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CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 62*)
din 1 iunie 1994
Antonie Iorgovan
Ñ preºedinte
Mihai Constantinescu Ñ judecãtor
Viorel Mihai Ciobanu Ñ judecãtor
Constantin Burada
Ñ magistrat-asistent
Completul de judecatã, convocat potrivit prevederilor
art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 7 aprilie 1994 a Curþii de Apel Cluj,
Secþia civilã ºi de contencios administrativ, Curtea
Constituþionalã a fost sesizatã cu soluþionarea excepþiei de
neconstituþionalitate a Decretului nr. 223/1974, invocatã de
recurenþii reclamanþi Hriny Mihai, Hriny Magdalena ºi Hriny
David Iosif în Dosarul nr. 970/1993.

În motivarea excepþiei, reclamanþii solicitã sã se verifice,
sub aspectul constituþionalitãþii, Decretul nr. 223/1974 ,,prin
raportare la efectele produse de acesta dupã adoptarea actului ConstituþieiÒ, având în vedere cã atât Constituþia anterioarã din anul 1965, cât ºi Codul civil (art. 480) recunoºteau,
la data emiterii Decretului nr. 223/1974, dreptul de proprietate personalã.
Instanþa, în opinia exprimatã, apreciazã cã excepþia este
nefondatã reþinând, în esenþã, cã Decretul nr. 223/1974 a
fost abrogat prin Decretul-lege nr. 9 din 31 decembrie 1989,
iar Curtea Constituþionalã are competenþa de a verifica
numai constituþionalitatea legilor în vigoare.

*) A se vedea ºi Decizia Curþii Constituþionale nr. 122 din 16 noiembrie 1994, publicatã în continuare la pag. 2.
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ,

având în vedere susþinerile reclamanþilor, raportul întocmit de
judecãtorul desemnat, prevederile Decretului nr. 223/1974, ale
art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi dispoziþiile Legii nr.
47/1992, reþine urmãtoarele:
Cu privire la Decretul nr. 223/1974, se constatã cã prin
deciziile Curþii Constituþionale nr. 14 ºi 15 din 10 martie 1993,
definitive prin nerecurare, s-au respins ca vãdit nefondate
excepþiile de neconstituþionalitate a acestui decret, în principal, pentru urmãtoarele motive:
Ñ Decretul nr. 223/1974 a fost expres abrogat prin
Decretul-lege nr. 9/1989 al Consiliului Frontului Salvãrii
Naþionale, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 9 din
31 decembrie 1989, iar intervenþia Curþii Constituþionale în
aprecierea constituþionalitãþii unei norme juridice care ºi-a
încetat existenþa înainte de intrarea în vigoare a Constituþiei
ar fi nu numai contrarã rolului ºi funcþiilor sale constituþionale, dar ºi o încãlcare flagrantã a principiului neretroactivitãþii legilor; de aceea, pentru a fi caracterizatã ca o excepþie
de neconstituþionalitate, în sensul art. 144 lit. c) din
Constituþie, este necesar ca ea sã priveascã o normã ,,în
vigoare ºi contrarã ConstituþieiÒ;
Ñ competenþa Curþii Constituþionale priveºte numai raporturile juridice stabilite dupã intrarea în vigoare a Constituþiei
din 1991;

Ð caracterul vãdit nefondat al excepþiei rezultã ºi din
îm prejurarea cã se solicitã constatarea neconstituþionalitãþii
Decretului nr. 223/1974 în raport cu Constituþia din 1965, ea
însãºi abrogatã.
Potrivit art. 29 din regulamentul de organizare ºi funcþionare a Curþii Constituþionale, aceasta statueazã numai asupra problemelor de drept. Prin deciziile Curþii Constituþionale
nr. 27/1993 ºi nr. 36/1993, publicate în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 163 din 1993 ºi, respectiv, nr. 230
din 1993, s-a hotãrât cã în situaþia în care o excepþie respinsã este reiteratã, dar de cãtre alte pãrþi Ñ ca în speþã Ñ,
decizia anterioarã de respingere este obligatorie potrivit art.
145 alin. (2) din Constituþie, astfel încât, atât timp cât motivele care au justificat-o subzistã, soluþia nu poate fi diferitã.
Rezultã deci cã modul în care au fost rezolvate excepþiile referitoare la Decretul nr. 223/1974, prin deciziile nr. 14
ºi 15 din 10 martie 1993, îºi pãstreazã obligativitatea ºi în
ceea ce priveºte excepþia de faþã, neexistând nici un motiv
ulterior pronunþãrii acestor decizii care sã justifice schimbarea soluþiei.
Pe cale de consecinþã, excepþia invocatã este vãdit nefondatã în sensul art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992.

