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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR
Comisia pentru muncă şi protecţie socială                 Nr.27/93/7 iunie 2002

R A P O R T
asupra propunerii legislative privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
şi a proiectului de lege privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată
pentru dezbatere pe fond cu:
1. proiectul de lege privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, trimis comisiei cu adresa nr.646 din 19 noiembrie 2001.
2. propunerea legislativă privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, trimisă comisiei cu adresa nr.77 din 3 aprilie 2002

La întocmirea raportului potrivit art.66 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Consiliul
Legislativ şi punctele de vedere ale Guvernului, pentru ambele iniţiative, şi avizele de la următoarele comisii, pentru proiectul de lege:

1. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci;
2. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;
3. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare;
4. Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.

Comisia a fost sesizată cu dezbaterea şi avizarea iniţiativelor legislative mai sus menţionate în procedură simplă.

Iniţiativele legislative fac parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor constituţionale.

Iniţiativele legislative au ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru înfiinţarea şi organizarea caselor de ajutor reciproc ale
pensionarilor, urmând ca Legea nr.13/1972 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, publicată în Buletinul Oficial nr.138 din 29 noiembrie
1972 să fie abrogată.

Comisia propune Plenului aprobarea propunerii legislative (P.l. 77/2002) întrucât este absolut necesară reactualizarea actului normativ din
1972,  armonizarea cu legislaţia română în vigoare, precum  şi eliminarea tuturor prevederilor caduce din actul normativ anterior.

Comisia propune Plenului respingerea proiectului de lege (P.l. 646/2001) întrucât prevederile sale au fost preluate ca amendamente la
propunerea legislativă, el rămânând fără obiect.
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La dezbaterea celor două iniţiative legislative au participat ca invitaţi din partea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale d-na Georgeta
Gheorghe � director general şi d-na Cecilia Sebe � expert.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 21 membri ai comisiei.

În urma dezbaterilor în şedinţa din data de 4 iunie 2002, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele modificări:

I. Amendamente admise

Nr.
crt. Text iniţial Text propus de comisie

(autorul amendamentului)
Motivarea

propunerii amendamentelor
0 1 2 3

1 Art.1. - Casele de ajutor reciproc ale
pensionarilor sunt organizaţii cu caracter
civic, privat, neguvernamentale, apolitice, cu
scop de caritate, de întrajutorare mutuală şi de
asistenţă socială.

Se propune reformularea textului după cum urmează:
�Art.1. - Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
sunt organizaţii cu caracter civic, persoane juridice de
drept privat cu caracter nepatrimonial,
neguvernamentale, apolitice, cu scop de caritate, de
întrajutorare mutuală şi de asistenţă socială.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru o definire completă a caselor
de ajutor reciproc ale pensionarilor.

2 Articolul 4, litera a)
a) pensionarii, de orice categorie, indiferent
de sistemul de asigurări sociale căruia îi
aparţin;

Se propune reformularea textului literei a) a art.4 după
cum urmează:
�a) pensionarii, indiferent de sistemul de asigurări
sociale căruia în aparţin;�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

S-a eliminat sintagma �de orice
categorie� pentru a se evita
încărcarea inutilă a normei.



3

0 1 2 3

3 Art.5. � Ca derogare de la prevederile O.G.
nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,
constituirea caselor  de ajutor  reciproc ale
pensionarilor se face la cererea scrisă a cel
puţin 50 de pensionari şi beneficiari de ajutor
social.

Se propune eliminarea textului şi renumerotarea
articolelor în continuare.

Autor: deputat Gheorghe Barbu

Se aplică prevederile Ordonanţei
Guvernului nr.26/2000.

4 Articolul 9, literele a) şi c):
a)organizarea de activităţi culturale, artistice
şi de agrement;
.........................................................................
c)alte acţiuni şi forme de protecţie socială.

Se propune reformularea textelor lit. a) şi c) după cum
urmează:
�a) organizarea de activităţi culturale, artistice,
turistice şi de agrement.
c) alte acţiuni şi forme de asistenţă socială.�

Autori: deputaţii Adrian Mărăcineanu şi Gheorghe
Barbu

Pentru o cuprindere mai largă a
activităţilor desfăşurate de casele de
ajutor reciproc ale pensionarilor.

Pentru corelare cu prevederile art.1.

