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BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAÞILOR

DOMNULUI PRE ªEDINTE
ION DIACONESCU

Vã înaintãm, alãturat, Raportul la proiectul de Lege pentru aprobarea

Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.7/1998  privind preþurile ºi tarifele produselor ºi

serviciilor care se executã sau se presteazã în þarã în cadrul activitãþilor cu caracter de

monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome

care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenþei.

Proiectul de lege a fost transmis la comisie în procedurã de urgenþã, iar la

întocmirea raportului comisia a avut în vedere ºi avizele transmise de urmãtoarele

comisieii:

- Comisia pentru buget, finanþe ºi bãnci

- Comisia juridicã, de disciplinã ºi imunitãþi

- Consiliul Legislativ

         PRE ªEDINTE,                                    SECRETAR,

                          Dan Ioan Popescu                                  Ioan Bivolaru

  Exp.parlam.
Viorela Gondoº
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R A P O R T
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþ ei de urgenþ ã a Guvernului
nr.7/1998  privind preþ urile ºi tarifele produselor ºi serviciilor care se executã sau
se presteazã în þ arã în cadrul activitãþ ilor cu caracter de monopol natural, al celor

supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome care se stabilesc cu
avizul Oficiului Concurenþ ei.

Cu adresa nr.277/28.09.1998 Biroul Permanent al Camerei Deputaþilor, în
conformitate cu art.86 din Regulamentul Camerei Deputaþilor, a sesizat în fond, în
procedurã de urgenþã, Comisia pentru industrii ºi servicii cu dezbaterea ºi avizarea
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.7/1998
privind preþurile ºi tarifele produselor ºi serviciilor care se executã sau se presteazã în
þarã în cadrul activitãþilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui
regim special sau al regiilor autonome care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenþei.

In urma dezbaterii, în ºedinþa din 01.10.1998, a proiectului de lege
menþionat mai sus, având în vedere ºi avizele favorabile primite de la Consiliul
Legislativ, Comisia pentru buget, finanþe ºi bãnci ºi Comisia juridicã, de disciplinã º
imunitãþi, a hotãrât avizarea favorabilã a proiectului de lege, cu unele amendamente
admise, prezentate în Anexã, ºi trimiterea lui spre dezbatere ºi adoptare în plenul
Camerei Deputaþilor .

Conform art.74 alin.(2) din Constituþia României proiectul de lege
prezentat spre dezbatere ºi avizare pe fond are caracter de lege ordinarã.

        PRE ªEDINTE,                                  SECRETAR,

                          Dan Ioan Popescu                               Ioan Bivolaru
         

  Exp.parlam.
Viorela Gondoº
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Parlamentul  României
Camera  Deputaþilor

Comisia pentru industrii si servicii
                                                                                                               Anexã

A M E N D A M E N T E        A D M I S E
la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr.7/1998  privind preþurile ºi tarifele produselor ºi

serviciilor care se executã sau se presteazã în þarã în cadrul activitãþilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege
unui regim special sau al regiilor autonome care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenþei

Nr.
crt.

Articol text iniþial Amendament propus
Autorul

Motivaþie

0 1 2 3

1. Art.1 Produsele ºi serviciile care se
executã sau se presteazã în þarã în cadrul
activitãþilor cu caracter de monopol
natural, al celor supuse prin lege unui
regim special sau al regiilor autonome ºi
ale cãror preþuri sau tarife se stabilesc cu
avizul Oficiului Concurenþei, sunt
prevãzute în anexa care face parte din
prezenta ordonanþã de urgenþã.

Art.1 Produsele ºi serviciile care se realizeazã sau
respectiv se presteazã în þarã în cadrul activitãþilor cu
caracter de monopol natural, cele care sunt supuse
prin lege unui regim special sau cele realizate de
regiile autonome ºi ale cãror preþuri ºi  tarife se stabilesc
cu avizul Oficiului Concurenþei, sunt prevãzute în
anexa care face parte din prezenta ordonanþã de urgenþã.

Dep.Ioan Bivolaru

Reformulare pentru a
acorda prevederile cu
subiectul “produsele ºi
serviciile”.

2. Art.2 (1) Preþurile ºi tarifele produselor
ºi serviciilor prevãzute la art.1 se pot ajusta
periodic, pe baza avizului Oficiului
Concurenþei cu informare prealabilã a
Guvernului, în limitele preþului nominal
rezultat din aplicarea la preþul iniþial a

Art.2 (1) Preþurile ºi tarifele produselor ºi
serviciilor prevãzute la art.1 se pot ajusta periodic, pe
baza avizului Oficiului Concurenþei cu informare
prealabilã a Guvernului, în limitele preþului nominal
rezultat din aplicarea la preþul iniþial a modificãrii
parametrului de ajustare pentru fiecare produs sau

Producãtorii trebuie
stimulaþi sã acþioneze
permanent pentru reducerea
costurilor prin programe
proprii nu sã-ºi mãreascã
preþurile doar prin creºterea
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modificãrii parametrului de ajustare pentru fiecare produs sau
serviciu.

serviciu ºi þinând seama
de prevederile programelor
proprii de reducere a
costurilor.