Ca atare, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 24 alin. (2) din Legea nr.
47/1992, în unanimitate,
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

În numele legii
DECIDE:

Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate a Decretului nr. 223/1974, invocatã de Hriny Mihai,
Hriny Magdalena ºi Hriny David Iosif în Dosarul nr. 970/1993 al Curþii de Apel Cluj, Secþia civilã ºi de contencios
administrativ.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã în ºedinþa din 1 iunie 1994.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Antonie Iorgovan
Magistrat-asistent,
Constantin Burada
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 122
din 16 noiembrie 1994
Vasile Gionea
Ñ preºedinte
Mikl—s Fazakas
Ñ judecãtor
Ioan Muraru
Ñ judecãtor
Florin Bucur Vasilescu Ñ judecãtor
Victor Dan Zlãtescu
Ñ judecãtor
Raul Petrescu
Ñ procuror
Constantin Burada
Ñ magistrat-asistent
Pe rol soluþionarea recursului declarat de Hriny Mihai,
Hriny Magdalena ºi Hriny David Iosif împotriva Deciziei
Curþii Constituþionale nr. 62 din 1 iunie 1994.
La apelul nominal au lipsit pãrþile.
Procedura de citare legal îndeplinitã.
Magistratul-asistent referã cã recursul este declarat în termen ºi motivat.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a recursului, decizia fiind legalã ºi temeinicã.
Având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, Curtea
Constituþionalã constatã urmãtoarele:

Prin Decizia nr. 62 din 1 iunie 1994, Curtea
Constituþionalã a respins ca vãdit nefondatã excepþia de
neconstituþionalitate a Decretului nr. 223/1974, invocatã de
Hriny Mihai, Hriny Magdalena ºi Hriny David Iosif în Dosarul
nr. 970/1993 al Curþii de Apel Cluj, Secþia civilã ºi de contencios administrativ.
În motivarea deciziei, s-a reþinut cã prin decizii anterioare Ñ
nr. 14 ºi 15 din 10 martie 1993 Ñ Curtea Constituþionalã
a respins ca vãdit nefondate excepþiile de neconstituþionalitate a prevederilor Decretului nr. 223/1974, astfel cã, potrivit practicii sale constante, aºa cum rezultã din Deciziile nr.
27/1993 ºi nr. 36/1993, o excepþie privind aceleaºi dispoziþii legale, respinsã, dar reiteratã de alte pãrþi, nu poate fi
soluþionatã decât prin respingere, întrucât decizia anterioarã
este obligatorie potrivit art. 145 alin. (2) din Constituþie.
Împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 62/1994, Hriny
Mihai, Hriny Magdalena ºi Hriny David Iosif au declarat recurs
solicitând admiterea lui ºi modificarea hotãrârii în sensul admiterii excepþiei, deoarece: Decretul nr. 223/1974 contravine atât
Constituþiei, cât ºi Declaraþiei Universale a Drepturilor Omului
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ºi încalcã dreptul de proprietate; a constata neconstituþionalitatea prevederilor sale nu înseamnã a da caracter retroactiv Constituþiei actuale; Declaraþia Universalã a Drepturilor
Omului îºi produce efectele ºi în prezent, în temeiul art. 20
din Constituþie.
Întrucât excepþia a fost soluþionatã potrivit art. 24 alin. (2)
din Legea nr. 47/1992, s-au cerut puncte de vedere Camerei
Deputaþilor, Senatului ºi Guvernului.
În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã
instanþa, prin încheierea de sesizare a Curþii Constituþionale,
nu s-a preocupat de semnificaþia momentului în care se plaseazã actul normativ apreciat ca neconstituþional ºi cã sunt
de competenþa Curþii numai excepþiile formulate cu privire la
actele normative adoptate dupã intrarea în vigoare a
Constituþiei. De asemenea, Guvernul considerã cã nu suntem în faþa unei excepþii de neconstituþionalitate atunci când
sunt în discuþie acte normative anterioare Constituþiei, în asemenea situaþii instanþa urmând sã aplice art. 150 alin. (1)
din Constituþie.
Camera Deputaþilor ºi Senatul nu au trimis puncte de
vedere.
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Curtea Constituþionalã are rolul de garant al supremaþiei
Constituþiei din 1991. Drept consecinþã, legile ºi celelalte acte
normative emise într-o ordine constituþionalã anterioarã puteau
fi analizate, sub aspectul constituþionalitãþii, numai în raport
cu acea ordine ºi de cãtre organismele pe care Constituþia,
atunci în vigoare, le prevedea. De aceea critica fãcutã din
acest punct de vedere este nefondatã, deoarece ar însemna
cã ar da efect retroactiv Constituþiei actuale, ceea ce contravine art. 15 alin. (2) din Constituþie.
Decretul nr. 223/1974 a fost abrogat expres prin Decretullege nr. 9/1989, astfel încât examinarea sa sub aspectul constituþionalitãþii nu mai este posibilã, aºa cum corect s-a reþinut
ºi prin decizia atacatã cu recurs.
Pentru aceleaºi considerente, nu poate fi primitã nici critica adusã deciziei în sensul cã Decretul nr. 223/1974, fiind
contrar Declaraþiei Universale a Drepturilor Omului, sunt
încãlcate dispoziþiile art. 20 din Constituþie, fiind, de principiu, cã un act normativ poate fi supus controlului constituþionalitãþii, aºa cum s-a mai arãtat, numai dacã este în
vigoare.
Examinând ºi din oficiu decizia recuratã, se constatã cã
nu sunt motive care sã justifice modificarea ei, astfel încât
recursul urmeazã a fi respins.

