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Raport Comun 
asupra 

Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.156/2007 
privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi 

Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme 
 

                   În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru buget finante si banci 

au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au 

constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea 

achiziţionării de autoturisme, trimis cu adresa  PL-x 643 din 9 noiembrie 2010. 

                 Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 

alin. (9) pct.1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională. 

                Senatul a adoptat iniţiativa legislativă, în şedinţa din 25 octombrie 2010. 

               Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu  unele observaţii şi 

propuneri, conform avizului nr. 546 din 3 mai 2010. 

   Iniţiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care 

au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., în vederea 

achiziţionării de autoturisme, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.232/2008, cu 
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două noi articole, art.l şi art.l , în sensul că despăgubirile se vor acorda atât pentru perioada 

depozitului constituit la C.E.C. - S.A.,cât şi pentru perioada depozitului la B.R D. 

        În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat 

iniţiativa legislativă în şedinţa din 19 martie 2014. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a 

examinat proiectul de lege în şedinţa din 18 aprilie 2012. 

       La dezbateri au fost prezenţi 22 deputaţi din numărul total de 27 membri ai 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi 18 deputaţi din totalul de 33 membri ai Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci.  

                 În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii 

celor două Comisii, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se propună plenului Camerei 

Deputaţilor, respingerea Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite 

la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de 

autoturisme, întrucât soluţia legislativă propusă de iniţiatori a fost deja reglementată prin 

Legea nr. 9/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 

privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi 

Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare.  

 
                PREŞEDINTE,                                                 PREŞEDINTE,                                       
    
         Bogdan Liviu CIUCĂ                                        Eugen NICOLĂESCU 
 
 
                 SECRETAR,                                                      SECRETAR, 
   
   Theodor Cătălin NICOLESCU           Mihai - Aurel DONŢU 
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