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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

   Bucureşti, 26.03.2001
              Nr.88/XVIII/3

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR
DOMNULUI PREŞEDINTE VALER DORNEANU

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor
şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele şi punctele de
vedere primite de la:

-    Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;
- Consiliul Legislativ;
- punctul de vedere al Oficiului Concurenţei;
- punctul de vedere al Consiliului Concurenţei;
- punctul de vedere al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor

şi Locuinţei;
- punctul de vedere al Ministerului Administraţiei Publice;
- punctul de vedere al Ministerului Comunicaţiilor, Tehnologiei

Informaţiei;
- punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii şi Familiei;
- punctul de vedere al Ministerului Industriei şi Resurselor.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din

categoria legilor ordinare.

                          PREŞEDINTE,                                         SECRETAR,

                           István Antal                                            Aurelia Vasile
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 26.03.2001
           Nr. 88/XVIII/3

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate,
 care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată în fond, în procedură de
urgenţă, cu dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate,
care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, trimis cu adresa nr.147 din 5 martie
2001.

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare regimul
preţurilor şi tarifelor care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei. Prin aplicarea
acestui act normativ se doreşte transformarea în competenţa Oficiului Concurenţei a
prerogativei stabilirii şi ajustării unor preţuri şi tarife care, până acum, erau stabilite
de alte autorităţi şi instituţii, în vederea asigurării concordanţei cadrului de
reglementare a preţurilor din sfera neconcurenţială, cu stadiul şi direcţiile procesului
de restructurare a activităţilor cu caracter de monopol natural sau care sunt supuse
prin lege unui regim special.

În conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a examinat proiectul de lege în şedinţa
din data de 21 martie 2001 şi a hotărât ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere
şi adoptare în plenul Camerei Deputaţilor, cu amendamente admise, Anexa 1, şi
amendamente respinse, Anexa 2.

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.

                                PREŞEDINTE,                               SECRETAR,

                                  István Antal                                        Aurelia Vasile

Expert,
Viorela Gondoş
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Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru industrii si servicii
                                                                                                                                                                                                                 Anexa 1

A M E N D A M E N T E   A D M I S E
la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 36/2001

 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei

Nr.
crt.

Text iniţiator Amendamente propuse şi admise
(Autorul)

Motivaţie

0 1 2 3
1 Titlul legii

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi

tarifelor reglementate, care se stabilesc cu
avizul Oficiului Concurenţei

Nemodificat

2 Articol unic - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă
nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi
tarifelor reglementate, care se stabilesc cu
avizul Oficiului Concurenţei.

Nemodificat

3 Titlul ordonanţei
Ordonanţă de urgenţă privind regimul

preţurilor şi tarifelor reglementate, care se
stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei

Nemodificat
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4 Art.1 - Produsele şi serviciile care se realizează

sau, respectiv, se prestează în ţară în cadrul
activităţilor cu caracter de monopol natural, al
celor supuse prin lege unui regim special,
precum şi al celor ce se execută de regiile
autonome, companiile şi societăţile naţionale,
ale căror preţuri şi tarife se stabilesc şi se
ajustează cu avizul Oficiului Concurenţei, sunt
prevăzute în anexa care face parte integrantă
din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Nemodificat

5 Art.2 - (1) Preţurile produselor şi tarifele
serviciilor prevăzute la art.1 se pot ajusta, de
regulă, la un interval de 3 luni, cu avizul
Oficiului Concurenţei, pe baza cererilor de
ajustare primite de la producători, prestatori
sau autorităţi de reglementare, după caz, dacă
parametrul de ajustare se modifică cu cel puţin
5% faţă de nivelul existent la data precedentei
ajustări.

