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MINISTERULUI FINANTELOR PU SLICE

In atentia dl. Ministru Eugen Teodorovici

Spre ctiina Bãncii Nationale a României

Direcçia Reglementare ci Autorizare

In atentia dl. Director Cristian Stefan

Subscrisa Uniunea Nalionalä a Caselor do Ajutor Reciproc ale

Salariatilor din Romãnia, cu sediul In Bucuresti, Calea Cãlãrasilor, Nr. 249, BI. 65,

Sc. 2, B. 1, Ap. 40 — 41 Sector 3, inregistratã In Registrul Asociatfllor si Fundatflior

in baza sentintei civile nr. 917/1990 a Judecãtoriei Sectorului 1 Bucuresti, CIF

4181619, legal reprezentatã prin dl. Prof.univ.dr.ec.Paçca Nicolae — Pre~edinte, in

calitate de for tutelar al Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariatilor din România in

conformitate cu prevederile LegU nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de

ajutor reciproc ale salariatilor ~i al uniunilor acestora, vã adresãm prezentul

MEMORIU

cuprinzthnd punctul nostru de vedere referitor Ia proiectul de Lege privind

,,schemele de garan tare a depozitelor” ini~at de Ministerul Finantelor Publice,

rugându-vã ca dupã analiza acestuia ~i pe baza argumentelor dezvo!tate In

cuprinsul säu sä modificafi proiectul do lege mai sus — indicat In sensul

eliminãrll depozitelor constituite de casele de ajutor reciproc din lista

depozitelor exciuse de Ia garan tare (Anexa nr. 1 pct. 4 din prolectul de lege)

mentinänd actuala solutie legislativã consacratá de 0.0. nr. 39/1996 privind

Infllntarea ~i func~onarea Fondului de garan tare a depozitelor In sistemul

bancar (pct. 3 din Anexä), care include depozitele caselor de ajutor reciproc In

categoria depozitelor garantate,

In considerarea urmátoarelor



MOTIVE:

I. Cadrul legal actual al caselor de ajutor reciproc consacrat de Legea nr.

122/1996 statueazã faptul cá ole sunt asociatli fãrã scop patrimonial,

organizate pe baza liberului consimtãmânt al membrilor, In vederea

sprijinirli ~i Intrajutorärii financiare a acestora.

Mecanismul funclionãrii caselor de ajutor reciproc este, a momentul actual,

unul foarte simplu: casele do ajutor reciproc acordã Imprumuturi cu dobândà

exclusiv membrilor, care pot fi numai persoane fizice salariate.

Fondurile utilizate de casele de ajutor reciproc pentru acordarea de

Imprumuturi sunt limitativ prevãzute de lege ~i anume: fondul social al membrilor

(constituit prin contributiIle acumulate ale acestora) fondurile proprU ale caselor do

ajutor reciproc ~i eventualele fonduri bãne~ti rambursabile puse Ia dispozitie de

uniunea teritorialã judeteanã si/sau do Uniunea Nationalã, existând interdictia de a

atrage depozite de once naturá sau do a utiliza pentru activitatea do creditare alto

fonduri rambursabile cu exceptia color mai sus mentionate.

Acest mecanism simplu de functionare se reflectã In douà coordonate ~i

anume: rapiditatea acordárii imprumuturilor ~i costurile semnificativ mai scäzute

suportate de membri, in conditiile In care peste 80% din membri sunt nebancabili (nu

se incadreazã in categoria persoanelor care ar putea obtine un credit de Ia o

institutie bancarã).

Si in alto state membre ale Uniunfl Europene (cum este cazul MarU Britanfl),

in cadrul schemelor do garantare, depozitele institutHlor de tip CAR. sunt tratate in

mod diferit, ole fUnd institutU financiare atipice. Din aceastá perspectivã, excluderea

depozitolor caselor de ajutor rociproc din categoria celor garantate pare sá ignore

faptul cã In mi~cärile de tip C.A.R. din România sunt cuprin~i milioane do oameni, de

regulã persoane care, datoritã nivelului scázut aI veniturilor, nu pot accesa Ia

finantare din partea institutflior do credit. Acesta este motivul pontru care, In

considerarea rolului preponderant social, casele do ajutor reciproc ar trebui incluse

in categoria deponenlilor garanta~i. 0 soIu~ie contrarà ar determina vulnerabilitatea

acostor institutii ar fi aptã sä produca panicã in rândul a peste 3 milioano do membri

— numãrul total aproximativ al C.A.R. salariati Si C.A.R. ponsionari.
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In consecintà, propunerea de eliminare a protecliei depozitelor (incluzând in

aceastã categorie si conturile curente) ale caselor de ajutor reciproc constituTe un

mare motiv de Ingrijorare pentru membrU acestora ~i implicit, pentru subscrisa. Pânã

In prezent, casele de ajutor reciproc s-au bucurat de un sistem de protec~ie special,

motivat de faptul cá gestioneazä banfl unui numár mare de membri, de regulä,l cu

venituri mid si fãrã cunostinte in materie de management financiar ~i control care sã

le permitä adoptarea celor mai bune decizfl In privin~a riscurilor ce le implicã

nvestirea unui capital.

