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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 9.12.2003 
Nr.686 

 
R A P O R T  SUPLIMENTAR 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă  
a Guvernului nr.74/2003 pentru modificarea  şi completarea Legii nr.122/1996 privind  

regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora . 
 
  În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă,  cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2003 pentru 
modificarea  şi completarea Legii nr.122/1996.   
  Proiectul de  lege menţionat mai sus, a fost adoptat de Senat în şedinţa din 27 octombrie 2003. 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a examinat proiectul de lege în şedinţa din 5 noiembrie 2003 şi a hotărât  să-l supună plenului 
Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare, în forma adoptată de Senat. În acest sens, a fost întocmit Raportul nr.686 din 5 noiembrie 2003. 
  În şedinţa din  18 noiembrie 2003, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât ca, în conformitate cu prevederile 102 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor modificat, Comisia juridică să reanalizeze unele prevederi din proiectul de lege, în  raport de amendamentele invocate în timpul dezbaterilor 
în  plen. 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a reluat dezbaterea proiectului de lege, în şedinţa din 9 decembrie 2003, concomitent cu 
examinarea amendamentelor formulate de  deputaţii Ioan Oltean, Angela Bogea, Minodora Cliveti şi Şandor Tamaş. La dezbateri a participat din partea 
Ministerului Finanţelor Publice, în calitate de invitat, doamna Valeria Nistor, coordonator programe legislative. 
  În urma reanalizării unor texte din proiectul de lege, în raport de amendamentele formulate şi a punctelor de vedere exprimate de către 
membrii comisiei, precum şi de către reprezentantul Ministerului  Finanţelor Publice, s-a hotărât în unanimitate de voturi completarea raportului 
iniţial din 5 noiembrie 2003,  cu prezentul raport suplimentar, la care, în anexă, sunt redate amendamentele admise. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi, din totalul de 24 de deputaţi. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din categoria legilor ordinare. 
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Anexa 
Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivare 

0 1. 2. 3. 
1.       Articol unic – Se aprobă Ordonanţa  de 

urgenţă a Guvernului nr.74 din 28 august 
2003 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.122/1996 privind regimul juridic al 
caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al 
uniunilor acestora, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.629 din 3 
septembrie 2003, cu următoarele modificări 
şi completări: 
 

1. La articolul I punctul 1, alineatul 
(2) al  articolului 1, va avea următorul 
cuprins: 

„(2) Casele de ajutor reciproc al 
salariaţilor, se constituie potrivit alin.(1) 
se asociază în uniuni teritoriale afiliate la 
Uniunea Naţională a Caselor de Ajutor 
Reciproc al Salariaţilor din România, 
denumită în continuare Uniunea 
Naţională, în scopul reprezentării la  nivel 
naţional şi internaţional. Casele de ajutor 
reciproc nu pot fi afiliate în acelaşi timp 
la două sau mai multe uniuni teritoriale al 
caselor de ajutor reciproc al salariaţilor”. 

     Articol unic – Se aprobă ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.74 din 28 august 2003 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.122/1996 
privind regimul juridic al caselor de ajutor 
reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
partea I, nr.629 din  septembrie 2003, cu 
următoarele modificări şi completări: 
 
 

1. - se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Autori: deputaţii Ioan Oltean, Angela Bogea 
Minodora Cliveti şi Tamaş Şandor. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Se elimină, textul de la pct.1,  
întrucât prevederile acestuia 
încalcă dreptul la libera asociere 
reglementat şi garantat de art.40 
din  Constituţie, republicată. 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text adoptat de comisie (autorul 
amendamentului) 

Motivare 

2.       După  punctul 4 se introduce un  nou punct, 
punctul 41, cu următorul cuprins: 
     „41 – Alineatul (1) al articolului 41, va avea 
următorul cuprins: 
     Art.41 – (1) Uniunea Naţională şi uniunile  
teritoriale supraveghează activitatea caselor 
de ajutor reciproc ale salariaţilor. Controlul 
activităţilor desfăşurate de casele de ajutor 
reciproc se efectuează de către Ministerul 
Finanţelor Publice, în condiţiile legii”. 
 
     Autor: Comisia juridică. 

     
 
      Supravegherea şi controlul 
sistemului C.A.R. se face de 
către Ministerul Finanţelor 
Publice, potrivit art.1 alin.(3) din 
Legea nr.122/1996 aşa cum a 
fost modificată prin Legea 
nr.135/2003. 

3.      5. La articolul I, după punctul 4 se 
introduce un punct nou, pct.5,  cu 
următorul cuprins: 
     „5. După articolul 41 se introduce un 
articol nou, art.42, cu următorul cuprins: 
     Art.42. – În termen de 6 luni de la 
intrarea în vigoare a legii de aprobare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, casele de 
ajutor reciproc care nu sunt asociate în 
uniuni teritoriale judeţene şi afiliate la 
Uniunea Naţională se  dizolvă de drept şi 
se lichidează, potrivit legii”. 

     5. – se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Autori: deputaţii Ioan Oltean, Angela Bogea 
Minodora Cliveti şi Tamaş Şandor. 

     Pentru corelare cu 
amendamentul propus la punctul 
1 din raport. Prevederea încalcă 
dreptul constituţional la libera 
asociere. 

 
PREŞEDINTE, 

Prof. univ. dr. Ion NEAGU 
consilier 
dr. Corneliu Manda 

 


