
 - 1 - 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Industrii şi Servicii 
 
 

 Bucureşti, 17.03.1999 
  

 
 
 

PROCES VERBAL 
 

al şedinţei din 17.03.1999 
 
 
 

Domnul vicepreşedinte Radu Alexandru constată că este îndeplinit 
cvorumul şi supune la vot ordinea de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea 
art.156 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată. 

Sesizată pentru aviz. 
2. Analiza sesizării Companiei Naţionale "Poşta Româna" privind 

reducerea comisionului de la 2,48 la 0,9%  pentru plata prestaţiei de distribuire 
a pensiilor. 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.69/1997 privind bursele de mărfuri. 

Comisia este sesizată în fond împreună cu Comisia pentru politică 
economică. 

4. Diverse. 
Este aprobată unanim. 
Dl. Petre Naidin prezinta în calitate de iniţiator propunerea 

legislativă de la punctul 1 al ordinii de zi. 
Dl.Robert Raduly susţine ideea modificărilor propuse , solicitând 

urgentarea adoptării acestor modificări în Camera Deputaţilor şi în Senat. 
Solicită sesizarea pe fond a Comisiei pentru industrii şi servicii în acest caz. 

Dl.Radu Alexandru începe dezbaterea legii şi supune la vot 
propunerile Consiliului Legislativ. Se votează în unanimitate. 

Dl.Petre Naidin afirmă că cenzorii pot fi acţionari. 
Dl.Radu Alexandru propune adoptarea textului propus de Consiliul 

Legislativ. S-a votat textul , cu modificarea "pot fi ". 
Dl.Raduly Robert cere lămuriri referitoare la obligativitatea ca 

cenzorii să fie specialişti. 
Dl.Radu Alexandru supune votului punctul 2 din lege. Se votează 

unanim. 
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La punctul 3 Consiliul Legislativ propune reformularea textului, 
iar iniţiatorul este de acord. 

Dl.Ioan Bivolaru prezintă situaţia din teritoriu referitor la bugetele 
locale cu paralelă la iniţiativa în cauză, ceea ce va duce la o bulversare a 
personalului din sectorul bugetar. 

Dl Radu Alexandru supune votului punctul 3 - unanimitate. 
Dl Radu Alexandru supune votului întreaga propunere legislativă - 

unanimitate, deci se va da aviz favorabil. 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. 
Dl.Dumitru Moinescu - preşedintele Consiliului de Administraţie 

al Poştei Române, prezintă situaţia. În legea bugetului pe anul 1999 Ministerul 
Finanţelor a redus comisionul de prestaţie de la 2,48% la 0,9%. Este o reducere 
arbitrară şi abuzivă. Creează un prejudiciu de 684 mld.lei. pentru rezolvare 
există 2 căi: una ca Ministerul Finanţelor să accepte propunerea unei ordonanţe 
de urgenţă de modificare a coeficientului de la 0,9% la 2,48%; şi alta la 
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale să accepte ca pensionarii să suporte 
diferenţa de preţ. Ministerul Finanţelor a intervenit între doi parteneri : 
M.M.P.S. şi Poşta. Pe luna martie a.c. s-a constatat o pagubă pentru Poşta 
Română de 37,3 mld.lei. există alternativa ca să se oprească activitatea, caz în 
care Poşta Română nu se consideră vinovată. 

Dl.dir.Gheorghe Gherghina - Ministerul Finanţelor. 
În Legea asigurărilor de stat, la art.2,alin.6 Parlamentul a aprobat 

coeficientul de 0,9%. Activitatea Poştei Române a fost scutită de T.V.A. Banca 
Naţională urmează să se pronunţe dacă poate renunţa la comisionul bancar în 
raport cu Poşta Română. În urma unui control s-a constatat că din nsumele 
bugetare, o parte au stat în depozite bancare ale P.R.(Poşta Română), iar 
dobânzile încasate nu s-ar cuveni poştei. În 1998 au venit de la buget peste 800 
mld.lei, iar profitul poştei a fost de peste 170 mld.lei. se vor purta negocieri cu 
P.R. Fondul de pensii este de peste 30 mii mld.lei ce se derulează prin P.R. şi se 
plătesc prin BancPost. Propun ca derularea să se facă prin trezorerie. Condiţii 
tehnice de derulare prin trezorerie nu există în prezent. 

