
 

 
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

Comisia pentru politică  economică, 
 reformă şi privatizare 

 Bucureşti,  
Nr. 21/166/10.05.2006  

   
 
 
 

R  A  P  O  R  T    Î N L O C U I T O R 
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 CEC-S.A., Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională 

(PLx 209/2006) 

 

 
 
 În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare,  Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare a fost sesizată, în vederea reexaminării în fond, 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 CEC-

S.A., Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

  La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele favorabile: 1) 

avizul  nr. 1889/23.12.2005 al Consiliului Legislativ; 2) avizul nr. PLx 209/04.04.2006 al 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi 3) avizul nr. 186/13.04.2006 al Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci. 

              Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 199/2005, supusă aprobării prin proiectul de 

lege, are ca obiect de reglementare unele măsuri pentru continuarea procesului de privatizare 

a Casei de Economii şi Consemnaţiuni CEC-S.A.,  ca urmare a necesităţii reglementării sau 

amendării cadrului juridic existent, în vederea continuării în bune condiţii a acestui proces.  

              Printre măsurile luate în vederea continuării procesului de privatizăre a Casei de 

Economii şi Consemnaţiuni CEC-S.A.,  sunt următoarele: 

- necesitatea reglementării situaţiei juridice a bunurilor imobile aflate în patrimoniul 

CEC – S.A. la data de 30 iunie 1996 când aceasta a fost reorganizată în societate 

bancară pe acţiuni; 
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- necesitatea reglementării plăţii salariilor compensatorii cuvenite salariaţilor afectaţi de 

măsura concedierii în cadrul procesului de restructurare a băncii; 

- necesitatea precizării cadrului de organizare prin care se va face vânzarea pachetului 

de până la 5% din capitalul social al CEC către salariaţi, membrii consiliului de 

administraţie în exerciţiu la data transferului dreptului de proprietate asupra pachetului 

majoritar de acţiuni, precum şi pensionarii cu ultimul loc de muncă la CEC. 

 

La dezbaterea proiectului de lege a participat, în conformitate cu art. 54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice: 

domnul Cătălin Doica – secretar de stat şi doamna Mioara Ionescu   –  consilier ministru,   

Casei de Economii şi Consemnaţiuni CEC-S.A.: domnul Eugen Rădulescu - preşedinte.  

 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei au reexaminat acest proiect de lege în şedinţa din data 9 mai 2006. 

       Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 

alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

           La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei. 

 Raportul comisiei a fost adoptat cu  21 de voturi pentru şi o abţinere ( din totalul de 22 

de voturi). 

În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a hotărât 

cu 21 de voturi pentru şi o abţinere să propună spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei 

Deputaţilor 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 CEC-S.A., cu amendamentele admise prevăzute în anexa I. 

Amendamentele respinse sunt redate în anexa II. 

             

 
  PREŞEDINTE, 
 
MIHAI TUDOSE 
     SECRETAR, 
         
    NICULA VASILE COSMIN 

               Consilier : 
                Alina Hodivoianu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXA NR. I 
 
 
 

I. AMENDAMENTE ADMISE 
  

În urma dezbaterii Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Text Ordonanţă 
(OUG NR. 199/2005) 

Text  Senat Text propus de  Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

1.  
- 

Titlul legii. 
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. 
 

 
- 
 

 

2.  
 
- 

ARTICOL UNIC. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
199 din 22 decembrie 2005 privind 
unele măsuri pentru continuarea
procesului de privatizare a Casei de 
Economii şi Consemnaţiuni CEC-
S.A., publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1.190 din 29 

 

ARTICOL UNIC. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
199 din 22 decembrie 2005 privind 
unele măsuri pentru continuarea 
procesului de privatizare a Casei de 
Economii şi Consemnaţiuni CEC-S.A., 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1.190 din 29 

Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 199 din 
22 decembrie 2005  se 
aprobă numai cu 
modificări. 



decembrie 2005, cu următoarele 
modificări şi completări: 

decembrie 2005, cu următoarele 
modificări: 

Autor: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare 

3. Titlul ordonanţei. 
Ordonanţa de urgenţă privind 
unele măsuri pentru continuarea 
procesului de privatizare a Casei 
de Economii şi Consemnaţiuni 
C.E.C.-S.A. 
 
 

Nemodificat. Nemodificat.  

4. Art. 1. – (1) Bunurile imobile 
evidenţiate în patrimoniu şi 
reflectate în bilanţul contabil la 
30 iunie 1996 al Casei de 
Economii şi Consemnaţiuni pe 
baza căruia s-a făcut 
reorganizarea acesteia în
societate bancară pe acţiuni, 
prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta 
ordonanţă de urgenţă, constituie 
prprietatea privată a Societăţii 
Comerciale Casa de Economii şi 
Consemnaţiuni C.E.C. – S.A., 
denumită în continuare S.C.  
C.E.C. – S.A., şi urmează 
regimul juridic de drept comun 
pentru proprietatea privată. 

