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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAÞILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                                                      Bucureºti, 18.06.1998

PROCES VERBAL
încheiat la ºedinþa din 17.06.1998

Dl.preºedinte Dan Ioan Popescu constatã cã este îndeplinit cvorumul pentru
vot ºi supune la vot urmãtoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea ºi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr.18/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca
Europeanã de Investiþii ºi Societatea Naþionalã de Telecomunicaþii ROMTELECOM
S.A., semnat la Luxembourg ºi la Bucureºti la 12, ºi respectiv, la 14 noiembrie 1997,
aferent tranºei a II-a, privind finanþarea Proiectului de dezvoltare a telecomunicaþiilor.

Comisia este sesizatã pentru aviz.
2. Dezbaterea ºi avizarea proiectului de Lege privind Codul dezvoltãrii ºi

utilizãrii tehnologiilor informaþiei.
Comisia este sesizatã în fond împreunã cu Comisia pentru învãþãmânt,

ºtiinþã, tineret ºi sport.
3. Dezbaterea ºi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþei

Guvernului nr.39/1998 privind activitatea de standardizare naþionalã în România.
Comisia este sesizatã în fond.
4. Diverse
Se trece la punctul 2.
I se dã cuvântul d-lui Iustin Tãnase – secretar de stat – pentru a preciza

unele aspecte ale expunerii de mative, totodatã dl.preºedinte Dan Ioan Popescu spune cã
nou suntem sesizaþi în fond împreunã cu Comisia pentur învãþãmânt a Camerei
Deputaþilor, reprezentatã astãzi prin dl.deputat Petrescu, fost ministru al educaþiei.

Dl.Iustin Tãnase – expune punctul de vedere al iniþiatorului trecând prin
întregul material.

Dl.dep. Popescu – se vor numi doi raportori de la noi ºi doi de la
învãþãmânt.
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Dl.dep. Petrescu – expune punctul sãu de vedere din care reiese cã membrii
de conducere sã fie schimbaþi   la termene diferite. Apoi la art.63 lit.c), unde este o
greºalã ºi anume cine elaboreazã nu poate sã ºi aprobe R.O.F.-ul. Cu art.55 al.1 fraza 2
nu suntem de acord.

Se fac propuneri pentru raportori ºi anume:
- dep. Dan Nica – Comisia pentur industrii ºi servicii
- dep. Constantin Drumen – Comisia pentru industrii ºi servicii
- dep. Sãndulescu – Comisia pentru învãþãmânt
- dep. Petrescu – Comisia pentru învãþãmânt.
Propune termen 10 zile pentru realizarea raportului comun.
Se supune la vot ºi toþi sunt de acord.
Se trece la punctul 1.
Dl.preºedinte Dan Ioan Popescu – dã cuvântul d-lui ministru Sorin Pantiº

pentru a expune punctul de vedere al iniþiatorului, care scoate în evidenþã coordonarea
de crdite cu garanþie guvernamentalã ºi modul de derulare.

Dl.dep.Romulus Moucha – faþã e împrumutul cerut mai aveþi nevoie ºi de
alte sume?

Dl.ministru Sorin Pantiº – da, dar eºalonat, deoarece nu vrem sã ratãm
convorbirile internaþionale, dar nici pe cele interne, care presupun automatizarea
întregului sistem.

Dl.dep. Robert Raduly – de ce nu introduceþi voicemail-ul, care este cod
internaþional de transmitere ºi preluare a mesajului.

Dl.ministru Sorin Pantiº – se va face. Este o problemã de management.
D-na Oana Manolescu – din a doua transã vã rãmân fonduri ºi pentru

centralele rurale?
Dl.ministru Sorin Pantiº – da.
Nu mai sunt alte întrebãri.
Dl.preºedinte Dan Ioan Popescu – supune la vot punctul 1. Toþi sunt de

acord.
Dl.preºedinte Dan Ioan Popescu – supune discuþiei 3 materiale pentru a se

nominaliza raportorii. Se fixeazã aceºti raportori pentru ºedinþa viitoare.
Se trece la punctul 3 – standardizarea.
Dl.preºedinte Dan Ioan Popescu – dã cuvântul d-lui Mortiº – director

general I.R.S. , care expune punctul de vedere.
Dl.dep. Romulus Moucha – de ce societate privatã? În ce mãsurã România

are posibilitatea sã alinieze standardele române la cele europene?
Dl.ministru Puºcã – reprezentanþele strãine în România au apelat la

eliminarea acestora, la standardele internaþionale pentru a pãtrunde mai uºor produsele
noastre pe piaþa externã. Deci se înlesneºte comerþul de produse. Apoi acreditarea face
sã aibã încredere în noi. Orice poate investi aici ºtiind cã suntem racordaþi la sistemul
internaþional.
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Dl.dep.Romulus Moucha – când preconizaþi?
Dl.ministru Puºcã – când vom avea bani ºi când se va crea cest grup de

interese prin Asociaþia propusã, neguvernamentalã, non profit, cu finanþare de la stat ºi
cu ajutorul unor organe din exterior.

Care este viitorul standardelor?
Dl.preºedinte Dan Ioan Popescu – I.S.O. produce orice în aceleaºi condiþii

de verificare, pentru care propun: termen o sãptãmânã pentru acest material, sã-ºi spunã
pãrerea faþã de materialele primite de  fiecare deputat.

ª edinþa se încheie la orele 14.30.

SECRETAR,
Ioan Bivolaru

  Exp.parlam.
 Iulian Ceauºu