Dep.Dumitru Popescu

cursurilor de schimb,
fãrã efort. Amendamentul
are în vedere existenþa unor
importante rezerve în
preþurile de cost (consumuri
materiale exagerate, pro-
ductivitate micã, risipã ºi
pierderi nejustificate, etc.).

3. Art.2 (2) În cazurile în care, pe baza analizei situaþiei
financiare a producãtorilor sau prestatorilor, a influenþelor reale în
costuri ºi a avantajului cuvenit consumatorilor, Oficiul Concurenþei
avizeazã preþuri sau tarife mai mici decât nivelul nominal rezultat
din aplicarea la preþul iniþial a modificãrii parametrului de ajustare,
diferenþa nu se va lua în calcul la ajustãrile ulterioare. În avizul
Oficiului Concurenþei, se va menþiona pe lângã preþul sau tariful
ajustat ºi nivelul parametrului existent la data respectivã, faþã de
care se va determina modificarea parametrului respectiv la
ajustarea ulterioarã.

(3) Pentru energia electricã, energia termicã ºi serviciile
internaþionale de telefonie ºi de poºtã, ajustarea preþurilor ºi
tarifelor se va face pe baza cursului mediu de schimb al leului faþã
de dolarul SUA pe baza primelor 20 de zile ale lunii în care se
solicitã ajustarea, calculat pe baza datelor communicate de Banca
Naþionalã a României.

(4) Pentru celelalte produse ºi servicii prevãzute în anexa la
prezenta ordonanþã de urgenþã, preþurile ºi tarifele se ajusteazã pe
baza ultimului indice al preþurilor de consum publicat de Comisia
Naþionalã pentru Statisticã.

Nemodificat
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4. Art.3 (1) Cererile de ajustare a preþurilor ºi tarifelor pot fi

depuse de cãtre producãtorii ºi prestatorii de produse ºi servicii,
atunci când parametrul de ajustare prevãzut la art.2 alin.(3) sau (4)
se modificã cu cel puþin 5 la sutã faþã de nivelul existent la data
precedentei ajustãri, la Oficiul Concurenþei, care va formula un
aviz motivat de acceptare sau de corectare a modificãrii solicitate.

(2) Cota minimã de variaþie prevãzutã la alineatul precedent
poate fi modificatã prin hotãrâre a Guvernului, în funcþie de
evoluþia ratei inflaþiei.

(3) În cazuri deosebite, cum sunt restructurarea regiilor
autonome, modificarea structuralã a costurilor ºi condiþiilor de
producþie, Oficiul Concurenþei poate sã analizeze, la solicitarea
producãtorilor ºi prestatorilor ori din proprie iniþiativã, nivelul
costurilor, preþurilor ºi tarifelor la produsele ºi serviciile prevãzute
în anexã ºi sã propunã Guvernului modificarea acestora.

Nemodificat

5. Art.4 (1) În cazul producãtorilor sau prestatorilor cuprinºi în
programe de dezvoltare ºi reabilitare a utilitãþilor, pentru care
Guvernul a stabilit, pentru perioade determinate, la unele dintre
produsele ºi serviciile prevãzute la art.1, reguli sau formule de
ajustare altele decât cele prevãzute la art.2, nivelele concrete ale
preþurilor ºi tarifelor se vor stabili cu avizul Oficiului Concurenþei
pe baza regulilor respective.

(2) Preþurile ºi tarifele produselor ºi serviciilor, altele decât
cele prevãzute în prezenta ordonanþã de urgenþã, pentru care prin
legi speciale se instituie avizul Oficiului Concurenþei, se stabilesc
ºi pot fi ajustate conform art.2 din prezenta ordonanþã de urgenþã,
pe baza ultimului indice al preþurilor de consum publicat de
Comisia Naþionalã pentru Statisticã, dacã prin legile respective nu
se prevede altfel.

Nemodificat
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6. Art.5 (1) Nerespectarea de cãtre agenþii economici a

prevederilor art.2, practicarea altor preþuri sau tarife decât cele
avizate sau fãrã avizul Oficiului Concurenþei, precum ºi
prezentarea de date eronate la fundamentarea cererii de ajustare a
preþurilor ºi tarifelor, constituie contravenþie, dacã fapta nu este
sãvârºitã în astfel de condiþii încât sã fie consideratã, potrivit legii
penale, infracþiune, ºi se sancþioneazã cu amendã de la 10.000.000
lei la 50.000.000 lei. Sumele încasate  necuvenit ca urmare a
sãvârºirii contravenþiei se confiscã, iar preþurile ºi tarifele
practicate greºit se corecteazã. Nivelul amenzilor va fi actualizat
prin hotãrâre a Guvernului în funcþie de nivelul inflaþiei.