  

Nemodificat. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat.  
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       (2) Formalităţile de
publicitate imobiliară, care nu au 
fost încă efectuate, pentru 
bunurile imobile prevăzute la 
alin. (1) se fac pe baza anexei la 
prezenta ordonanţă de urgenţă. 

 Nemodificat. 

       (3) Până la data transferului 
dreptului de proprietate asupra 
pachetului majoritar de acţiuni 
deţinut de stat la S.C.  C.E.C. – 
S.A. către noii acţionari rezultaţi 
în urma procesului de 
privatizare, se exceptează S.C.  
C.E.C. – S.A. de la aplicarea 
dispoziţiilor art. 4 lit. b) teza a 
II-a din Legea nr. 550/2002 
privind vânzarea spaţiilor 
comerciale proprietate privată a 
statului şi a celor de prestări de 
servicii, aflate în administrarea 
consiliilor judeţene sau a 
consiliilor locale, precum şi a 
celor aflate în patrimoniul 
regiilor autonome de interes 
local, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
 
 
 
 
Nemodificat. 

Nemodificat. 

Nemodificat. 

5.  
 
Art. 2. – (1) Cheltuielile cu 
plăţile compensatorii efectuate 
către personalul afectat de 
restructurare se evidenţiază în 

1. Articolul 2 va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 2. - Cheltuielile cu plăţile 
compensatorii rezultate ca urmare a 
restructurării S.C.  C.E.C. – S.A.,  se 
evidenţiază în cheltuieli şi datorii la 

Nemodificat.  
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cheltuieli şi datorii la data când 
acestea sunt datorate. Pentru 
obligaţiile existente la 31 
decembrie 2005, rezultate ca 
urmare a restructurării S.C.  
C.E.C. – S.A., se constituie pe 
seama cheltuielilor de provizion 
de restructurare. 
                 (2) Influenţa contabilă 
la 31 decembrie 2005, indusă de 
înregistrarea cheltuielilor cu 
plăţile compensatorii şi 
constituirea provizionului de 
restructurare, va fi acoperită, cu 
aprobarea adunării generale a 
acţionarilor, din rezervele 
constituite în anii anteriori din 
profituri nete. 

data când acestea sunt datorate. 
Aceste cheltuieli vor fi incluse în 
bugetele de venituri şi cheltuieli 
aferente exerciţiilor financiare 
afectate”.  

6.  

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. se va face prin 

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, pensionarii cu ultimul 
loc de muncă la C.E.C. – S.A., 
precum şi salariaţii cu o vechime 

  

 

Articolul 3 va avea următorul 
cuprins: 

Art. 3. -  Vânzarea,  potrivit  strategiei 
de privatizare, a unui pachet de 5% din 
capitalul social al S.C. C.E.C. – S.A. 
către salariaţii şi pensionarii cu ultimul 
loc de muncă la S.C. C.E.C. – S.A. sau 
asociaţia care va putea fi constituită 
în acest scop de către aceştia se va 
face în mod direct,  în termen de cel 
mult 2 ani de la data privatizării, în 
condiţiile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 88/1997 privind 

 
 
In situaţia actuală 
posibilele avantaje 
permise de prevederile 
Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 
88/1997 în acest caz de 
privatizare, ar constitui 
avantaje 
disproporţionate faţă de 
alte privatizări a unor 
societăţi comerciale din 
perioada 1997-2002. Se 
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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.  

minimă de 5 ani în C.E.C. – S.A., 
care au fost 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.” 

 

 

 

privatizarea societăţilor comerciale, 
aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
la un preţ care va fi egal cu preţul de 
vânzare al acţiunilor din pachetul 
majoritar de acţiuni deţinut de stat la 
S.C. C.E.C. – S.A., plata făcându-se 
integral la vânzare. 

 
Autor: dep. Petru Lakatos – Grupul 
parlamentar UDMR   

impune limitarea 
acestor avantaje 
nepermis de mari. 

7. Art. 4. - Măsurile de natura 
ajutorului de stat se notifică 
Consiliului Concurenţei de către 
Ministerul Finanţelor Publice şi 
Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului în vederea 
autorizării lor în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 143/1999  
privind ajutorul de stat, 
republicată.  

Nemodificat. Nemodificat.  

