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Parlamentul  României 
 

 

 

 

 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,  19.12.2013   
Nr. 4c-2/ 753 
Plx.226/2011 

 

BIROULUI   PERMANENT 

AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra propunerii legislative 
privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC Bank 
înainte de anul 1990 şi şi-au transferat aceste depozite la BRD - Groupe Société 
Générale în anul 1991 în vederea achiziţionării de autoturisme DACIA, trimis spre 
reexaminare cu adresa nr. Plx.226/2011 din 19 iunie 2012, Camera Deputaţilor fiind 
Cameră decizională, cu precizarea că prezentul raport înlocuiește pe cel trimis pe 
data de 16.12.2013. 

 

PREŞEDINTE, 

 

Gheorghe DRAGOMIR 

 
 

giorgiana.ene
Original
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Parlamentul  României 
 

 

 

 

 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,    19.12.2013
Nr. 4c-2/753 
Plx.226/2011 

 

RAPORT SUPLIMENTAR 

 

asupra propunerii legislative privind despăgubirea persoanelor fizice care  
au constituit depozite la CEC Bank înainte de anul 1990 şi şi-au transferat  
aceste depozite la BRD - Groupe Société Générale în anul 1991 în vederea 

achiziţionării de autoturisme DACIA 
 

În ședința din ziua de marți, 19 iunie 2012, plenul Camerei Deputaților, în 
temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat a hotărât 
retrimiterea la Comisia pentru buget, finanțe și bănci a propunerii legislative privind 
despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC Bank înainte de 
anul 1990 şi şi-au transferat aceste depozite la BRD - Groupe Société Générale în 
anul 1991 în vederea achiziţionării de autoturisme DACIA, în vederea reexaminării și 
depunerii unui nou raport. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 27 aprilie 2011. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1397 din 29 noiembrie 2010, a avizat 
negativ propunerea legislativă. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ propunerea 
legislativă. 

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare acordarea de 
despăgubiri băneşti de la statul român persoanelor fizice care au depus la alte bănci 
decât Casa de Economii şi Consemnaţiuni CEC – Bank, până la data de 1 noiembrie 
1990, diverse sume de bani, aflate încă în depozite iniţial constituite, în vederea 
achiziţionării de autoturisme Dacia. De aceleaşi prevederi beneficiază şi persoanele 
care şi-au constituit depozite bancare la Casa de Economii şi Consemnaţiuni CEC - 
Bank, înainte de 1 noiembrie 1990, şi care şi-au transferat depozitul, în acelaşi scop, 
în anul 1991, la BRD – Groupe Societe Generale. 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, inițial, în  
conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu propunerea legislativă menționată mai sus, pe data de 2 mai 2011. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a analizat propunerea legislativă în 
şedinţa din data de 18.04.2012 şi a transmis plenului Camerei Deputaţilor raportul cu 
nr. 22/172 din 20.04.2012. 

În şedinţa din data de 23.04.2012, plenul Camerei Deputaţilor, conform art. 
70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, a hotărât retrimiterea la 
comisie a prezentei propuneri legislative în vederea reexaminării şi depunerii unui 
raport suplimentar. 

În şedinţa din data de 24.04.2012, Comisia a reexaminat propunerea 
legislativă  privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC 
Bank înainte de anul 1990 şi şi-au transferat aceste depozite la BRD -Groupe Société 
Générale în anul 1991 în vederea achiziţionării de autoturisme DACIA şi a propus 
menţinerea punctului de vedere exprimat în raportul iniţial, respectiv  supunerea spre 
dezbaterea şi adoptarea plenului Camerei Deputaţilor a propunerii legislative cu 
amendamente. 

În ședința din ziua de marți, 19 iunie 2012, plenul Camerei Deputaților, în 
temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat a hotărât 
retrimiterea propunerii legislative în vederea reexaminării și depunerii unui nou 
raport. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat membrii comisiei au reexaminat inițiativa legislativă pe 
parcusul mai multor ședințe de comisie.  

La lucrările ședinței din data de 16.12.2013 au participat  la dezbateri 29 
deputați din totalul de  33 de membri ai Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

La dezbaterea propunerii legislative au participat, în calitate de invitaţi, în 
conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, domnul Dan Manolescu – secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor 
Publice și domnul Nanu Ștefan – director general în cadrul aceluiași minister. 

În urma reexaminării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, 
membrii Comisiei,  au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună Plenului Camerei 
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, propunerea legislativă privind despăgubirea 
persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC Bank înainte de anul 1990 şi şi-
au transferat aceste depozite la BRD - Groupe Société Générale în anul 1991 în 
vederea achiziţionării de autoturisme DACIA, cu amendamentele admise prezentate 
în anexă. 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 
73 din Constituţia României, republicată. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Gheorghe DRAGOMIR 

SECRETAR, 

Mihai Aurel DONŢU 

 

 

 

Șef Serviciu 
Giorgiana Ene



ANEXA 

 

 

AMENDAMENTE  ADMISE: 

Nr. 
crt. 

