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RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
 a Guvernului nr.33/2008 pentru modificarea art.3 din Ordonanţa 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 achiziţ nării de autoturisme io   
 

                 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru buget,finanţe şi bănci,  au fost sesizate, 
spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2008 pentru 
modificarea art.3 din Ordonanţa 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 nr.PL-x 369 din 17 iunie 2008 şi înregistrat cu 
nr.31/595,  din 18 iunie 2008.  
                 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, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege, în şedinţa din 3 iunie 2008. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr.340/19.03.2008, a avizat 
favorabil  ordonanţa de urgenţă, cu observaţii şi propuneri. 
                Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2008 pentru modificarea art.3 din 
Ordonanţa 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, act 
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normativ care prevede acordarea despăgubirilor prin titluri de stat, într-o singură 
tranşă, cu scadenţă la 21 decembrie 2008. 
                În conformitate cu prevederile art. 61şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 
pentru buget,finanţe şi bănci  au examinat proiectul de lege, în şedinţe separate, 
în 30 septembrie, respectiv 23 septembrie 2008. 
                La dezbateri au participat, ca invitaţi, din partea Ministerului 
Economiei şi Finanţelor, domnul Cătălin Doică - secretar de stat şi Aura 
Gereanu – director general. 

      La lucrări au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 29 membri ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi 26 deputaţi din totalul de 28 
membri ai Comisia pentru buget,finanţe şi bănci. 

 În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor Raportul de 
adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2008 pentru modificarea art.3 din Ordonanţa 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, fără amendamente, în forma adoptată de 
Senat.

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
                          PREŞEDINTE ,                          PREŞEDINTE,         

           Sergiu ANDON                          Aurel GUBANDRU 
 
                           SECRETAR,                              SECRETAR, 
                           George BĂEŞU                          Ştefan BABAN 
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