5 Art.10.- Înscrierea în casele de ajutor reciproc
ale pensionarilor este condiţionată de plata
unei taxe de înscriere al cărei cuantum � fix
sau procentual din pensie sau ajutor social �
se stabileşte prin statut.

Se propune reformularea textului după cum urmează:
�Art.9. - Înscrierea în casele de ajutor reciproc ale
pensionarilor este condiţionată de plata unei  taxe de
înscriere în sumă fixă sau în cotă procentuală din
valoarea pensiei sau a ajutorului social, stabilită prin
statutul fiecărei case.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru claritatea textului.
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6 Articolul 12,  preambulul
Art.12. - Veniturile caselor de ajutor reciproc
ale pensionarilor provin din:
........................................................................

Se propune reformularea textului după cum urmează:
�Art.11. - Veniturile caselor de ajutor reciproc ale
pensionarilor se constituie din:�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru o mai bună exprimare.

7 Articolul 13,  alineatul (1), preambul şi lit. c).
Art.13. - (1) Din veniturile realizate, casele de
ajutor reciproc ale pensionarilor îşi constituie,
în condiţiile prevăzute de statut:
..........................................................................
c) fonduri pentru activităţi culturale, artistice
şi de agrement;
.........................................................................

Se propune reformularea textelor după cum urmează:
�Art.12. � (1) Din veniturile realizate, casele de ajutor
reciproc ale pensionarilor îşi pot constitui, în condiţiile
prevăzute de statut:
c) fonduri pentru activităţi culturale, artistice, turistice
şi de agrement;

Autori: deputaţii Maria Apostolescu şi Adrian
Mărăcineanu

Pentru a lăsa la latitudinea caselor
de ajutor reciproc ale pensionarilor
constituirea unor astfel de fonduri.

Corelare cu amendamentul propus
la poziţia nr.4 din prezentul raport.

8 Articolul 14, alineatul (1)
Art.14. - (1) Dobânda ce se percepe
membrilor caselor de ajutor reciproc ale
pensionarilor pentru împrumuturile acordate
se stabileşte de consiliul director.

Se propune reformularea textului după cum urmează:
�Art.13. - (1) Dobânda ce se percepe pentru
împrumuturile acordate membrilor caselor de ajutor
reciproc ale pensionarilor se stabileşte de consiliul
director.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru rigoarea redactării.
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9 __ Se propune introducerea, după articolul 13, a două
articole noi, ca art.14 şi art.15 cu următorul cuprins:
�Art.14. - Contractele de împrumut constituie titlu
executoriu. Înfiinţarea popririlor se face de către
creditor şi nu sunt supuse validării.
Art.15. - Casele de pensii judeţene şi locale la
solicitarea caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor
vor sprijini recuperarea împrumuturilor acordate unor
pensionari rău platnici, prin înfiinţarea de popriri
asupra veniturilor din pensii ale acestora, până la
lichidarea debitului, cu respectarea art.193 alin.(1) din
Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi
alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi
completările ulterioare.

Autori: deputaţii Gheorghe Barbu şi Valentin Adrian
Iliescu

S-a considerat necesară includerea
în lege a unor texte care să
reglementeze modul de recuperare a
debitelor de la persoanele care au
beneficiat de împrumuturi.
Potrivit art.193 alin.(1) din Legea
nr.19/2000, la efectuarea oricăror
operaţiuni care nu sunt legate de
stabilirea şi plata pensiei  şi a altor
drepturi de asigurări sociale de
către CNPAS şi de casele teritoriale
de pensii se percepe un comision de
3% aplicat la suma totală ce face
obiectul operaţiunii.

10 Art.16. - Statutele de organizare şi funcţionare
ale caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor
se încadrează în prevederile Statutului cadru
întocmit de Ministerul Muncii şi Solidarităţii
Sociale în termen de 90 de zile de la data
publicării prezentei legi în Monitorul Oficial
al României.

Se propune eliminarea textului.

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Întrucât, după anul l990, Ministerul
Muncii şi Solidarităţii Sociale nu a
mai monitorizat organizarea şi
funcţionarea activităţii CARP-
urilor, acestea funcţionând
independent.

