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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

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

 
         Bucureşti, 20.10.1999 
 
 
 

 PROCES VERBAL 
   încheiat azi 20.10.1999 

 
 

Domnul Preşedinte Dan Ioan Popescu constată că există cvorum (21de 
deputaţi prezenţi, iar 2 absenţi motivat - dl. deputat Traian Băsescu, Grupul 
Parlamentar PD şi dl. deputat Ioan Mureşan , Grupul Parlamentar PNŢCD  civic 
ecologist). Supune votului comisiei următoarea ordine de zi: 

1. Finalizarea analizei ROMTELECOM. Invitaţi: dl. Sergiu Iliescu - 
preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Comunicaţii şi Informatică, participanţi la 
dezbateri dl. D. Georgescu - ANCI, dl. deputat Sorin Pantiş, dl. D. Ionescu - 
preşedintele Oficiului Concurenţei, dl. V. Munteanu - preşedintele Consiliului 
Concurenţei; 

2. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/1998 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor 
şi serviciilor care se execută sau se prestează în ţară în cadrul activităţilor cu caracter 
de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor 
autonome, care se stabilesc cu avizul Consiliului Concurenţei. Invitaţi: dl. Sergiu 
Iliescu - preşedintele ANCI, dl. D. Georgescu - ANCI, dl. deputat Sorin Pantiş, dl. D. 
Ionescu - preşedintele Oficiului Concurenţei, dl. V. Munteanu-preşedintele 
Consiliului Concurenţei; 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/1999 privind unele măsuri legate de 
trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice şi a sistemelor electronice 
microprogramate. Invitaţi: dl. Sergiu Iliescu - preşedintele ANCI, dl. D. Georgescu - 
ANCI; 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege pentru ratificarea 
Acordului Comercial între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Mexicane, 
semnat la Ciudad de Mexico la 3 septembrie 1998; 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului Comercial între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare 
Bangladesh, semnat la Bucureşti la 15 septembrie 1997; 
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6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei privind 
serviciile aeriene şi a memorandumului de înţelegere între Guvernul României şi 
Guvernul Regatului Norvegiei asupra cooperării între ţările scandinave cu privire la 
Scandinavian Airlines System (SAS), semnate la Oslo la 26 octombrie 1998; 

7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind serviciile 
aeriene şi a memorandumului de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul 
Regatului Suediei asupra cooperării între ţările scandinave cu privire la Scandinavian 
Airlines System (SAS), semnate la Oslo la 26 octombrie1998; 

8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei privind 
serviciile aeriene şi a memorandumului de înţelegere între Guvernul României şi 
Guvernul Regatului Danemarcei asupra cooperării între ţările scandinave cu privire 
la Scandinavian Airlines System (SAS), semnate la Oslo la 26 octombrie 1998. 

Dl. Preşedinte Dan Ioan Popescu prezintă stadiul în care s-a ajuns şi dă 
cuvântul deputaţilor ca să pună întrebări invitaţilor. 

Dl. deputat Ioan Bivolaru întreabă Oficiul Concurenţei dacă se poate 
sesiza din oficiu sau nu privitor la problema tarifelor practicate de ROMTELECOM.  

Dl. D. Ionescu preşedinte Oficiul Concurenţei-poate să-şi exprime un 
punct de vedere la solicitarea Consiliului Concurenţei. OUG nr.25/1998 nu mai 
permite Guvernului să controleze ROMTELECOM. Fără a lua în calcul cererile 
legate de trecerea din analog în digital, sunt în proces cu ROMTELECOM pentru 
suma de 150mld. lei care a fost încasată în plus de acesta înainte de privatizare. In 12 
aug. a.c. au făcut analiza evoluţiei tarifelor ROMTELECOM şi au trimis o adresă la 
Primul Ministru. La adresă au anexat şi punctul de vedere la OUG nr.25/1998 şi la 
HG 670/1998. Au arătat că dacă în formula tarifară s-ar fi luat în calcul numai 
indicele de consum, tariful ar fi fost 1/2 din cel actual. Guvernul nu a răspuns la notă 
şi au revenit peste o lună dar tot n-au primit răspuns. ROMTELECOM s-a prevalat 
de prevederile Legii 74/1996. Chiar dacă HG 670 prin art.7 permite controlul, 
Oficiul Concurenţei nu poate interveni pe formula tarifară, aşa cum permitea OUG 
7/1998 modificată de OUG 25/1998.  

