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PARLAMENTUL  ROM´NIEI
CAMERA  DEPUTAÞILOR

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

              Bucure”ti, 24.11.1999

PROCES VERBAL

Domnul Pre”edinte Dan Ioan Popescu constatª cª existª cvorum (21
deputaþi prezenþi, iar 2 absenþi motivat - dl. deputat Traian Bªsescu, Grupul
Parlamentar PD ”i dl. deputat Ioan Mure”an, Grupul Parlamentar PNÞCD - civic
ecologist). Supune votului comisiei urmªtoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea ”i avizarea 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 Oficiului Concurenþei.

Sesizatª în fond.
Invitaþi: Consiliul Concurenþei
             Oficiul Concurenþei
             Agenþia Naþionalª pentru Comunicaþii ”i Informaticª
2. Prezentarea raportului subcomisiei de analizª ROMTELECOM.
3. Dezbaterea ”i avizarea propunerii legislative privind regimul juridic

aplicabil societªþilor comerciale de tip holding.
Sesizatª în fond.
Invitaþi: Ministerul Industriei ”i Comerþului
             Consiliul Concurenþei
4. Dezbaterea ”i avizarea propunerii legislative privind Legea utilizªrii

eficiente a energiei (proiect PNL - dep. Jean Decusearª) ”i a propunerii legislative
privind cre”terea eficienþei energetice (proiect PDSR - dep. Dumitru Popescu, dep.
Petre Naidin, dep. Romulus Moucha).

Comisia este sesizatª în fond.
Invitaþi: iniþiatorii, A.R.C.E.
5. Diverse - Analiza scrisorii Sindicatului COS Târgovi”te.
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Domnul pre”edinte Dan Ioan Popescu prezintª stadiul dezbaterii la
Ordonanþa de urgenþª a Guvernului nr.25/1998, ”i lipsa punctului de vedere al
Guvernului privind aprobarea, respingerea sau modificarea acesteia cu consecinþele
pe care le implicª.

Domnul deputat Sassu Alexandru constatª cª dezbaterea se aflª în
acela”i impas, iar Agenþia Naþionalª pentru Comunicaþii ”i Informaticª refuzª sª
participe ca organism de specialitate al Guvernului la dezbatere.

Domnul deputat Barbu Piþigoi aratª, cª dat fiind absenþa punctului de
vedere al Guvernului, dezbaterea ar trebui amânatª, dar dl. pre”edinte Dan Ioan
Popescu aratª cª s-au fªcut numeroase intervenþii la dl. Biji, ministrul pentru relaþia
cu Parlamentul, iar acesta a rªspuns cª încª nu s-a obþinut acest rªspuns, iar
termenul legal a expirat. De aceea propune sª se voteze proiectul de Lege de
respingere al Ordonanþei de urgenþª a Guvernului nr.25/1998, a”a cum a fost el
înaintat de Senat.

Domnul deputat Sandu Florentin este în favoarea votªrii.
Domnul Vida I. aratª cª existª o situaþie specialª în care o ordonanþª

aprobatª de una din camere se întoarce de la Senat cu o lege de respingere a ei.
Supus la vot, proiectul de lege înaintat de Senat este respins cu 8-7-2.
Domnul D. Ionescu - Oficiul Concurenþei - aratª cª tariful

Romtelecom se va mªri în luna decembrie 1999, ajungând la o cre”tere totalª de
peste 100%.

La punctul 3 de pe ordinea de zi, dl. pre”edinte Dan Ioan Popescu dª
cuvântul pe rând iniþiatorilor:

Doamna deputat H. Puwak prezintª iniþiativa legislativª privind
holdingurile arªtând cª ea reprezintª ”i pentru Guvern o prioritate pentru a face o
serie de programe aplicabile. De”i Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil, totu”i
nu a înþeles punctul de vedere al Guvernului, cu care nu este de acord. La
întrebarea domnului deputat Sandu Florentin, aratª cª asocierea este liberª,
indiferent de natura proprietªþii.

Domnul deputat Raduly Robert întreabª dacª participª cineva de la
Oficiul Concurenþei, ”i I se rªspunde cª existª reprezentantul Consiliului
Concurenþei, ”i dacª iniþiativa e în acord cu Legea 31 a SC, ”i de ce nu s-a adoptat
soluþia completªrii acesteia.

Dl. deputat Mihu V. aratª cª aceasta e o lege specialª care detaliazª
cadrul general existent în Legea 31.

Dl. deputat Dumitru Popescu susþine necesitatea proiectului de lege,
arªtând cª holdingurile pot rezolva problemele economice ivite la economiile în
tranziþie.

Dl. pre”edinte Dan Ioan Popescu sesizeazª lipsa unui raport cu puncte
de vedere diferite exprimate ”i cere ca pe viitor experþii sª prezinte proiectele de
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lege cu amendamentele agreate de raportori, sub formª de raport. Supune la vot
aprobarea unei subcomisii care sª lucreze împreunª cu iniþiatorii la întocmirea
raportului. Se aprobª în unanimitate, iar subcomisia va fi formatª din deputaþii
Radu Alexandru, Sandu Florentin, Irimescu Haralambie, Raduly Robert, Dªrªmu”
Nicolae.

