
Vine si despagubirea BRD-istilor
in baza prevederilor OUG 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la
CEC in vederea achizitionarii de autorisme Dacia, cu modificarile si completarile ulterioare, deponentii
CEC Bank SA au beneficiat la 30 octombrie 2008 de acordarea efectiva a despagubirilor, constand in
indexarea sumelor existente in conturile active cu indicii preturilor de consum pana la 31 iulie 2007. 
  
  Prin Legea 232/2008 de aprobare a OUG 156/2007 a fost aprobata acordarea de despagubiri banesti si
persoanelor fizice "care dupa 22 decembrie 1989 si-au transferat depunerile existente la CEC in vederea
achizitionarii de autoturisme la Banca Romana pentru Dezvoltare SA in acelasi scop".
  
  Acordarea despagubirilor persoanelor care si-au transferat depozitele la fosta BRD SA, actualmente BRD
- Groupe Société Générale SA "nu a putut fi realizata pana la comunicarea pe raspunderea BRD - GSG SA
a datelor certe privind valoarea totala a despagubirilor si numarul deponentilor care au dreptul la
despagubiri, intrucat conform principiului transparentei este necesara cunoasterea cu exactitate a sumelor
cu care statul, prin Ministerul Finantelor Publice, urmeaza sa se indatoreze" - a declarat pentru Tribuna
Bogdan Alexandru Dragoi, secretar de stat in Ministerul Finantelor Publice.
  
  BRD - GSG SA si-a asumat plata despagubirilor
  
  Prin scrisoarea 828/12.10.2009, BRD - Groupe Société Générale SA a comunicat Ministerului
Finantelor Publice numarul de conturi active care indeplinesc conditia neafectarii soldului initial,
identificate, precum si valoarea despagubirilor calculate prin indexarea sumelor existente cu indicii
preturilor de consum, calculate pana la data de 31 iulie 2009. Astfel ca, in tabelele finale se regasesc
2.103 deponenti indreptatiti la despagubire.
  
  Indexarea insa nu a fost calculata de la data constituirii depozitelor la CEC, ci doar de la data
transferului acestora la fosta BRD, intrucat CEC Bank SA nu mai pastreaza evidentele depozitelor
transferate, termenul de arhivare fiind de 10 ani.
  
  Secretarul de stat, Bogdan A. Dragoi, precizeaza ca "intreaga responsabilitate pentru realitatea si
corectitudinea sumelor reprezentand valoarea despagubirilor, precum si pentru ducerea la indeplinire a
actiunii de despagubire efectiva a persoanelor fizice beneficiare a acestora revine fostei BRD,
actualmente BRD - Groupe Société Générale SA".
  
  in acest sens a fost initiat deja de catre Ministerul Finantelor Publice si avizat de catre Ministerul
Justitiei un proiect de lege pentru modificarea si completarea OUG 156/2007. Proiectul are drept obiect
de reglementare propunerea de acordare a despagubirilor pentru deponentii indreptatiti, persoane fizice,
care dupa 22 decembrie 1989 si-au transferat depunerile existente la CEC in vederea achizitionarii de
autoturisme Dacia la fosta BRD, actualmente BRD - GSG SA cu acelasi scop. Acest proiect a primit
avizul favorabil de la Consiliul Legislativ cu nr. 426 la data de 14 aprilie 2010.
  
  Interpretari discriminatorii
  
  Aplicarea in practica a Legii 232/2008, art. 1/1 a dat nastere la interpretari diferite, in sensul ca
deponentii CEC care si-au transferat banii la BRD pentru Dacii considera ca despagubirea ar trebui sa se
acorde atat pe perioada de timp depozitata la CEC, cat si pentru perioada de timp depozitata la BRD. 
  
  Calculul despagubirii ar trebui sa revina in sarcina BRD SA care, la momentul transferului filei CEC, a
eliberat o dovada in care mentioneaza seria, numarul, valoarea si data eliberarii filei de CEC. 
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  BRD - GSG SA a intocmit lista de despagubire doar pentru perioada depozitarii la fosta BRD. Valoarea
calculata in acest caz este cu peste 45% mai mica decat valoarea despagubirii acordate de CEC pentru un
depozit de 70.000 lei. Astfel, pentru 2.103 depozite BRD a calculat despagubiri in valoare de
23.523.926,80 lei, rezultand in medie 11.185 lei pentru un depozit, fata de 20.295 lei primiti de
deponentii CEC conform OUG 156/2007.
  
  Faptul ca in Legea 232/2008 nu este mentionat clar cine face calculul despagubirii pentru cei care si-au
transferat depozitele de la CEC la BRD, iar acest calcul trebuie sa cuprinda si perioada de depozitare la
CEC, noua initiativa legislativa trebuie sa cuprinda o reglementare clara, pentru ca persoanele indreptatite
la despagubiri sa nu mai constituie o categorie omisa, eliminand astfel riscul promovarii unor actiuni in
justitie impotriva statului roman.
  
  Razboiul Daciilor la CEDO
  
  Reamintim cititorilor nostri ca recent Curtea Europeana a Drepturilor Omului s-a pronuntat in dosarul
"Blidaru impotriva Romaniei" (deponent CEC mutat la BRD) si a dispus restituirea de catre Statul Roman
a sumei actualizate de la data depunerii banilor la CEC. 
  
  Pe rolul Curtii Europene a Drepturilor Omului se mai afla in acest moment alte doua dosare promovate
de APAR Bucuresti prin Casa de avocati SCA "Caracas si Asociatii". Este vorba de dosarele cu numarul
3629/2007 - Vlad Viorel impotriva Romaniei si 36384/2007 - Cornelia Mihai (fosta Olariu) impotriva
Romaniei. 
  
  Asadar, orice tratament discriminatoriu al pagubitilor de Dacii, care in conditiile Circularei comune BRD
SA nr. 13/C3 si CEC nr. 9, incheiate la 29 ianuarie 1991 si-au mutat depozitele de la CEC la BRD, duce
in mod categoric la incalcarea voluntara si directa de catre Statul Roman a articolului 1 din Protocolul 13,
anexa la Conventia Europeana asupra Drepturilor Fundamentale si Libertatilor Omului, care prevede in
mod expres interzicerea generala a discriminarii. Acest argument juridic precum si jurisprudenta CEDO
in domeniu ne indreptatesc sa credem ca Statul Roman are obligatia sa aplice un tratament legal, unitar
tuturor pagubitilor Dacia, victime ale Circularei comunei CEC SA.

Cuvinte cheie: turism  bucuresti  avocat  dacia  ministerul finantelor  just  statul roman  aplice  ministerul
justitiei  tribuna
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