Nemodificat

6 (2) După informarea prealabilă a Guvernului şi
pe baza acordului acestuia, Oficiul
Concurenţei avizează preţurile sau tarifele
produselor şi serviciilor prevăzute al art.1 în
limitele preţului nominal rezultat din aplicarea,
la preţul iniţial, a modificării parametrului de
ajustare, precum şi de un coeficient de corecţie
care reflectă avantajul consumatorului, stabilite
prin hotărâre a Guvernului.

Nemodificat
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7 Alineat nou (3) Prin excepţie de la prevederile alin.(2),

în cazul serviciilor de distribuţie a apei
potabile, respectiv a serviciilor de
canalizare, Oficiul Concurenţei avizează
preţurile şi tarifele pe baza acordului
consiliului local sau judeţean respectiv,
după caz.
În Acest caz obligaţia informării prealabile
a consiliului local sau judeţean respectiv
cade în sarcina prestatorului.
Dep.Robert Raduly - UDMR

Serviciile de distribuţie a
apei potabile şi cele de
canalizare sunt servicii
publice de interes local
care sunt sub autoritatea
consiliilor locale şi
judeţene, în conformitate
cu principiul
subsidiarităţii.

8 Art.3 - (1) Nivelurile de preţ sau tarif cuprinse
în avize se determină de Oficiul Concurenţei
pe baza analizei situaţiei economico-financiare
a producătorilor sau a prestatorilor, precum şi a
influenţelor reale în costuri. În avizul Oficiului
Concurenţei se va menţiona, pe lângă preţul
sau tariful ajustat, şi nivelul parametrului
existent la data ajustării, faţă de care se va
determina modificarea parametrului respectiv
la ajustarea ulterioară.

Nemodificat

9 (2) Criteriile, modalităţile concrete de ajustare
a preţurilor şi tarifelor pentru produsele şi
serviciile prevăzute în anexă, precum şi
coeficientul de corecţie se stabilesc prin
hotărâre a Guvernului, la propunerea Oficiului
Concurenţei, în termen de 15 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al României,

Nemodificat
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Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă.

10 (3) Pentru transportul prin conducte magistrale
al ţiţeiului şi produselor petroliere din ţară şi
import, servicii telefonice de bază
internaţionale, servicii poştale de bază
internaţionale, apă grea şi medicamente de uz
uman, ajustarea preţurilor şi tarifelor se va face
pe baza datelor 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 datelor comunicate de Banca
Naţională a României.

(3) Pentru transportul prin conducte
magistrale al ţiţeiului şi produselor petroliere
din ţară şi import, servicii telefonice de bază
internaţionale, servicii poştale de bază
internaţionale, apă grea şi medicamente de uz
uman din ţară, ajustarea preţurilor şi tarifelor
se va face pe baza indicelui bunurilor de
consum.
Dep. Anton Marin - PNL

Existenţa unui singur
parametru de ajustare a
"indicelui bunurilor de
consum" şi pentru
medicamentele de uz
uman din ţară.

9 (4) Pentru celelalte produse şi servicii
prevăzute în anexă, preţurile şi tarifele se
ajustează pe baza ultimului indice al preţurilor
de consum publicat de Institutul Naţional de
Statistică şi Studii Economice.

Nemodificat

10 Art. 4. - (1) În cazurile deosebite, cum ar fi
restructurarea sau reorganizarea regiile
autonome, companiile şi societăţile naţionale,
modificarea structurală a costurilor sau a
producţiei, ori modificarea condiţiilor de
producţie, Oficiul Concurenţei poate să
analizeze, la solicitarea producătorilor,
prestatorilor sau, după caz, a autorităţii de
reglementare, nivelul costurilor, la preţurilor şi
al tarifelor la produsele şi serviciile prevăzute

Art. 4. - (1) În cazurile deosebite, cum ar fi
restructurarea sau reorganizarea regiile
autonome, companiile şi societăţile naţionale,
modificarea structurală a costurilor sau a
producţiei, ori modificarea condiţiilor de
producţie, Oficiul Concurenţei va analiza, la
solicitarea producătorilor, prestatorilor sau,
după caz, a autorităţii de reglementare,
nivelul costurilor, la preţurilor şi al tarifelor la
produsele şi serviciile prevăzute în anexă şi

