preþului de cªtre Oficiul Concurenþei sau sª se emitª
un alt act normativ care sª fie discutat odatª cu OUG nr.25/1998.

Dl. M. Biji - ministru în relaþia cu Parlamentul, aratª cª este o
problemª în esenþª de opþiune între art.4(1) ”i art.4(2) din Legea nr.21/1996 a
concurenþei, în baza cªreia s-a emis ordonanþa.

Dl. deputat Sassu Alexandru aratª cª, dat fiind cele trei puncte de
vedere diferite ”i faptului cª ordonanþa se aplicª, este indicat sª se cearª la
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Guvern soluþia. Nici unul din cei implicaþi, ANCI, FPS, nu au discutat cu
ROMTELECOM pentru a ie”i din impas. Dacª se respinge OUG nr.25/1998 ”i
HG nr.670/1998 devine nulª pentru cª intrª în conflict cu OUG nr.7/1998, ”i
consecinþele vor fi de ordin financiar.

Dl. deputat Naidin P. aratª cª s-a creat un conflict intre trei instituþii,
ANCI, Oficiul Concurenþei ”i Consiliul Concurenþei ”i propune sª se dezbatª
proiectul de lege. Aratª cª dacª se respinge, va fi inclus pe Ordinea de Zi la Senat
în urmªtoarea sesiune, iar dacª se aprobª, merge la promulgare. Oricum la
urmªtoarea ”edinþª se va stabili tematica pentru comisia de anchetª
ROMTELECOM, dacª aceasta va mai avea obiect.

Dl. deputat R. Raduly aratª cª pânª acum punctele de vedere s-au
axat pe trecut. Crede cª totu”i se poate gªsi o conciliere între pdv ”i de aceea
propune sª se trimitª la Guvern scrisoare în acest sens.

Dl. deputat Moucha R. subliniazª cª existª douª propuneri, de a
trimite o scrisoare la Guvern sau de a dezbate proiectul de lege care ar trebui
supuse la vot.

Dl. deputat I. Popescu  propune sª se respingª proiectul de lege de
respingere a OUG nr.25/1998. Dl. deputat Ioan Bivolaru propune sª se obþinª
opinia Guvernului pentru a vota în cuno”tinþª de cauzª.

Dl. vicepre”edinte supune la vot propunerea domnului deputat Nica
Dan de a cere Guvernului un unic punct de vedere privind soluþionarea OUG
nr.25/1998, în contextul existent.

Se aprobª cu 11 voturi pentru, unul contra ”i 4 abþineri, iar
dezbaterea se amânª pânª la primirea acestui punct de vedere.

Dl. vicepre”edinte Radu Alexandru propune sª se includª pe ordinea
de zi, OG nr.42/1997 dar dl. deputat Ioan Bivolaru aratª cª acest lucru ar
contrazice hotªrârea Camerei Deputaþilor ca Ministerul Transporturilor împreunª
cu Comisia juridicª, de disciplinª ”i imunitªþi sª aprobe un text care apoi sª fie
discutat. ˛ntrucât acest text nu a fost fªcut nu se poate dezbate.

La punctul 2 de pe ordinea de zi, dl. vicepre”edinte Barbu Piþigoi dª
cuvântul iniþiatorului, MF:

Dl. director Hornat P. prezintª pe scurt justificarea proiectului de
lege.

Dl. deputat Nica D. aratª cª art.3 din ordonanþª încurajeazª specula
”i considerª cª atitudinea MF de a exonera de la datorii cªtre Bugetul de Stat este
contrar obiectului de activitate al acestui minister. Propune respingerea.

Supusª la vot, este aprobatª respingerea proiectului de lege cu 8
voturi pentru, o abþinere ”i patru contra.

La pct.3 de pe ordinea de zi, Dna dir. E. Ro”u - Ministerul
Finanþelor, aratª cª s-a gªsit soluþia de a compensa datoriile cªtre CONEL,
ROMGAZ, PETROM ”i CFR, ale instituþiilor bugetare fªrª a afecta veniturile la
Bugetul de Stat.

Supus la vot, proiectul de lege este aprobat în unanimitate.
La pct.4 de pe ordinea de zi, dl. Mihai Ionescu prezintª necesitatea

acestui proiect.
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Dl. deputat Nica D. propune la art.1, eliminarea "având ca
antreprenor general ROMAIRPORT", care supus la vot este respins cu 9-1-3.

Dl. vicepre”edinte Barbu Piþigoi declarª închise lucrªrile comisiei
întrucât s-a epuizat ordinea de zi.

VICEPRE“EDINTE,

Barbu Piþigoi


