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asupra propunerii legislative privind despăgubirea deponenţilor la CEC 
care au depus sume de bani până la data de 01.11.1990 în vederea 

achiziţionării de autoturisme Dacia 
 
 

  În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă 
privind despăgubirea deponenţilor la CEC care au depus sume de bani până la 
data de 01.11.1990 în vederea achiziţionării de autoturisme Dacia, trimisă cu 
adresa nr. Pl. - x 244 din 10 aprilie 2007, înregistrată cu nr. 31/244 din 11 aprilie  
2007.  
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins această 
iniţiativă legislativă, în şedinţa din 4 aprilie 2007. 
  În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituţia României, 
republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut propunerea legislativă, mai sus menţionată, în şedinţa din 18 
aprilie 2007.   

Membrii comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive,  avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului 
Legislativ, transmis cu adresa nr. 1421/24.10.2006, precum şi punctul de vedere 
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al Guvernului, transmis cu adresa nr. 3578 din 24.11.2006, prin care  nu susţine  
această propunere legislativă. 

Iniţiativă legislativă are ca obiect acordarea de despăgubiri 
deponenţilor la Casa de Economii şi Consemnaţiuni (CEC) care au depus diverse 
sume de bani până la data de 1.11.1990 în vederea achiziţionării de autoturisme 
Dacia.  

În timpul dezbaterilor, membrii Comisiei au evidenţiat că textul 
iniţiativei legislative propune ca fondurile necesare acordării despăgubirilor să se 
constituie din sumele încasate din privatizarea CEC, prin derogare de la 
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/1997 privind destinaţia 
sumelor încasate de Fondul Proprietăţii de Stat în cadrul procesului de 
privatizare a societăţilor comerciale la care statul este acţionar. Totodată, s-a 
subliniat faptul că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/1997 nu 
mai sunt în vigoare, iar destinaţia sumelor încasate de instituţiile publice  din 
privatizarea societăţilor comerciale este reglementată de Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2003 privind privind utilizarea veniturilor din privatizare şi 
din valorificarea activelor bancare neperformante, situaţie în care soluţia 
propusă de această iniţiativă legislativă nu mai este aplicabilă.  

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea negativă a propunerii legislative. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare.  
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