NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ:
Hotărâre privind aprobarea fuziunii prin absorbţie a Societăţii Comerciale
“ROMFILATELIA” – S.A.,ca filială a Companiei Naţionale “Poşta Română” – S.A.
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
Având in vedere contextul actual de
liberalizare a serviciilor şi impactul acestuia
in activitatea actuală şi de viitor al
companiei,
Tinând cont de pierderile inregistrate de SC
Romfilatelia S.A. şi imposibilitatea acesteia
de a se susţine financiar pe o piaţă
liberalizată,
Având în vedere situaţia economică a
CNPR, strategia de modernizare şi
restructurare aprobată prin Hotararea de
Guvern nr. 572/2010, prin care se urmăreşte
repoziţionarea acesteia pe piaţă precum şi
eficientizarea activităţii acesteia,
In
vederea
reducerii
costurilor
administrative a celor două societăţi S.C.
ROMFILATELIA
şi
CN
POŞTA
ROMÂNĂ, având in vedere că CNPR este
unic actionar al SC ROMFILATELIA S.A.,
in vederea exercitării rolului activ in
activitatea desfăşurată de ROMFILATELIA
s-a considerat necesar ca acestă activitate să
fie inclusă in cea a POŞTEI ROMÂNE.
2. Schimbări preconizate
Eficientizarea activităţii
Reducerea costurilor şi utilizarea la
maximum
a
personalului
existent,
posibilitatea dezvoltării activităţilor sub un
management eficient, in vederea pregătirii
societăţii pentru liberalizarea serviciilor
postale ce va avea loc începând cu 1 ianuarie
2013.
3. Alte informaţii
Nu au fost identificate
Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic

Nu este cazul

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi Nu este cazul
domeniului ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra mediului de afaceri
Nu este cazul
3. Impactul social
Nu este cazul
4. Impactul asupra mediului (***)
Nu este cazul
5. Alte informaţii
Nu au fost identificate
Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe
termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
- mii lei Anul
Media
Indicatori
Următorii 4 ani
curent
pe 5 ani
1
2
3 4 5 6
7
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din
care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) contribuţii de asiqurări
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din
care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat

b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor
buqetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor
buqetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor
veniturilor
si/sau cheltuielilor buqetare
7. Alte informaţii
Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. . Măsuri normative necesare - Abrogarea Hotărârii de Guvern nr. 42/2004
pentru aplicarea prevederilor
proiectului de act normativ:
a) acte normative în vigoare ce
vor fi modificate sau abrogate,
ca urmare a intrării în vigoare a
proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmează a
fi elaborate în vederea
implementării noilor dispoziţii.
2. Conformitatea proiectului de Nu este cazul
act normativ cu legislaţia
comunitară în cazul proiectelor
ce transpun prevederi
comunitare
3. Măsuri normative necesare
Nu este cazul
aplicării directe a actelor
normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie Nu este cazul
a Uniunii Europene
5. Alte acte normative şi/sau
Nu este cazul
documente internaţionale din
care decurg angajamente
6. Alte informaţii
Nu au fost identificate
Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act
normativ
1. Informaţii privind procesul
- au fost consultate sindicatele din S.C. Romfilatelia
de consultare cu organizaţii
S.A.;
neguvernamentale, institute de
- au fost consultate sindicatele din CNPR;

cercetare şi alte organisme
implicate 2. Fundamentarea
alegerii organizaţiilor cu care a
avut loc consultarea, precum şi
a modului în care activitatea
acestor organizaţii este legată
de obiectul proiectului de act
normativ
3. Consultările organizate cu
Nu este cazul
autorităţile administraţiei
publice locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ are ca
obiect activităţi ale acestor
autorităţi, în condiţiile Hotărârii
Guvernului nr. 521/2005
privind procedura de consultare
a structurilor asociative ale
autorităţilor administraţiei
publice locale la elaborarea
proiectelor de acte normative
4. Consultările desfăşurate în
Nu este cazul
cadrul consiliilor
interministeriale, în
conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr.
750/2005 privind constituirea
consiliilor interministeriale
permanente
5. Informaţii privind avizarea
Proiectul necesită avizul Consiliului Legislativ.
de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare
a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii
Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea
proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile Proiectul a fost prezentat pe site-ul Ministerului
cu privire la necesitatea
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în conformitate