(2) Aplicarea sancþiunilor pentru faptele de încãlcare a
dispoziþiilor prezentei ordonanþe de urgenþã se prescrie în termen
de 3 ani de la data sãvârºirii faptei.

(3) În cazul confiscãrii sumelor încasate necuvenit, se aplicã
dispoziþiile art.15 din Legea nr.32/1968 privind stabilirea ºi
sancþionarea contravenþiilor, modificatã prin Ordonanþa Guvernului
nr.12/1994 aprobatã prin Legea nr.65/1994.

(4) Contravenþiile se constatã ºi se sancþioneazã de cãtre
persoanele împuternicite în acest scop de cãtre Oficiul
Concurenþei, care vor aplica amendã ºi vor dispune vãrsarea la
bugetul de stat a sumelor încasate necuvenit ca urmare a sãvârºirii
contravenþiei. Contravenþiilor constatate nu li se aplicã dispoziþiile
art.25 ºi art.26 din Legea nr.32/1968.

(5) Împotriva procesului verbal de constatare ºi de aplicare a
sancþiunilor dispuse se poate face plângere în condiþiile prevãzute
la art.31 din Legea nr.32/1968, astfel cum a fost modificat prin
Ordonanþa Guvernului nr.12/1994 aprobatã prin Legea nr.65/1994.

Nemodificat
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7. Art.6 La data intrãrii în vigoare a prezentei

ordonanþe de urgenþã se abrogã:
- Ordonanþa de urgenþã a Guvernului

nr.3/1997 privind produsele ºi serviciile regiilor
autonome, ale activitãþilor cu caracter de
monopol natural, precum ºi ale activitãþilor
economice supuse unui regim special pentru care
preþurile ºi tarifele se vor stabili cu avizul
Oficiului Concurenþei, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.32 din 27
februarie 1997, aprobatã prin Legea nr.69/1997,
publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.77 din 29 aprilie 1997.

Art.6 La data intrãrii în vigoare a prezentei
ordonanþe de urgenþã se abrogã:

- Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr.3/1997 privind produsele ºi serviciile regiilor
autonome, ale activitãþilor cu caracter de
monopol natural, precum ºi ale activitãþilor
economice supuse unui regim special pentru care
preþurile ºi tarifele se vor stabili cu avizul
Oficiului Concurenþei, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.32 din 27
februarie 1997, aprobatã ºi modificatã prin
Legea nr.69/1997, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.77 din 29 aprilie 1997.

Comisia pentur industrii ºi servicii.

În art.1 al Legii
nr.69/1997 se precizeazã
faptul cã legea opereazã
modificãri ºi completãri ale
Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr.3/1997.

- Art.10 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr.69/1997 privind acordarea unui
ajutor pentru plata cheltuielilor suplimentare,
determinate de creºterea consumului de energie
termicã în lunile sezonului rece ºi de majorarea
preþului acesteia, pentru unele categorii ale
populaþiei, precum ºi modificarea ºi completarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.3/1997,
publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.302 din 5 noiembrie 1997.

- Art.10 din Legea nr.31/1996 privind
regimul monopolului de stat, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.96 din
13 mai 1996.

- Orice altã dispoziþia contrarã.

Nemodificat
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                                                                                                                                                                                Anexã
L I S T A

produselor ºi serviciilor ale cãror preþuri ºi tarife se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenþei

0 1 2 3
8. - Energie electricã

Periodicitatea ajustãrii       lunar
Parametrii de ajustare        cursul de schimb

- Energie termicã
Periodicitatea ajustãrii      lunar
Parametrii de ajustare       cursul de schimb

- Energie electricã
Periodicitatea ajustãrii    trimestrial
Parametrii de ajustare     cursul de schimb

- Energie termicã
Periodicitatea ajustãrii     trimestrial
Parametrii de ajustare      cursul de schimb

La energie electricã ºi termicã
influenþa cursului de schimb pe o
perioadã de o lunã este redusã ºi poate
fi compensatã prin rezervele existente
(stocuri de combustibili, rezerve de
apã în lacurile de acumulare,
ponderea redusã a importurilor).
Experienþa acumulatã în perioada de
aplicare a Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr.3/1997 a demonstrat cã
nu a fost necesarã corectarea lunarã a
preþului în funcþie de cursul de
schimb.

PREª EDINTE,                                                       SECRETAR,
                          

             Dan Ioan Popescu        Ioan Bivolaru

  Exp.parlam.
Viorela Gondoº