Dl. deputat I. Antal întreabă dacă OC a sesizat Guvernul că prin OUG 
nr. 25/1998 i se ia OC dreptul de control al tarifelor practicate de ROMTELECOM. 

Dl. D. Ionescu Au făcut observaţii la Nota de fundamentare a HG 
670/1998 şi la OUG nr.25/1998. 

Dl. Munteanu V. - preşedinte Consiliul Concurenţei - OUG nr.25/1998 a 
apărut ca urmare a faptului că HG 670 nu putea să devină funcţional fără emiterea 
unui act cu aceeaşi putere cu OUG nr.7/1998, iar cele două acte au aceeaşi dată, 30 
sept.1998. Prin aviz, Consiliul Concurenţei a făcut obiecţii la formula tarifară, 
arătând că la Conferinţa OECD s-a dat o formulă tarifară cu minus, iar Anglia, prima 
care a privatizat domeniul a introdus în 1984 formula R/i-x.  

D. Ionescu - arată că s-a trimis în august 1998 o scrisoare către ministrul 
reformei I. Mureşan  prin care arătau că nu poate fi promovată OUG. nr.25/1998. 
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Dl. vicepreşedinte Radu Alexandru arată că, chiar dacă OC a fost blocat 
de OUG nr.25/1998, ANCI avea drept de control conform art.24 din Legea 
nr.74/1996. Cere ca ANCI să prezinte în scris comisiei o informare privind politica 
tarifară.  

Dl. Sergiu Iliescu arată că şi ANCI a fost blocată de OUG nr.25/1998 şi 
de HG 670/1998. 

Dl. Munteanu V. - arată că plângerile primite la CC se referă şi la plata 
în avans. Aceasta reprezintă un credit fără dobândă obţinut de la consumatori, care a 
fost introdus în baza Legii nr.74/1996. Valoarea se ridică la 54 mil. USD/an. Au 
sesizat atât Guvernul cât şi ANCI pentru a interveni şi anula această plată, percepută 
persoanelor fizice şi juridice.  

Dl. deputat Sassu Alexandru întreabă ANCI care au fost acţiunile 
concrete întreprinse privind HG 670 şi OUG nr.25/98? 

Dl. Sergiu Iliescu - arată că au somat ROMTELECOM începând cu 1 
ian.1999 pentru ca să comunice înainte de 1 aprilie ajustarea tarifelor, informaţii 
privind plata în avans, nr. de impulsuri gratuite. Nu au primit răspuns, şi au dat o 
amendă de 5 mil. lei conform. Legii nr.74/1996. Deşi art.19 al contractului de 
privatizare stipulează că ROMTELECOM trebuie să prezinte ANCI anual un raport, 
acesta nu l-a prezentat prevalându-se de faptul că nu a trecut un an de la privatizare. 

Dl. deputat Sassu Alexandru consideră că ANCI era dator să obţină date 
concrete, să sesizeze Guvernul despre refuzul ROMTELECOM de a furniza date, şi 
cere în scris să se prezinte soluţiile de remediere, ca urmare a faptului că politica 
privind comunicaţiile o face ANCI ca organism guvernamental.          

Dl. V. Munteanu arată că au avut o întâlnire cu ANCI şi 
ROMTELECOM şi au discutat problema abonamentului determinând trei tipuri de 
abonamente, cu 0,30, respectiv 100 de impulsuri, dar nu au reuşit să determine 
eliminarea plăţii în avans şi transparenţa tarifelor. 

Dl. deputat I. Antal întreabă care este situaţia sumelor încasate în plus. 
Dl. D. Ionescu arată că au venit cu această situaţie şi i-o dau 

preşedintelui. Conform OUG nr.7/1998, sumele încasate în mod abuziv se fac venit 
la Buget.  

Dl. deputat Raduly Robert întreabă care dintre organismele prezente s-
au sesizat în problema garanţiilor plătite anticipat. 

Dl. Munteanu V. arată că au o corespondenţă cu Guvernul şi ANCI, 
pentru a găsi soluţiile de eliminare a garanţiei, nefiind legal să se încaseze 100% 
de la instituţiile bugetare, faţă de 30%. Garanţia se încasează în ţările UE numai 
pentru rău platnici. Are situaţia din UE în această privinţă pe care o va prezenta 
comisiei.  