Este o ironie profundà cà noua lege i~i propune sá extindá protedlia oferitá de

sistemele de garantare a depozitelor Ia toate intreprinderile non-financiare, indiferent

de màrirnea Icr (care uneori ar putea fi tentate sä isi asume riscuri financiare

enorme), insã refuzã sã acorde protectie caselor de ajutor reciproc (care, datorità

reglementàrilor pruden~iale, nu pot sã angajeze decãt acele riscuri statutare,

specif ice formei de organizare ~i imitate de specialitatea capacitãtii de folosintà).

In plus, casele de ajutor reciproc se confruntã cu obstacole semnificative

pentru utilizarea fondurilor pe care le delin datoritä limitãrilcr legislative mai sus

mentionate. Ca rezultat al acestor limitãri si excluzand depozitele de Ia garantare,

casele de ajutor reciproc devin mai vulnerabile decât once alte entitáti.

Trebuie avutã in vedere 5~ 0 altã realitate: existà un numàr relativ mare de

case de ajutor reciproc, cu resurse financiare modeste, pentru care e~ecuI unei

instituH de credit ar determina imediat insolventa C.A.R., cu consecinte evident

negative asupra stabilitátH sistemului financiar in ansamblul sáu.

In concluzie, se poate spune cä Ia momentul actual sistemului caselor

de ajutor reciproc se bazeazä pe increderea pe care membrii o manifestä faä

funcVonalitatea acestuia, inclusiv In privin~a restituirii (integrale) a

contributlilor Ia fondul social al membrilor, Ia Incetarea calitãtii de membru,

indiferent de modalitatea de Incetare (retragere, deces etc).

In consecinta, exciuderea depozitelor caselor de ajutor reciproc din

categoria celor garantate va produce efecte negative asupra bunel funclionäri

a sistemului caselor de ajutor reciproc, atát din perspectiva Increderii de care

se bucurä sistemul In fata membrilor, cat si din cea a costurilor Imprumuturilor

ce vor trebui suportate de ace~tia.
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Or, faptul cà actualul sistem a ajuns In prezent sà cuprindà aproximativ

1.950 de case de ajutor reciproc ale salariailor Inscrise In Registrul de

Evidentà al B.N.R., avãnd aproximativ un milion de membri, demonstreazà

viabilitatea ci stabilitatea organizãrii actuale a sistemului C.A.R. In baza Legii

nr. 122/1996, cu respectarea dispozitiilor imperative ale Legii nr. 93/2009

privind institutiile financiare nebancare cj a celorlalte acte normative.

Având In vedere cá proiectul de lege asigurã traspunerea Directivei

2014149/UE a Parlamentului European cj a Consiliului privind schemele do

garantare a depozitelor, al cárei scop II constituie ,,làrgirea sferei de produse ~i

deponeni care beneficiazá de garantare”, dupä cum se aratä In expunerea de

motive a ini;iativei legislative, reiese cá másurile actuale de protecie a

deponenilor ar trebui pàstrate dacã nu cumva extinse In privinça depozitelor

caselor de ajutor reciproc.

II. De aitfel, nici Directiva mai sus mentionatä ~i nici Regulamentul nr.

575/2013 privind cerintele prudentiale pentru instituçiile de credit si

societatlle do investiiii nu includ casele do ajutor reciproc In categoria
institutiilor de credit ci In aceea a institutiilor financiare.

In schimb, pentru stabilirea oportunitãtU soluliei propuse de proiectul de act

normativ, vä rugãm sá aveti in vedere spiritul Directivei 201 4/49/UE, al cãrei scop II

reprezintâ, printre altele, asigurarea stabilitatii financiare pe piata internã ~i

asigurarea unui climat de incredere pentru deponenti, asa cum se aratã in

Preambul.

Or, prin exciuderea depozitelor caselor de ajutor reciproc din categoria

depozitelor garantate, se creazá posibilitatea eludãrN scopului reglementärii prin

transformarea unei mãsuri de protec~ie a deponen~iIor intr-o másurá contrarã

intereselor acestora, atât din perspectiva creàrfl unei vulnerabilitali pentru casele de

ajutor reciproc, cat ~i din perspectiva majorárU costurilorfinantárN pentru ace~tia.

In concluzie, pentru toate considerentele arátate, vã rugäm sä ne

sprijinii In demersul de modificare a proiectului do lege privind schemele de

garantare a depozitelor In sensul Inlaturärii prevederilor care elimina

depozitele constituite de casele de ajutor reciproc din lista depozitelor excluse

4



de Ia garantare (Anexa nr. 1 pct. 4 din proiectul de lege) meniinãnd actuala

solutie legislativa consacratä de O.G. nr. 3911996 privind mnfiinWrea Si

functionarea Fondului de garantare a depozitelor In sistemul bancar (pct. 3 din

Anexà), care include depozitele caselor de ajutor reciproc In categoria

depozitelor garantate.

Uniunea Naiionalä a Caselor de Ajutor Reciproc

ale Salariatilor din România

Prof univ dr Nicolae Paçca


