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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

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

 
                     Bucureşti, 29.09.1999 
                   
           

PROCES VERBAL 
din data de 29.09.1999 

 
  Domnul preşedinte de şedinţă Barbu Piţigoi constată că există 
cvorum şi propune spre aprobare comisiei următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de 
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/1999 pentru 
scutirea de la plata drepturilor vamale aferente unor importuri de materii prime 
utilizate în producţia proprie a investiţiilor străine. 

Sesizată pentru aviz. 
2. Raport privind subcomisia de analiză a Aeroportului Otopeni. 
3. Rapot privind subcomisia de analiză a activităţii ROMTELECOM. 
4. Raport privind subcomisia de analiză a Zonelor Libere. 
5. Scrisoare către Ministerul Industriei şi Comerţului cu principalele 

probleme ridicate de unităţile din judeţul Gorj. 
6. Întâlnire cu Federaţia Sindicatelor Navigatorilor din România. 
7. Diverse. 
La punctul 1 de pe ordinea de zi domnul director Busuioc I. prezintă 

necesitatea adoptării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/1999 ca facilitate 
acordată investitorilor străini care prelucrează în România o materie primă din 
care rezultă un produs la aceiaşi poziţie tarifară. 

Domnii deputaţi Nica Dan şi Enescu Ion sunt în favoarea adoptării 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/1999, care supusă la vot este adoptată 
în unanimitate de comisie. 

Punctul 2 de pe ordinea de zi este amânat la propunerea domnului 
vicepreşedinte Radu Alexandru. 

La punctul 3 de pe ordinea de zi domnul vicepreşedinte Barbu Piţigoi 
prezintă comisiei un raport al subcomisiei de analiză a activităţii 
ROMTELECOM, precizând că acesta a fost întocmit cu aportul doamnei expert 
Cristina Bălănescu. De asemenea subliniază că, comisia trebuie să înainteze 
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plenului Camerei Deputaţilor un raport cu concluzii asupra analizei efectuate. 
Raportul anexat este dezbătut punct cu punct şi se include concluziile şi 
recomandările comisiei, conform anexei. La punctul care se referă la sistemul de 
tarifare, comisia hotărăşte să se trimită o scrisoare la Fondul Proprietăţii de Stat, 
pentru a-l invita pe Dl. Preşedinte Radu Sârbu să aducă luni 04.10.1999 la ora 1400 
cu documentele şi anexele care au stat la baza privatizării ROMTELECOM. 
Această hotărâre a rezultat necesară în urma propunerilor făcute de domnii 
deputaţi Nica Dan, Dan Ioan Popescu, Titu Gheorghiof, Robert Raduly, Petre 
Naidin, Laurenţiu Priceputu, de modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.25/1998 şi a Hotărârii Guvernului nr.670/1998, în sensul reintroducerii 
controlului Oficiului Concurenţei asupra modalităţii de calcul a tarifelor de către 
ROMTELECOM şi a lua în calcul un singur criteriu de stabilire al tarifelor. 
Domnul deputat Nica Dan arată că formula tarifară a luat în calcul indicele de 
consum apoi rata inflaţiei rezultând astfel o medie a scumpirii tarifului de peste 
80% faţă de aprox.46% cât ar fi rezultat dacă se considera un singur criteriu. 
Subliniază de asemenea că e posibil ca în cifra de 2,7 miliarde USD propuşi a fi 
investiţi de către ROMTELECOM, să se regăsească şi o componentă tarifară. 
Arată că, cu o zi în urmă la Senat, preşedintele ANCI, dl. Iliescu a afirmat că 
schimbarea legislaţiei aferente nu e posibilă pentru că atât Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.25/1998 care elimină controlul Oficiului Concurenţei, cât şi 
Hotărârea Guvernului nr.670/1998 fac obiectul unor clauze contractuale. 
Modificarea acestora ar atrage penalizarea statului român de către investitorul 
OTE. În concluzie, atât soluţionarea punctului în discuţie cât şi a punctului cu 
privatizarea ROMTELECOM se vor face în urma consultării documentelor 
menţionate, luni 04.10.1999 de către următorii deputaţi desemnaţi de comisie: 
Irimescu Haralambie, Manolescu Oana, Nica Dan, Priceputu Laurenţiu, Raduly 
Robert şi Sassu Alexandru. 

Comisia hotărăşte ca miercuri 06.10.1999 să se dezbată în comisie 
raportul definitivat de subcomisie, care va fi apoi înaintat plenului Camerei 
Deputaţilor. 

Punctul 4 de pe ordinea de zi se amână, iar punctul 5 va fi definitivat 
luni 04.10.1999. 

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, la care sunt invitaţi 
Federaţia Sindicatelor Navigatorilor din România, Ministerul Transporturilor şi 
Ministerul de Externe. 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Dan Ioan Popescu 