Dl. deputat Sorin Pantiş susţine că această garanţie are la bază un 
HCM din 1972, şi se percepe numai persoanelor juridice. Nu a aprobat ca 
ministru să se perceapă avans de la persoanele fizice. Contractul cu abonatul este 
liber, acesta putând să refuze plata în avans. 

Dl. Munteanu V. arată că Ordinul Min.Com. nr.122 din 25 mai 1998 
prevede garanţia, iar dl. deputat Sorin Pantiş spune că plata în avans nu e o garanţie, 
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la care primul replică cu documente prin care ROMTELECOM recunoaşte 
perceperea de garanţie.  

Dl. deputat Robert Raduly arată că deşi ROMTELECOM este un 
monopol natural, iar legislaţia a abilitat organismele de control, aceste organisme nu 
au contrabalansat abuzul de poziţie. Contractul cu abonatul este liber, şi are ex. prin 
care dacă abonaţii au refuzat avansul, ROMTELECOM nu a luat nici o măsură 
punitivă. Arată că dacă ANCI ar acţiona anulând de ex. Ordinul nu s-ar mai putea 
percepe avansul.  

Dl. deputat Petre Naidin subliniază că cetăţenii au avut de plătit 150 mld 
percepute în plus, Legea 32/1972 a fost modificată pentru a permite modificarea 
cuantumului amenzilor, dar nici unul dintre organismele legal abilitate nu şi-a 
asumat responsabilitatea.  

Dl deputat Sorin Pantiş arată că a aplicat Legea concurenţei în 
definirea monopolului legal al ROMTELECOM până la 1 ian. 2003.  

Dl. Sergiu Iliescu arată că  privitor la OG nr. 25/1998 există 
amendamentele propuse de Comisia de Buget finanţe de la Senat care au fost 
făcute pe baza materialului întocmit de Consiliul Concurenţei cu care sunt de 
acord.  

Dl. deputat Dan Nica  subliniază cele discutate şi arată că nu numai că 
nu s-a intervenit suficient la Guvern pentru a nu promova o legislaţie neadecvată, dar 
în plus prin HG 793/98 se stabilesc noi monopoluri.  

Dl. deputat Sorin Pantiş  arată că OUG nr.25/1998 a fost promovată în 
baza Legii concurenţei, pentru punere de acord cu legea nr. 74/1996 de Consiliul 
Concurenţei, pentru că în lege se prevedeau la art.25(4), 15 zile pentru publicarea 
tarifelor după aprobare, respectiv de ANCI cu avizul Oficiului Concurenţei. In OUG 
nr.7/1998 se prevede în art. 2(3): "Pentru energia electrică, ...serviciile internaţionale 
de telefonie şi poştă, ajustarea preţurilor şi tarifelor se va face pe baza cursului mediu 
de schimb al leului faţă de dolarul SUA pe primele 20 de zile ale lunii în care se 
solicită ajustarea, calculat pe baza datei comunicate de BNR." Formula tarifară a fost 
avizată de Oficiul Concurenţei, prin dl. Biji care în şedinţa de Guvern nu a avut 
nimic de obiectat. Va aduce stenograma. 

Dl. Preşedinte Dan Ioan Popescu citeşte din scrisoarea adresată de dl. 
Biji către Ministerul Reformei din 13 aug.1998 prin care se obiectează. Propune 
comisiei să se trimită plenului Camerei Deputaţilor Raportul subcomisiei şi să se facă 
o comisie de anchetă. 

Dl. vicepreşedinte Radu Alexandru propune ca votul să se dea după ce 
ANCI răspunde în scris la programul şi strategia tarifară, iar dl. Radu Sârbu, 
preşedinte FPS, dacă noul Consiliu de Administraţie ROMTELECOM preconizează 
renegocierea eventuală a unor clauze contractuale cu OTE.  

Dl. deputat Raduly Robert cere să fie puse la dispoziţie documentele 
primite spre consultare, să se citească Raportul subcomisiei şi apoi să se ia o decizie 
în cunoştinţă de cauză. 
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Dl. deputat I. Popescu cere să se enumere documentele primite, să se 
ceară şi altele, cu termen, dacă se consideră necesar, iar după consultare să se ia o 
decizie.  