Oficiul Concurenţei are
obligaţia de a efectua
analiza pentru orice
solicitare a producătorilor,
prestatorilor sau, după caz,
a autorităţii de
reglementare, putând sau
nu să avizeze în funcţie de
analiza efectuată.
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în anexă şi să avizeze, după informarea şi
aprobarea Guvernului, niveluri de preţ şi tarif
mai mare decât cele rezultate conform
dispoziţiilor art. 2 şi art. 3.

poate să avizeze, după informarea şi
aprobarea Guvernului, niveluri de preţ şi tarif
mai mare decât cele rezultate conform
dispoziţiilor art. 2 şi art. 3.
Comisia pentru industrii şi servicii

11 (2) În cazul concesionării serviciilor publice
prevăzute în anexă, preţurile şi tarifele se pot
stabili şi ajusta, cu avizul Oficiului
Concurenţei, pe vaza unor reguli sau formule
se ajustare stabilite prin hotărâre a Guvernului,
la iniţiativa autorităţii publice concedente sau,
după caz, coordonatoare a concedentului.

Nemodificat

Alineat nou (3) Prin excepţie de la prevederile alin.(2),
în cazul serviciilor de distribuţiei a apei
potabile, respectiv a serviciilor de
canalizare, regulile sau formulele de
ajustare se stabilesc prin Hotărârea
consiliului local sau judeţean respectiv,
după caz, cu avizul Oficiului Concurenţei.
Dep.Robert Raduly

Serviciile de distribuţie a
apei potabile şi cele de
canalizare sunt servicii
publice de interes local
care sunt sub autoritatea
consiliilor locale şi
judeţene, în conformitate
cu principiul
subsidiarităţii.

12 Art. 5. - (1) În cazul producătorilor sau
prestatorilor cuprinşi în programe de
dezvoltare şi reabilitare a utilităţilor, pentru
care Guvernul a stabilit, pentru perioade
determinate, la unele dintre produsele şi
serviciile prevăzute la art. 1, reguli sau formule
de ajustare, altele decât cele prevăzute la art. 2

Nemodificat
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şi art. 3, nivelurile concrete ale preţurilor şi
tarifelor se stabilesc cu avizul Oficiului
Concurenţei, pe baza regulilor respective.

13 (2) Preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor,
pentru care prin legi speciale este instituit
avizul Oficiului Concurenţei, se stabilesc şi pot
fi ajustate conform art. 2, art. 3 şi art. 4 din
prezenta ordonanţă de urgenţă, pe baza
ultimului indice al preţurilor de consum
publicat de Institutul Naţional de Statistică şi
Studii Economice, dacă prin legile respective
nu se prevede altfel.

Nemodificat

14 Art. 6. - Preţurile de comercializare ale
medicamentelor de uz uman provenite din
import se stabilesc cu avizul Oficiului
Concurenţei şi se vor ajusta conform
prevederilor art. 2, art. 3 şi art. 4.

Art. 6. - Preţurile de comercializare ale
medicamentelor de uz uman provenite din
import se stabilesc de Ministerul Sănătăţii şi
Familiei cu avizul Oficiului Concurenţei şi se
vor ajusta  pe baza cursului de schimb
valutar.
Dep. Anton Marin - PNL

Existenţa unui singur
parametru de ajustare
"cursul de schimb valutar"
pentru medicamente de uz
uman din import.

15 Art. 7. - (1) Producătorii, prestatorii şi
importatorii produselor şi serviciilor ale căror
preţuri şi tarife sunt reglementate de prezenta
ordonanţă de urgenţă, precum şi autorităţile de
reglementare prevăzute la art.2 alin.(1) şi art.4
alin.(1) au obligaţia respectării prevederilor
art.1-6.