11 Art.17. � Prezenta lege intră în vigoare în
termen de 180 de zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

Se propune reformularea textului după cum urmează:
�Art.17. � Prezenta lege intră în vigoare în termen de
60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

S-a considerat acoperitor termenul
de 60 de zile pentru pregătirea
intrării în vigoare a legii.
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II. Amendamente respinse

Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare

0 1 2 3

1 Art.2. � Înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea caselor de ajutor reciproc ale
pensionarilor se realizează în baza
prevederilor referitoare la asociaţii din
O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii.

D-l deputat Kerekes Karoly propune eliminarea
textului.

Argumente pentru susţinere:
Nu se poate face trimitere la o ordonanţă a
Guvernului într-o lege.

Argumente pentru respingere:
OG nr.26/2000 este actul normativ cadru
pentru înfiinţarea şi organizarea asociaţiilor
şi fundaţiilor, iar CARP-urile vor fi
organizate în aceleaşi condiţii.

2 Articolul 13, alineatul (1), litera e)
e) fonduri pentru subvenţionarea
produselor alimentare de bază, stabilite
de consiliul director, pentru vânzarea
către membrii caselor de ajutor reciproc
ale pensionarilor prin magazinele de tip
economat;

D-l deputat Gheorghe Barbu propune eliminarea
textului.

Argumente pentru susţinere:
CARP-urile, dacă doresc şi pot, dau ajutoare
conform art.8 şi nu subvenţionează produse
de bază, acest lucru revenind statului.

Argumente pentru respingere:
Prin statutele lor, CARP-urile pot constitui
diferite fonduri pentru ajutorarea membrilor
lor.

3 Articolul 13, alineatul (2)
(2) Din fondurile de investiţii se pot
finanţa cu aprobarea consiliului director,
cumpărarea de spaţii, amenajarea şi
dotarea acestora pentru desfăşurarea

D-l deputat Gheorghe Barbu propune reformularea
textului după cum urmează:
�(2) Din fondurile de investiţii se pot finanţa cu
aprobarea consiliului director, cumpărarea de
spaţii, amenajarea şi dotarea acestora pentru

Argumente pentru susţinere:
S-a eliminat sintagma �inclusiv a
magazinelor de tip economat� întrucât
CARP-urile, dacă doresc şi pot, dau ajutoare
conform art.8 şi nu subvenţionează produse
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activităţilor specifice caselor de ajutor
reciproc ale pensionarilor, inclusiv a
magazinelor de tip economat şi a
unităţilor de tratament balnear şi de
odihnă, achiziţionarea unor mijloace de
transport auto, în condiţiile dispoziţiilor
legale în vigoare.

desfăşurarea activităţilor specifice caselor de
ajutor reciproc ale pensionarilor şi a unităţilor de
tratament balnear şi de odihnă, achiziţionarea unor
mijloace de transport auto, în condiţiile
dispoziţiilor legale în vigoare.�

de bază, acest lucru revenind statului.

Argumente pentru respingere:
Prin statutele lor, CARP-urile pot constitui
diferite fonduri pentru ajutorarea membrilor
lor.

4 __ D-l deputat Gheorghe Barbu propune
introducerea, la art.15, a unui text nou, ca alin.(2),
cu următorul cuprins:
�(2) CARP-urile sunt scutite de plata impozitelor
şi taxelor asupra clădirilor, terenurilor şi a
rezultatelor economice obţinute din desfăşurarea
unor activităţi de prestări servicii.�

Argumente pentru susţinere:
Ţinând seama de scopul CARP � caritate,
întrajutorare mutuală şi asistenţă socială,
scutirea de taxe şi impozite ar veni în
sprijinul atingerii scopului propus.

Argumente pentru respingere:
Ordonanţa Guvernului nr.36/2002 privind
taxele şi impozitele locale nu prevede o
astfel de scutire.
În amendament nu se specifică sumele de
acoperire a golului bugetar care s-ar crea în
situaţia micşorării veniturilor bugetelor
locale. O astfel de scutire se poate acorda
numai prin dispoziţia consiliului local
conform OG nr.36/2002.

Comisia a propus aprobarea propunerii legislative în forma prezentată în raport, precum şi respingerea proiectului de lege, cu unanimitate de
voturi pentru.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Smaranda DOBRESCU Ion MÎNZÎNĂ

Întocmit,
Expert Sorina Steliana SZABO
Consilier Elena ANGHEL
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