8. Art. 5. – Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 19/2004  privind 
unele măsuri premergătoare 
lansării procesului de privatizare, 
inclusiv constituirea comisiei de 
privatizare a Casei de Economii şi 

Nemodificat. Nemodificat.  
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Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 322 din 14 
aprilie 2004, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 328/2004, se modifică 
după cum urmează:  

9. 1. Alineatul (1) al articolului 1 
va avea următorul cuprins:  

"Art. 1. - (1) Pentru privatizarea 
Casei de Economii şi 
Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., cu 
sediul în municipiul Bucureşti, 
Calea Victoriei nr. 13, sectorul 3, 
înregistrată la oficiul registrului 
comerţului sub nr. J40/155/1997, 
se constituie comisia de 
privatizare având în componenţă 
11 membri: 4 reprezentanţi ai 
Ministerului Finanţelor Publice, 3 
reprezentanţi ai Băncii Naţionale 
a României, 2 reprezentanţi ai 
Ministerului Justiţiei, precum şi 2 
specialişti cu experienţă în 
domeniu. Dintre cei 4 
reprezentanţi ai Ministerului 
Finanţelor Publice, ministrul 
finanţelor publice va fi 
preşedintele comisiei de 
privatizare, iar vicepreşedinte al 

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

Se elimină. 

Autor: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare 

 
Conţinutul alin. (1) al 
art. 1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 19/2004, aşa cum 
este el modificat prin 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 
199/2005  este necesar. 
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acesteia va fi un secretar de stat."  

 
10. 2. Articolul 3 va avea următorul 

cuprins:  

"Art. 3. - (1) Membrii comisiei de 
privatizare şi ai secretariatului 
tehnic al acesteia beneficiază de o 
indemnizaţie lunară stabilită în 
condiţiile Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 83/1997  
pentru privatizarea societăţilor 
comerciale bancare la care statul 
este acţionar, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 
458/1997, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

                (2) Cheltuielile cu 
indemnizaţiile preşedintelui, 
vicepreşedintelui şi celorlalţi 
membri ai comisiei de privatizare, 
precum şi ale secretariatului 
tehnic al acesteia se suportă de 
către Casa de Economii şi 
Consemnaţiuni C.E.C. - S.A."  

 
 
 

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

 

 

Nemodificat. 

 

Se elimină. 

Autor: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare 

Nemodificat. 

 
Precizările cuprinse în 
art. 3 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 19/2004, aşa cum 
este el modificat prin 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 
199/2005     sunt 
necesare. 
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11.  

- 

 
 
- 

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 Ordonanţei Guvernului 
nr. 39/1996 privind înfiinţarea 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 

 
 
 
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. 
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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”. 

Autor: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare 
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ANEXA NR. II 
 
 In cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 

II. AMENDAMENTE RESPINSE 
 
 

Nr. 
crt. 

Text  Senat Amendamentul propus 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare  Camera
Decizională 

 

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

1. Alineatul (1) al articolului 1 va 
avea următorul cuprins: 

"Art. 1. - (1) Pentru privatizarea Casei 
de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - 
S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, 
Calea Victoriei nr. 13, sectorul 3, 
înregistrată la oficiul registrului 
comerţului sub nr. J40/155/1997, se 
constituie comisia de privatizare având 
în componenţă 11 membri: 3 
reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor 
Publice, 2 reprezentanţi ai Băncii 
Naţionale a României, 2 reprezentanţi 
ai Ministerului Justiţiei, 2 reprezentanţi 
ai Comisiilor de privatizare din Senat şi 
Camera Deputaţilor precum şi 2 
specialişti cu experienţă în domeniu. 

Argumente pentru 
susţinerea 
amendamentului: 
Responsabilitatea şi 
implicarea comisiilor 
de profil din cadrul 
Parlamentului 
României. 
 
Argumente pentru 
respingerea  
amendamentului: 
 
Nu este necesară 
această precizare. 

Camera 
Deputaţilor 
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Dintre cei 4 reprezentanţi ai 
Ministerului Finanţelor Publice, 
ministrul finanţelor publice va fi 
preşedintele comisiei de privatizare, iar 
vicepreşedinte al acesteia va fi un 
secretar de stat."  

 
Autor: dep. William Gabriel Brânză 
– Grup parlamentar al PD 

  
 Comisia a propus aprobarea proiectului de lege cu 21 de voturi pentru şi  o abţinere. 
 
 

  PREŞEDINTE, 
 
MIHAI TUDOSE 
        SECRETAR, 
         
       NICULA VASILE COSMIN 

                       Consilier : 
                         Alina Hodivoianu 
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C ă t r e, 
 

 
   

     BIROUL  PERMANENT  AL 
     CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL  Î N L O C U I T O R  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 CEC-S.A., Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională 

(PLx 209/2006). 

In raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 

  
PREŞEDINTE, 

 
MIHAI  TUDOSE 
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