Dl.Robert Raduly întreabă de ce reprezentanţii coaliţiei majoritare 
vin la Parlament şi de ce nu se duc la Primul Minsitru să reglementeze situaţia. 
Cum ar reacţiona dl.preş.Moinescu dacă ar fi pe postul de manager în cazul 
unei firme particulare ? nimeni nu poate obliga statul să presteze serviciul la 
domiciliu. Este un risc enorm şi costisitor pentru poştaşul care duce pensiile. 
Decizia de a se aplica coeficientul de 0,9%  fost luată fără un studiu preliminar. 

Dl.Dumitru Popescu : la cine se referea adresa ? comisia noastră 
nu are competenţă să dea soluţii. Problema trebuie rezolvată între ministere. 
Care sunt cheltuielile proprii ale PR? 

Dl.Radu Alexandru: anul acesta ne-am propus să abordăm 
domeniul serviciilor. 
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Dl.Dumitru Popescu : Parlamentul a încurcat o chestiune cu 
Guvernul, iar acum comisia vrea s-o rezolve? Comisia nu poate face nici un 
demers. Acest lucru este de competenţa Guvernului. 

Dl.Ioan Bivolaru : orice disfuncţie trebuie adusă la cunoştinţa 
comisiei. Soluţia propusă este pe undeva şi anticonstituţională. Când am votat 
0,9% am făcut-o în cunoştinţă de cauză, doar pe argumentele Ministerului de 
Finanţe. PR a primit peste 800 mld.lei în 1998. Care este defalcarea costului de 
11.000 lei pentru un mandat ? De unde aţi obţinut profit ? Ministerul Finanţelor 
îşi însuşeşte vreo variantă? Diferenţa neacoperită în final de unde provine ? se 
discută despre o idee de a falimenta PR în vederea privatizării în viitor. 
Modelul de calcul pentru cheltuieli vrem sa-l facem public. S-a făcut vreun 
calcul de eficienţă a noului sistem de lucru în teritoriu? 

Dl.Romulus Moucha : care este metodoca de distribuire a pensiilor 
în ţările din jurul nostru ? Imaginea poştaşului la sfârşit de secol este 
anacronică. Există un studiu ca pentru pensionarii din mediul urban să se facă 
distribuirea pensiilor prin cont poştal sau la CEC eventual carduri, ceea ce ar 
duce la o mişcare mai mică a banilor lichizi şi cu cheltuieli mult mai mici. Ce 
procent din pensionari ar fi de acord cu cardurile sau "banii de plastic"? 

Dl.Dan Nica: prin lege ar trebui interzisă denunţarea unilaterală a 
unor convenţii. Poştaşii sunt persoane selectate. Nu oricine poate fi încredinţat 
cu valori mari. Ministerul Finanţelor are datoria de a asigura şi coordona 
bugetul de stat. Suma pentru mandat este o măsură de protecţie socială. Dacă e 
protecţie socială atunci de ea trebuie sa beneficieze cel cu pensia de 200.000 lei 
şi nu şi cel care are 2 mil.lei. trebuie luată o decizie între cele 2 ministere şi PR. 
Trebuie supravegheat dacă nu se vrea într-adevăr falimentarea PR. 

Dl.Irineu Popescu : încercarea dlui.preş.Moinescu nu este decât o 
acţiune de câştigarea de capital electoral în faţa salariaţilor. La nivel urban 
pensia se poate distribui prin carduri, iar la nivel rural la sediul poştei. Oricum 
0,9% este f.mult. Din adresă lipseşte prima pagină. 

Dl.Pavel Vasile : s-a făcut vreun sondaj de opinie în rândul 
pensionarilor din mediul urban ? Dobânda pe an ce valoare are ? 

Dl.Ioan Bivolaru : se pregăteşte privatizarea BancPost ? 
Dl.Titu Gheorghiof : să nu ne confundăm competenţele. Presa va 

deveni instrument de opresiune, ca securitatea de altă dată. Adresa nu a fost 
destinată comisiei noastre. De ce PR nu a venit cu o soluţie? Obiectivul nostru 
este sesizarea unor lacune legislative pe care să le completaăm. 

Dl.Radu Alexandru : dacă consideraţi că nu e cazul să ne interesăm 
de sfera serviciilor, atunci trebuie să spuneţi aceasta. 