Nemodificat

16 (2) Controlul respectării prevederilor prezentei
ordonanţe de urgenţă revine Oficiului

Nemodificat
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Concurenţei.

17 Art.8 - (1) Constituie contravenţii, dacă nu au
fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit
legii penale, să fie considerate infracţiuni,
următoarele fapte:

Nemodificat

18 a) practicarea de către producători, prestatori şi
importatori a altor preţuri sau tarife decât cele
avizate sau fără avizul Oficiului Concurenţei;

a) practicarea de către producători, prestatori
şi importatori a unor preţuri sau tarife fără
avizul Oficiului Concurenţei sau a unor
preţuri şi tarife mai mari decât cele avizate.
Comisia pentru industrii şi servicii

Motivăm această
schimbare prin faptul că
scopul legii este de a
limita creşterile excesive
de preţuri şi nu de a
distorsiona concurenţa
urmare fixării preţurilor.
Anexa prevede produse
care prin natura lor sunt
concurenţiale, iar stabilirea
unui preţ unic ar putea
duce la eliminarea
concurenţei pe piaţa
relevantă.

19 b) prezentarea de către producători, prestatori,
şi importatori de date eronate la fundamentarea
cererii de stabilire sau ajustare a preţurilor şi
tarifelor;

Nemodificat

20 c) refuzul producătorilor, prestatorilor şi
importatorilor de a se supune controlului
prevăzut la art.7.

Nemodificat

21 (2) Contravenţiile prevăzute la alin.(1) se
sancţionează cu amendă de la 15.000.000 lei la

Nemodificat
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75.000.000 lei.

22 (3) Preţurile şi tarifele stabilite şi practicate
greşit se corectează, iar sumele încasate
necuvenit ca urmare a săvârşirii contravenţiei
prevăzute la alin.(1), lit.a) şi b) se confiscă.

Nemodificat

23 (4) Aplicarea sancţiunilor pentru contravenţiile
prevăzute la alin.(1) se prescrie în termen de 3
ani de la data săvârşirii faptei.

Nemodificat

24 (5) Contravenţiile se constată şi se
sancţionează de către persoanele împuternicite
în acest scop de către Oficiul Concurenţei, care
vor aplica amenda şi vor dispune vărsarea la
bugetul de stat a sumelor confiscate.

Nemodificat

25 (6) Împotriva procesului verbal de constatare şi
de aplicare a sancţiunilor dispuse se poate face
plângere în condiţiile prevăzute la art.31 din
Legea nr.32/1968 privind  stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare.

Nemodificat

26 Art.9 - (1) La data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:

Nemodificat

27 a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
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 Oficiului

Nemodificat
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Concurenţei, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.133 din 2 aprilie 1998,
aprobată cu modificări prin Legea nr.88/1999,
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I nr.246 din 1 iunie 1999, cu
modificările ulterioare;

28 b) Orice altă dispoziţie contrară. Nemodificat
29 (2) Hotărârea Guvernului nr.1019/2000 privind

aprobarea metodologiei de stabilire şi ajustare
a tarifelor pentru serviciile publice de
alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul
Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.550 din 7 noiembrie
2000, rămâne în vigoare în temeiul prezentei
ordonanţe de urgenţă, cu excepţia art. 8 care se
înlocuieşte cu art. 8 din prezenta ordonanţă de
urgenţă.

Nemodificat

                                         PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR,
                                           István Antal                                                      Aurelia Vasile

RAPORTORI:
1. Dep. István Antal - UDMR
2. Dep.Aurelia Vasile - PDSR-SDU
3. Dep.Robert Raduly - UDMR
4. Dep.Anca Boagiu - PD
5. Dep.Dumitru Chiriţă - PDSR-SDU
6. Dep. Vasile Savu - minorităţi

Expert,
Viorela Gondoş                                                                                                      


