
Parlamentul  României 
 

 
 
 
 

 
Comisia pentru buget,  

finanţe şi bănci 
 Bucureşti,         13.04.2006 

Nr. 186 
 

AVIZ 
 
 
 
 
 

 
 
Cu adresa nr. PL.X 209 din 27 martie 2006, Biroul Permanent conform art. 95 şi 115 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, în procedură de urgenţă, pentru 
examinare şi avizare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/2005 privind unele măsuri pentru 
continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. 

In urma examinării în şedinţa din 11.04.2006, Comisia, cu unanimitate de voturi, 
propune ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. Text iniţial Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

1. 2. Articolul 3 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.3.- Vânzarea, potrivit 
strategiei de privatizare, a unui 
pachet de până la 5% din 
capitalul social al S.C. C.E.C. - 
S.A. către salariaţi, membrii 
consiliului de administraţie în 
exerciţiu la data transferului 
dreptului de proprietate asupra 
pachetului majoritar de acţiuni 
deţinut de stat, precum şi către 
pensionarii cu ultimul loc de 
muncă la S.C. C.E.C. - S.A., 
precum şi salariaţii cu o 
vechime minimă de 5 ani în 
C.E.C. – S.A., care au fost 

Articolul 3 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.3. –(1) Vânzarea, potrivit 
strategiei de privatizare, a unui 
pachet de 5% din capitalul social 
al S.C. C.E.C. - S.A. către 
salariaţi, membrii consiliului de 
administraţie în exerciţiu la data 
transferului dreptului de 
proprietate asupra pachetului 
majoritar de acţiuni deţinut de 
stat, precum şi către pensionarii 
cu ultimul loc de muncă la S.C. 
C.E.C. - S.A. se va face prin 
asociaţia ce se va constitui în 
acest scop de către aceştia, în 
condiţiile Ordonanţei de urgenţă 

 
 
Pentru eliminarea 
ambiguităţii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 199/2005 privind unele măsuri pentru continuarea 
procesului de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni 

C.E.C. - S.A. 
 

Administrator
Original
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disponibilizaţi ca urmare a 
restructurării societăţii în 
vederea privatizării, se face prin 
asociaţia ce se va constitui în 
acest scop de către aceştia, în 
condiţiile Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 
88/1997 privind privatizarea 
societăţilor comerciale, 
aprobată prin Legea nr. 
44/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin 
negociere directă fără selecţie 
de oferte, după finalizarea 
vânzării pachetului majoritar de 
acţiuni deţinut de stat la 
S.C.C.E.C. –S.A.” 

a Guvernului nr. 88/1997 privind 
privatizarea societăţilor 
comerciale, aprobată prin Legea 
nr. 44/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin 
negociere directă, fără selecţie de 
oferte, după finalizarea vânzării 
pachetului majoritar de acţiuni 
deţinut de stat la S.C. C.E.C. - 
S.A. 
 
(2) Acţiunile cuprinse în 
pachetul de 5% prevăzut la alin. 
(1) se vor vinde la acelaşi preţ cu 
care se va vinde pachetul 
majoritar de acţiuni” 
Autor: domnul Erdei Doloczki 
Istvan – deputat UDMR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a crea 
echitate între 
cumpărători 

2. 3. La articolul 5 punctul 1, 
alineatul (1) al articolului 1 se 
abrogă. 

Se elimină 
 

 

3. 4. La articolul 5 punctul 2, 
alineatul (1) al articolului 3 se 
abrogă. 

Se elimină  

4. După articolul 5 se introduce un 
nou articol, articolul 6  

După articolul 5 se introduce un 
nou articol, articolul 6 cu 
următorul cuprins: 
„Art. 6. - Alineatele (1) şi (3) ale 
art.4 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.42/2005, se 
completează şi vor avea 
următorul cuprins: 
(1) Începând cu data transferului 
dreptului de proprietate asupra 
pachetului majoritar de acţiuni 
ale C.E.C.-S.A. către noii 
acţionari rezultaţi în urma 
procesului de privatizare, dar nu 
mai târziu de 1 octombrie 2006, 
depozitele persoanelor fizice la 
C.E.C.-S.A., vor fi garantate în 
conformitate cu dispoziţiile 

Comisia Europeană  
solicită retragerea 
garanţiei statului 
înainte de data 
aderării la 1 
ianuarie 2007. 
Eliminarea oricăror 
facilităţi pentru 
CEC care l-ar pune 
în poziţie 
avantajoasă faţă de 
celelalte bănci 
concurente. 

  O.G. 39/1996 privind înfiinţarea  
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şi funcţionarea Fondului de 
garantare a depozitelor în 
sistemul bancar, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.“ 
“(3) C.E.C.-S.A. va plăti la 
Fondul de garantare a 
depozitelor în sistemul bancar 
prima contribuţie anuală aferentă 
deponenţilor garantaţi persoane 
fizice, în termen de 60 de zile de 
la data prevăzută la alin. (1). 
Această contribuţie se va calcula 
prin aplicarea cotei prevăzute de 
lege la baza de calcul a 
contribuţiei stabilite pentru 
ultima zi din luna anterioară 
datei transferului dreptului de 
proprietate asupra pachetului 
majoritar de acţiuni ale C.E.C.-
S.A., dar nu mai târziu de 30 
septembrie 2006, în funcţie de 
numărul de zile rămase până la 
sfârşitul anului.” 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu  

SECRETAR, 
 

Radu Cătălin Drăguş 
 
 
 
 
 
       Experţi parlamentari: 
       Roşu Gica 
       Ene Giorgiana 
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