Dl.Titu Gheorghiof : comisia nu are rolul de a analiza can-can-uri. 
Dl.Radu Alexandru : această notă a fost prezentată pentru a avea 

cât mai multe informaţii. 
Dl.Raduly Robert : s-au pus o serie de întrebări către PR  este 

cazul să-l lăsăm pe dl.preş. să răspundă. 
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Dl.Dumitru Moinescu : voi prezenta situaţia având în vedere unele 
considerente generale , cum ar fi : intenţia ca fost ca Parlamentul , care a decis 
0,9% are dreptul al feed-back. Ministerul Finanţelor n-a prezentat implicaţiile 
care urmează după votarea coeficientului de 0,9%. Iniţiativele PR sunt 
prezentate în scris. Cheltuielile s-au redus cu 11,5%. Se depăşeşte capacitatea 
PR de a rezolva situaţia fără să se producă restructurări. Azi trebuie să 
funcţionăm doar cu 38% din veniturile anului 1998. Valoarea pensiilor derulate 
prin PR este de 31.982 mld.lei, ceea ce înseamnă cca.2500 mld.lei/lună. 
Posibilitatea de avantaje financiare este exclusă. Trebuie să returnăm doar 2-3% 
către Minsiterul Finanţelor din pensiile nedistribuite. Venitul PR este de 7 
mld.lei/lună, iar comisioanele bancare de 17mld.lei/lună. Pr a avut un profit de 
163 mld.lei/1998. Introducerea cardurilor ar duce la reducerea costurilor la 
buget precum şi la PR. Investiţia este de 5 DM/card + asigurarea distribuţiei de 
aparate bancomat, ceea ce duce la aprox.20 mil.USD. pensia medie este de 640 
mii lei, deci dobânda nu acoperă costurile necesare cardurilor. Sistemul 
informatic de gestionare costă f.mult. 72% din tarif reprezintă manopera, pentru 
că Pr nu are dotare tehnologică. Investiţia nu se poate face decât în faţa unui 
bussinessplan pozitiv, ceea ce la acest moment nu există. Privatizarea PR se va 
face la jumătatea anului 2000, având un capital de 108 mld.lei. Pr este 
incapabilă să se dezvolte prin surse proprii. BancPost nu face prestaţii 
financiare în numele PR. 

Dl.Radu Alexandru : dl.Moinescu urmează să prezinte o informare 
ulterioară. 

Dl.Robert Raduly: dacă acum urmează o informare, înseamnă că 
am pus "căruţa înaintea cailor". Nu sunt de acord cu politica referitoare la 
carduri. Sunt de părere că în 3 ani investiţia se amortizează. 

Dl.Dan Nica : numărul de ATM-uri (bancomate) este total 
insuficient iar procedura tehnică este complicată. 

Dl.Titu Gheorghiof : nu există o relaţia contractuală între PR şi 
Ministerul Finanţelor. 

Dl.Irineu Popescu : după privatizare distribuirea pensiilor se va 
face tot cu tolba şi bastonul ? 

Dl.Moinescu : privatizarea va duce la creşterea calităţii serviciilor. 
Dl.Radu Alexandru : propun să cerem părerea MMPS şi 

rediscutarea în cadrul comisiei la şedinţa viitoare. 
Dl.Robert Raduly : solicit de la Deparatmentul legislativ un 

documentar legat de problema în discuţie. Cum se materializează difuzarea 
pensiilor? 

Dl.Ioan Bivolaru : este bine că s-a discutat problema PR pentru că 
în ultimii 8 ani nu s-au abordat deloc aceste probleme. La nivelul biroului 
comisiei se va stabili un grup de raportori care vor analiza situaţia sau vom 
trimite un grup de experţi care vor studia la faţa locului problemele ridicate. 

Dl.Radu Alexandru : în şedinţa viitoare se va discuta mai exact. 
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Dl.Titu Gheorghiof : să chemăm FPS pentru a-şi prezenta strategia 
de viitor referitoare la PR. 

Dl.Irineu Popescu : această info nu a fost pregătită corespunzător. 
Dl.Radu Alexandru : trecem la puctul 3 al ordinii de zi. 
Dl.Ioan Bivolaru : s-a început analiza pe text. 
Dl.Robert Raduly : funcţionarea CNVM trebuie reglementată prin 

Legea de funcţionare a CNVM. 
Dl.Titu Gheorghiof : nu avem cum să modificăm legea organică 

prin care a fost stabilită funcţionarea CNVM 
Dl.Robert Raduly : se mai poate introduce o iniţiativă legislativă 

împreună cu legea care modifică Legea de organizare şi funcţionare a CNVM 
Dl.Ştefan Boboc - preşedintele CNVM - există o lege depusă în 

acest sens. 
 
Dl.Radu Alexandru : în şedinţa viitoare vor fi invitaţi 

reprezentanţii Minsiterului de interne pentru a prezenta un punct de vedere 
referitor la modificările regulamentului de aplicare a Decretului 328/1966. 

 
VICEPREŞEDINTE, 

 
Alexadru Dumitru Radu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
expert parlamentar 
Viorel Buda 