 
Text inițial 

 
Text Comisie 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

1. Titlul legii: 
 

LEGE 
privind despăgubirea persoanelor fizice care au 
constituit depozite la CEC Bank înainte de anul 
1990 și şi-au transferat aceste depozite la BRD - 
Groupe Societe Generale în anul 1991 în vederea 

achiziţionării de autoturisme DACIA 
 

Titlul legii se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

LEGE  
pentru completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea 
persoanelor fizice care au constituit depozite la 
Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – 
S.A. în vederea achiziționării de autoturisme  

 
 

 

2.  ART. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor 
fizice care au constituit depozite la Casa de 
Economii și Consemnațiuni  C.E.C. – S.A. în 
vederea achiziționării de autoturisme, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
883 din 21 decembrie 2007, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 
232/2008, se completează după cum urmează: 
 

- După articolul 11 se introduce un nou 
articol, articolul 12, cu următorul cuprins: 
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Nr. 
crt. 

 
Text inițial 

 
Text Comisie 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

 
Art. 12. –  Despăgubirile se acordă atât pentru 
perioada depozitului constituit la Casa de 
Economii și Consemnațiuni  C.E.C. – S.A., cât 
și pentru perioada depozitului constituit la 
Banca Română pentru Dezvoltare – BRD-SA, 
după cum urmează: 

a) pentru persoanele care au depus sume de 
bani la Casa de Economii și 
Consemnațiuni  C.E.C. – S.A. înainte de 
data de 1 ianuarie 1990, calculul sumelor 
se va face cu raportare la perioada 
cuprinsă între data de 1 ianuarie 1990, 
până la data de 31 decembrie 2013; 

b) pentru persoanele care au depus sume de 
bani la C.E.C. - S.A. după data de 1 
ianuarie 1990, calculul sumelor se va face 
cu raportare la perioada cuprinsă între 
data   efectuării depunerii  până la data de 
31 decembrie 2013. 

 
3. Art. 1.(1). Persoanele fizice care au depus la alte 

bănci decât CEC Bank, până la data de 1 
noiembrie 1990, diverse sume de bani, aflate încă 
în depozite iniţial constituite, în vederea 
achiziţionării de autoturisme DACIA, au dreptul să 

SE ELIMINĂ 
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Nr. 
crt. 

 
Text inițial 

 
Text Comisie 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

obţină despăgubiri băneşti de la statul român. 
(2). De prevederile prezentei legi beneficiază 
persoanele care şi-au constituit depozite bancare la 
CEC Bank înainte de 1 noiembrie 1990 şl care şi-
au transferat depozitul, în acelaşi scop, în anul 
1991 de la CEC Bank la BRD - Groupe Societe 
Generale. 
 

4. Art.2. Persoanele prevăzute la art. 1 trebuie să facă 
dovada că suma transferată la BRD Groupe 
Societe Generale a fost destinată achiziţionării de 
autoturisme DACIA şi nu a fost afectată în nici un 
fel până în prezent. 
 

SE ELIMINĂ 
 
 

 

5. Art.3. Persoanele prevăzute ia art. 1 din prezenta 
lege, beneficiază de drepturile prevăzute în 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 156 din 19 decembrie 
2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care 
au constituit depozite la Casa de Economii şi 
Consemnațiuni C.E.C.-S.A. în vederea 
achiziţionării de autoturisme, aprobată cu 
modificări şi completări de Legea 232/2008. 

SE ELIMINĂ 
 
 

 

6.  Art. II. -  În cazul în care numărul deponenţilor 
şi valoarea totală a despăgubirilor prevăzute la 
art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor 
fizice care au constituit depozite la Casa de 
Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A. în 
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Nr. 
crt. 

 
Text inițial 

 
Text Comisie 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

vederea achiziționării de autoturisme, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr. 
232/2008, se modifică, elementele tehnice privind 
despăgubirile se stabilesc la propunerea 
Ministerului Finanţelor Publice și se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului. 

 
7.  Art. III. – (1) Modul de calcul al despăgubirilor 

prevăzute la art. 12 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 156/2007, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr. 232/2008, cu 
completările ulterioare şi celelalte elemente 
necesare aplicării prezentei legi se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de 
la intrarea în vigoare a acestei legi. 
 
(2) Prin hotărârea Guvernului prevăzută la 
alin.(1) se stabileşte şi modalitatea de punere in 
executare a hotărârilor judecătoreşti executorii 
pronunţate în favoarea deponenţilor. 

Reglementarea acordării 
despăgubirilor pentru deponenții 
care au sume prevăzute în 
hotărârile judecătorești executorii. 

 