Dl. deputat Dărămuş N. ţine să sublinieze lipsa de responsabilitate a 
organelor abilitate cu controlul în domeniu.  

Dl. Preşedinte Dan Ioan Popescu enumeră documentele primite: 
- de la V. Munteanu Consiliul Concurenţei: adresă către ANCI, 24.03.1999 şi în 
anexă adresă din 29.03.1999; două adrese către Radu Stroe, ian. feb 1999; 
adresa ROMTELECOM către dl. D. Chirodonjan - ANCI; scrisoare 
ROMTELECOM privind avansul spre decontare; de la dl. D. Ionescu - Oficiul 
Concurenţei: adresa semnată de dl. Biji cu punctul de vedere al Oficiului 
Concurenţei asupra OUG nr.25/1998; punctul de vedere al Oficiului 
Concurenţei asupra OUG nr.25/1998; două note privind serviciile telefonice de 
bază; notă asupra evoluţiei serviciilor telefonice; notă cu situaţia celor 
160mld.USD plătiţi în plus ROMTELECOM. Total - 13 documente. 

Dl. deputat Sassu Alexandru cere amânarea votului până la înaintarea 
punctului de vedere ANCI privind soluţii şi implicaţii ale OUG nr.25/1998, şi 
stabilirea punctelor eventuale de anchetă prin Raportul subcomisiei. 

Dl. vicepreşedinte Barbu Piţigoi cere un termen de două săptămâni 
pentru definitivarea Raportului subcomisiei care se aprobă în unanimitate. 

Supusă la vot comisia de anchetă cu stabilirea obiectivelor prin Raportul 
ce va fi prezentat în două săptămâni este la paritate, iar la repetarea votului se aprobă 
cu 8-7-1. Raportul subcomisiei se va dezbate în termen de două săptămâni când 
se va definitiva comisia de anchetă şi obiectul acesteia. 

La pct.2 de pe ordinea de zi, se aprobă amânarea până la înaintarea unor 
documente de la cei prezenţi asupra OUG nr.25/1998. Totuşi cei prezenţi exprimă 
direct opiniile următoare: 

- ANCI  îşi însuşeşte propunerile făcute plenului Senatului de 
Comisia de buget finanţe pe baza materialului întocmit de Oficiul Concurenţei; 

- Oficiul Concurenţei consideră că nu poate exprima decât un punct 
de vedere tehnic pentru că nu e abilitat să consulte contractul de privatizare 
ROMTELECOM.  

- dl. deputat Sorin Pantiş consideră că se poate amenda OUG 
nr.25/1998, nu poate fi respinsă pentru că s-ar încălca obligaţiile contractuale, 
Guvernul poate acţiona  prin FPS pentru că statul cu 65% din acţiuni este 
majoritar, şi CA în adunări extraordinare poate lua hotărâri în numele statului 
român, în caz că se demonstrează că OTE nu a respectat clauzele înscrise în 
contract; 

- dl. deputat Petre Naidin arată că procedura nu permite comisiei 
decât aprobarea sau respingerea, întrucât OUG nr.25/1998 a fost discutată 
odată în comisie. 

La pct. 3 de pe ordinea de zi dl. deputat Nica Dan cere lămuriri privind 
statutul ICI, iar dl. deputat Sassu Alexandru, constatând că acţiunea este târzie 
întreabă dacă a început aplicarea PNA? 
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Dl. Sergiu Iliescu arată că acţiunea a demarat în dec.1998, prin 
aprobarea Consiliului Milenium din care fac parte toate autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale ale căror sisteme computerizate pot fi afectate de impactul 
schimbării datei. PNA se aplică deja, dar testările vor dura pe tot parcursul anului 
2000. S-au evaluat 40 de entităţi guvernamentale pentru impact şi riscuri, şi s-a 
dovedit că defectul a fost remediat şi testat. Singurul risc este modul în care va 
reacţiona populaţia la trecerea dintre milenii.  

Supusă la vot OUG nr.29/1999 se aprobă în unanimitate în forma 
prezentată de Senat.  

Următoarele puncte de pe ordinea de zi, 4 - 8, se aprobă în unanimitate 
în forma prezentată de Senat şi dl. Preşedinte Dan Ioan Popescu declară închise 
lucrările şedinţei.    

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Dan Ioan Popescu 
 


