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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative  privind 
despăgubirea persoanelor fizice care au constituit la Casa de Economii şi 
Consemnaţiuni - C.E.C., depozite pe livrete de economii cu dobândă, câştiguri şi 
obligaţiuni CEC cu câştiguri, cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa 
Biroului Permanent nr. Pl.x. 327 din 22 iunie 2009. 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel ŞTEFAN  
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RAPORT 
 

asupra propunerii legislative  privind despăgubirea persoanelor fizice  
care au constituit la Casa de Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C., depozite  
pe livrete de economii cu dobândă, câştiguri şi obligaţiuni CEC cu câştiguri  

 
 

 
Cu adresa nr. Pl.x. 327 din 22 iunie 2009, Biroul Permanent conform art. 95 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, în procedură de urgenţă, 
pentru examinare şi avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu 
propunerea legislativă  privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit la 
Casa de Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C., depozite pe livrete de economii cu 
dobândă, câştiguri şi obligaţiuni CEC cu câştiguri. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ şi 
punctul de vedere negativ al Guvernului. 

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare despăgubirea 
persoanelor fizice care au depus la C.E.C., până la data de 1 noiembrie 1990, diverse 
sume de bani, în depozite pe livrete de economii cu dobândă şi câştiguri în 
autoturisme şi obligaţiuni C.E.C. cu câştiguri, aflate la data intrării în vigoare a 
prezentei legi în depozitul iniţial constituit. Despăgubirile vor fi egale cu suma 
depusă, respectiv cu valoarea obligaţiunilor, indexată cu nivelul indicelui ratei 
inflaţiei, calculat din data depunerii/achiziţiei, până în ziua achitării, din  care se 
deduce dobânda legală bonificată de C.E.C. pe perioada cât a fost acordată. Pentru 
acoperirea financiară a despăgubirilor băneşti se propune acordarea de titluri de stat 
cu maturitate între 1 şi 2 ani. 

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

La lucrările comisiei au participat  30  deputaţi, din totalul de 32 membri ai 
comisiei. 
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Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din data de 17 

iunie 2009. 
Propunerea legislativă, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată 

şi a art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor. 

In urma dezbaterii propunerii legislative privind despăgubirea persoanelor 
fizice care au constituit la Casa de Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C., depozite pe 
livrete de economii cu dobândă, câştiguri şi obligaţiuni CEC cu câştiguri, în şedinţa 
din data de 2 septembrie 2009, comisia propune respingerea din următoarele 
considerente: 

- depunerile băneşti ale populaţiei la C.E.C. au caracter voluntar şi se fac cu 
respectarea liberului consimţământ al depunătorului. Păstrarea sumelor depuse pe 
anumite perioade de timp, precum şi alegerea instrumentului de economisire sunt 
opţiunile personale ale fiecărui depunător. Băncile, inclusiv C.E.C., nu actualizează şi 
nu indexează depunerile băneşti, ci acordă dobânzi pentru sumele depuse în 
conformitate cu legislaţia în vigoare şi prevederile contractuale. Accesul la sumele 
depuse nu a fost niciodată îngrădit titularilor depunerilor, ei fiind îndreptăţiţi să îşi 
retragă sumele depuse oricând, din momentul depunerii; 

- libretul de economii cu dobândă şi câştiguri în autoturisme a fost introdus 
ca instrument de economisire în baza HCM nr. 1187/1962, abrogată expres prin 
Hotărârea Guvernului nr. 735/1997. Potrivit Hotărârii Consiliului de Administraţie al 
C.E.C. din 29.02.2000, începând cu trimestrul II al anului 2000 nu s-au mai efectuat 
trageri la sorţi pentru libretele de economii cu dobândă şi câştiguri în autoturisme, iar 
de la 1 aprilie 2000 pe libretele de acest fel nu se mai fac decât operaţiuni de 
lichidare. Dobânda bonificată pentru sumele aflate în sold este dobânda la vedere; 

- în ceea ce priveşte obligaţiunile C.E.C. cu câştiguri, începând cu data de 
01.03.1997, acestea nu au fost puse în circulaţie, iar de la data de 01.01.1998 nu s-au 
mai organizat trageri la sorţi, dobânda fiind acordată în numerar, şi nu sub formă de 
câştiguri ca până la acea data. Ca urmare, obligaţiunile C.E.C. pot fi prezentate la 
orice unitate C.E.C. pentru răscumpărarea valorii lor nominale, plus dobânda la 
vedere atribuită acestui tip de instrument pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 
1998 şi data răscumpărării; 

- despăgubirea presupune repararea prejudiciului patrimonial suferit efectiv, 
iar în cazul de faţă este vorba despre repararea unui câştig nerealizat generat de 
nivelul inferior al ratei dobânzii bonificate de C.E.C. în comparaţie cu rata inflaţiei; 

- o eventuală despăgubire constând în restituirea indexată a depunerilor nu 
ar fi întemeiată, întrucât ar excede regimului general al depunerilor, unde rolul 
compensator îl are dobânda. Astfel, potrivit art. 1604 alin. (2) din Codul Civil, 
depozitarul este obligat să restituie numai suma depusă cu dobânzile aferente, fără a 
se ţine seama de devalorizarea monedei naţionale, întrucât restituirea se face „în acele 
monede în care s-a făcut depozitul, atât în cazul de sporire, cât şi în acela de scădere 
a valorii lor”; 
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- într-o economie de piaţă activitatea de  economisire este supusă anumitor 
riscuri, printre care se numără şi cel al ratei inflaţiei. Decizia de economisire 
presupune asumarea acestui risc, iar solicitarea de despăgubiri nu are temei decât 
dacă acoperirea acestui risc a fost prevăzută într-un act cu valoare juridică. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 

SECRETAR, 
 

Iuliu NOSA 
 
 
 
 
 

          
Consilier parlamentar 
Mariana Bărdiţă 
Expert parlamentar 
Vasilica Popa        
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