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ,

examinând decizia atacatã, motivele de recurs invocate, dispoziþiile Decretului nr. 223/1974, prevederile Constituþiei ºi ale
Legii nr. 47/1992, constatã cã recursul nu este întemeiat.

Vãzând ºi prevederile art. 144 lit. c) ºi ale art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi ale art. 1, art. 3, art. 13
alin. (1) lit. A.c) ºi art. 25 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

În numele legii
DECIDE:

Respinge recursul declarat de Hriny Mihai, Hriny Magdalena ºi Hriny David Iosif împotriva Deciziei Curþii
Constituþionale nr. 62 din 1 iunie 1994.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 16 noiembrie 1994.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. dr. VASILE GIONEA
Magistrat-asistent,
Constantin Burada
«
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 67*)
din 13 iunie 1994
Antonie Iorgovan
Ñ preºedinte
Viorel Mihai Ciobanu Ñ judecãtor
Ioan Muraru
Ñ judecãtor
Raul Petrescu
Ñ procuror
Constantin Burada
Ñ magistrat-asistent
Pe rol pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþionalitate a prevederilor Legii nr. 59/1993, în partea referitoare la
modificarea Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990,
invocatã de recurenþii Panaitescu Edmond ºi Liga
Democraticã pentru Dreptate din România în Dosarul nr.
1441/1993 al Curþii Supreme de Justiþie, Secþia de contencios administrativ.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din 1 iunie
1994, concluziile pãrþilor ºi ale reprezentantului Ministerului
Public fiind consemnate în încheierea din aceeaºi datã, când

Curtea, având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat
pronunþarea la 6 iunie ºi apoi la 13 iunie 1994.
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Panaitescu Edmond ºi Liga Democraticã pentru Dreptate
din România au declarat recurs împotriva Deciziei nr. 524
din 26 mai 1993 a Curþii Supreme de Justiþie, Secþia de
contencios administrativ, recurs ce formeazã obiectul
Dosarului nr. 1441/1993 al acestei instanþe. La termenul de
3 februarie 1994, Panaitescu Edmond a menþionat cã susþine excepþia de neconstituþionalitate a Legii nr. 59/1993, în
partea referitoare la modificarea Legii nr. 29/1990, ºi solicitã sesizarea Curþii Constituþionale pentru a hotãrî asupra
excepþiei.

