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BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul 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, cu care comisia noastră a fost
sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr. Plx.226 din 2.05.2011.

PREŞEDINTE,
Maria Eugenia BARNA
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RAPORT
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

Cu adresa nr. Plx.226 din 05.05.2011, Biroul Permanent conform art. 95 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare, a sesizat, pentru examinare şi avizare în fond, Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci cu 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.
La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul negativ al Consiliului
Legislativ, avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi precum şi
punctul de vedere negativ al Guvernului.
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.
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art.
73 din Constituţia României, republicată.
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 17 deputaţi din
totalul de 33 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 27
aprilie 2011.
Propunerea legislativă, potrivit art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia
României, republicată şi a art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, este de competenţa
decizională a Camerei Deputaților.
In urma dezbaterii 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 şedinţa din data de 18.04.2012, comisia
propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a
propunerii legislative cu amendamentele prezentate în anexă.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Eugenia Maria Barna

Nicolae BUD

Consilier parlamentar,
Vasilica Popa
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ANEXĂ
I. Amendamente admise
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:
Text propus de comisie
(autorul amendamentului)
Titlul legii se modifică și va avea
următorul cuprins:
LEGE
LEGE
pentru modificarea și completarea
privind despăgubirea persoanelor fizice
care au constituit depozite la CEC Bank Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
156/2007 privind despăgubirea
înainte de anul 1990 și şi-au transferat
persoanelor fizice care au constituit
aceste depozite la BRD - Groupe Societe
depozite la Casa de Economii și
Generale în anul 1991 în vederea
achiziţionării de autoturisme DACIA
Consemnațiuni – C.E.C. – S.A. în vederea
achiziționării de autoturisme

Nr.
crt.
1. Titlul legii:

Text Iniţial

Autori:
Dp. Maria Eugenia Barna – Progresist
Dp. Gheorghe Ialomițianu – PD-L
Dp. Adrian Henorel Nițu – PD-L
Dp. Istvan Doloczki Erdei – UDMR
Dp. Miroslav Adrian Merka – Minorități
2.

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 Autori:

SE ELIMINĂ
4

Motivarea amendamentelor
propuse

Nr.
crt.

Text Iniţial
achiziţionării de autoturisme DACIA, au
dreptul să 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.

3.

4.

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)
Dp. Maria Eugenia Barna – Progresist
Dp. Gheorghe Ialomițianu – PD-L
Dp. Adrian Henorel Nițu – PD-L
Dp. Istvan Doloczki Erdei – UDMR
Dp. Miroslav Adrian Merka – Minorități

Art.2. Persoanele prevăzute la art. 1
trebuie să facă dovada că suma
SE ELIMINĂ
transferată la BRD Groupe Societe
Generale a fost destinată achiziţionării Autori:
de autoturisme DACIA şi nu a fost Dp. Maria Eugenia Barna – Progresist
afectată în nici un fel până în prezent.
Dp. Gheorghe Ialomițianu – PD-L
Dp. Adrian Henorel Nițu – PD-L
Dp. Istvan Doloczki Erdei – UDMR
Dp. Miroslav Adrian Merka – Minorități
Art.3. Persoanele prevăzute ia art.
1 din prezenta lege, beneficiază de
SE ELIMINĂ
drepturile prevăzute în Ordonanţa de
Urgenţă nr. 156 din 19 decembrie 2007 Autori:
privind despăgubirea persoanelor fizice Dp. Maria Eugenia Barna – Progresist
care au constituit depozite la Casa de Dp. Gheorghe Ialomițianu – PD-L
Economii şi Consemnaţluni C.E.C.-S.A. Dp. Adrian Henorel Nițu – PD-L
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Motivarea amendamentelor
propuse

Nr.
crt.

5.

6.

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)
în vederea achiziţionării de autoturisme, Dp. Istvan Doloczki Erdei – UDMR
aprobată cu modificări şi completări de Dp. Miroslav Adrian Merka – Minorități
Legea 232/2008.
Text Iniţial

Articol unic. - 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 și completări prin Legea nr.
232/2008, se completează după cum
urmează:
Autori:
Dp. Maria Eugenia Barna – Progresist
Dp. Gheorghe Ialomițianu – PD-L
Dp. Adrian Henorel Nițu – PD-L
Dp. Istvan Doloczki Erdei – UDMR
Dp. Miroslav Adrian Merka – Minorități
1. După articolul l 1 se introduce un nou
articol, articolul l2, cu următorul cuprins:
„Art.l2.- (1) Despăgubirile se acordă atât
pentru perioada depozitului constituit la
C.E.C. - S.A., cât şi pentru perioada
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Motivarea amendamentelor
propuse

Nr.
crt.

Text Iniţial

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)
depozitului constituit la Băncii Române
pentru Dezvoltare – B.R.D. – S.A.
(2) Valoarea totală a despăgubirilor
reprezintă
cumulul
despăgubirilor
calculate la Banca Română pentru
Dezvoltare – B.R.D. – S.A. de la data de
01.01.1990 până la data de 31.03.2012.
(3) Modul de calcul al valorii totale a
despăgubirilor prevăzute la alin. (2)
precum şi celelalte elemente necesare
aplicării prezentei legi se stabilesc prin
Hotărâre a Guvernului în termen de 60 de
zile de la publicarea prezentei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Autori:
Dp. Maria Eugenia Barna – Progresist
Dp. Gheorghe Ialomițianu – PD-L
Dp. Adrian Henorel Nițu – PD-L
Dp. Istvan Doloczki Erdei – UDMR
Dp. Miroslav Adrian Merka – Minorități
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Motivarea amendamentelor
propuse