elaborării proiectului de act
cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
normativ
decizională în administraţia publică
2. Informarea societăţii civile Nu este cazul
cu privire la eventualul impact
asupra mediului în urma
implementării proiectului de
act normativ, precum şi
efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau
diversităţii biologice
3. Alte informaţii
Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în
Nu este cazul
aplicare a proiectului de act
normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale
şi/sau locale - înfiinţarea unor
noi organisme sau extinderea
competentelor instituţiilor
existente
2. Alte informaţii
Nu au fost identificate
Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
Valerian VREME

Avizatori,
Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Ioan Nelu BOTIŞ

Ministrul Finanţelor Publice
Gheorghe IALOMIŢIANU

Ministerul Justiţiei
Cătălin Marian PREDOIU

Hotărâre de Guvern
privind aprobarea fuziunii prin absorbţie a Societăţii Comerciale
“ROMFILATELIA” – S.A.,
ca filiala a Companiei Naţionale “Poşta Română” – S.A.

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul Romaniei adoptă prezenta hotărâre.
Art.1. Se aprobă fuziunea prin absorbţie a Societăţii Comerciale “ROMFILATELIA” –
S.A., infiinţată prin Hotărârea Guvernului nr.42/2004 privind infiinţarea Societăţii
Comerciale “ROMFILATELIA” – S.A., ca filiala a Companiei Naţionale “Posta
Română” – S.A., cu modificările şi completările ulterioare, care işi incetează activitatea,
de către Compania Naţionala “Poşta Română” – S.A., infiinţată prin Hotărârea
Guvernului 371/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale “Poşta Română”- S.A.
prin reorganizarea Regiei Autonome “Poşta Română”, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.2. Compania Naţionala “Poşta Română”, corespunzator obiectului său de activitate,
se subrogă in toate drepturile şi obligatiile decurgând din raporturile juridice cu terţii ale
societăţii comerciale prevăzute la art.1 cu care a fuzionat prin absorbţie, inclusiv in
litigiile aflate pe rolul instanţelor judecatoreşti in care aceasta este parte.
Art.3. (1) Predarea – preluarea activului şi pasivului de către Compania Naţională
“Poşta Română” – S.A. de la Societatea Comercială “ROMFILATELIA” – S.A., care
işi incetează activitatea, se face pe baza de protocol, incheiat provizoriu in termen de
maxim 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotărâri.
(2) Protocolul de predare- primire prevăzut la alin.2 va căpăta caracter definitiv în urma
auditării situaţiilor financiare şi inventarierii patrimoniului, ce va avea loc în termen de
maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.4. (1) Personalul Societăţii Comerciale “ROMFILATELIA” – S.A. va fi preluat de
către Compania Naţionala “Poşta Română” – S.A. in cadrul direcţiei FABRICA DE
TIMBRE, incepând cu data intrării in vigoare a prezentei hotărâri.
(2) Până la preluarea efectivă salariatii ROMFILATELIA vor avea aceleaşi drepturi
salariale.
(3) In cadrul direcţiei Fabrica de Timbre va funcţiona Comisia filatelică, organism cu
atribuţii în domeniul timbrelor şi efectelor postale.

(4) Componenţa, atribuţiile şi modul de funcţionare ale Comisiei filatelice se aprobă
prin ordin al Ministrului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.
Art. 5. Ca urmare a preluării activităţii S.C. ROMFILATELIA S.A., Compania
Naţională Poşta Română va proceda la modificarea actelor constitutive în mod
corespunzător.
Art. 6. La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului
nr.42 din 22 ianuarie 2004 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale ROMFILATELIA
S.A. ca filială a Companiei Naţionale POŞTA ROMÂNĂ S.A. publicată în Monitorul
Oficial al României nr.83 din data de 30 ianuarie 2004.
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