La punctul 4 de pe ordinea de zi, dl. vicepre”edinte Barbu Piþigoi aratª
cª avizul Guvernului este în favoarea includerii problemelor de eficienþª energeticª
în Ordonanþa de urgenþª a Guvernului nr.29/1998 ”i Ordonanþa de urgenþª a
Guvernului nr.63/1998, ”i ca atare susþine acest punct de vedere.

Dl. deputat Dumitru Popescu aratª cª aceastª problemª este foarte
importantª pentru cª în România intensitatea energeticª este mult mai mare decât
în alte þªri europene. Deja aceastª lege este foarte întârziatª, iar Ordonanþa de
urgenþª a Guvernului nr.63/1998 a fost respinsª de Senat ”i nu se ”tie când va fi
reluatª. ˛n plus aceastª ordonanþª se referª la energia electricª ”i termicª, nu la
întreg spectrul energetic, combustibili, izolarea termicª a construcþiilor,
transporturi, etc. Deoarece existª practic 4 proiecte de lege, iar iniþiatorul
propunerii PNL lipse”te, în timp ce Ministerul Lucrªrilor Publice ”i Amenajªrii
Teritoriului a rªspuns solicitªrii de a da observaþii la o primª formulare comunª,
cere comisiei amânarea dezbaterii cu 2-3 sªptªmâni pânª se va formula o propunere
comunª între proiectele menþionate.

Dl. deputat Nicolae Dªrªmu” susþine necesitatea unei legi arªtând
totala absenþª a fondurilor pentru eficienþª energeticª ”i propune formarea unui
colectiv de raportori care sª lucreze la proiectul comun.

Dl. deputat Irineu Popescu susþine propunerea fªcutª de dl. deputat
Dumitru Popescu ”i necesitatea unui proiect de lege în domeniu.

Supusª la vot propunerea domnului deputat Dumitru Popescu, este
aprobatª cu o abþinere.

La punctul 2 de pe ordinea de zi, dl. vicepre”edinte Barbu Piþigoi
prezintª Raportul subcomisiei de analizª Romtelecom.

Dl. deputat Petre Naidin aratª cª raportul cuprinde problemele
ridicate, dar ar mai necesita unele completªri. ˛n urma discuþiilor purtate au rªmas
nesoluþionate probleme ca: de ce s-au retras de la privatizare operatori ca France
Telecom sau KPMO Olanda, de ce s-a preferat la evaluare firma Goldman Sachs, ”i
crede cª raportul ar trebui completat.

Dl. vicepre”edinte Radu Alexandru aratª cª încª nu s-a stabilit
tematica comisiei de anchetª pentru care s-a votat într-o ”edinþª anterioarª. De
aceea propune, urmªtoarele:

1. Modul de respectare a clauzelor contractului de vânzare de acþiuni
Romtelecom cªtre OTE;
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2. Modalitatea de implicare a Fondului Proprietªþii de Stat în
protejarea pªrþii române;

3. Legalitatea aplicªrii de cªtre Romtelecom a plªþii unei sume în
avans;

4. Modul de aplicare de cªtre Romtelecom a formulei tarifare.
Comisia aprobª în unanimitate aceastª tematicª. Se va înainta Biroului

Permanent al Camerei Deputaþilor Raportul completat la propunerea domnului
deputat Petre Naidin ”i cu propunerea de formare a unei comisii de anchetª cu
tematica aprobatª.

La punctul 5 de pe ordinea de zi, dl. deputat Radu Alexandru propune
discutarea Raportului suplimentar la proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere, retrimis comisiei
de plenul Camerei Deputaþilor în ”edinþa din 23.11.1999. Comisia aprobª
dezbaterea. Se aprobª poziþiile 1, 2, 139, 140, 141 din Anexª ”i se respinge punctul
132 care se prevede ca amendament respins.

Se analizeazª materialele înaintate de Sindicatul COS Târgoi”te în
prezenþa iniþiatorilor acestui demers.

Dl. Coman, pre”edinte sindicat prezintª materialele, arªtând cª acestea
sunt de competenþa Guvernului, dar este foarte important sª aibª ”i susþinerea
comisiei.

Domnii deputaþi Nicolae Dªrªmu”, Alexandru Sassu, Radu Alexandru,
Sandu Florentin se declarª de acord cu demersul sindicatului, care este comun
pentru întreaga metalurgie, iar dl. deputat Irineu Popescu subliniazª cª se urmªre”te
o consolidare a societªþii ”i Guvernul îi va susþine prin bugetul urmªtor.

Domnul vicepre”edinte Radu Alexandru concluzioneazª cª se va
trimite materialul la Guvern cu un punct de vedere de susþinere din partea comisiei,
iar la analiza acestei ramuri se va avea în vedere materialul înaintat comisiei.

Declarª închise lucrªrile ”edinþei întrucât s-a epuizat ordinea de zi.

PRE“EDINTE,

          Dan Ioan Popescu