*) A se vedea ºi Decizia Curþii Constituþionale nr. 121 din 16 noiembrie 1994, publicatã în continuare la pag. 5.
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Prin excepþie se susþine cã prevederile Legii nr. 59/1993,
în partea referitoare la modificarea Legii nr. 29/1990, sunt
neconstituþionale, deoarece: nu rezultã dacã litigiile ce se soluþioneazã în temeiul Legii nr. 29/1990 beneficiazã de trei sau
de douã grade de jurisdicþie; nu confirmã ºi nici nu infirmã
punctul 2 din dispozitivul Deciziei Curþii Constituþionale nr.
34/1993, prin care s-a constatat abrogarea art. 4 din Legea
nr. 29/1990, cât priveºte trimiterea la art. 3; lasã sã planeze,
în continuare, echivocul în ce priveºte interpretarea excepþiei din art. 2 lit. c) din Legea nr. 29/1990 prin formularea
,,o altã procedurã judiciarãÒ; contenciosul administrativ nu este
reglementat printr-o lege organicã, aºa cum prevede art. 72
alin. (3) lit. j) din Constituþie; limitarea aplicãrii Legii nr.
29/1990 la actele administrative emise dupã intrarea sa în
vigoare Ñ 8 noiembrie 1990 Ñ lipseºte pe cetãþeni de accesul liber la justiþie, contravenind flagrant atât art. 21 alin. (1)
ºi alin. (2), cât ºi art. 150 alin. (1) din Constituþie.
Curtea Supremã de Justiþie, Secþia de contencios administrativ, a suspendat, prin Încheierea din 3 februarie 1994,
judecarea recursului ºi a sesizat Curtea Constituþionalã pentru soluþionarea excepþiei. În opinia exprimatã cu privire la
excepþie, Curtea Supremã de Justiþie apreciazã cã ,,aceasta
nu este întemeiatãÒ.
Potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, s-au cerut
punctele de vedere ale celor douã Camere ale Parlamentului
ºi Guvernului.
În punctul de vedere al Guvernului se considerã cã
excepþia nu este întemeiatã pentru urmãtoarele motive: cu
privire la gradele de jurisdicþie, Constituþia a lãsat în competenþa exclusivã a legiuitorului instituirea regulilor de desfãºurare a procesului în faþa instanþelor judecãtoreºti; în mod
deliberat, Legea nr. 59/1993 nu a modificat procedura contenciosului administrativ, întrucât ea corespunde acestor litigii; dispoziþiile art. 2 lit. c) ºi cele referitoare la art. 3 ºi
art. 4 ale Legii nr. 29/1990 au fost abrogate implicit, încã
de la data intrãrii în vigoare a Constituþiei, astfel încât nu
se justificã abrogarea lor ºi prin Legea nr. 59/1993 de modificare a Legii nr. 29/1990.
Cele douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat
punctele lor de vedere.
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ,

þinând seama de excepþia invocatã, de opinia instanþei, de
punctul de vedere al Guvernului, de raportul întocmit de judecãtorul-raportor, de susþinerile pãrþilor, de dispoziþiile legale
contestate ºi de prevederile Constituþiei, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã constatã cã este competentã sã
soluþioneze excepþia.

Potrivit art. 6 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, aºa cum a fost modificat prin Legea nr.
59/1993, ,,Judecarea acþiunilor formulate în baza art. 1 din
prezenta lege este de competenþa tribunalului sau a Curþii
de apel în a cãrei razã teritorialã îºi are domiciliul reclamantul, potrivit competenþei materiale prevãzute de art. 2 ºi
3 din Codul de procedurã civilãÒ, iar potrivit art. 14 alin. 1
din aceeaºi lege, aºa cum a fost modificat prin Legea nr.
59/1993, ,,Sentinþa instanþei prin care s-a soluþionat acþiunea
prevãzutã în prezenta lege poate fi atacatã cu recurs în termen de 15 zile de la comunicareÒ. Rezultã deci cã Legea
nr. 29/1990 stabileºte numai douã grade de jurisdicþie, fond
ºi recurs. Aceastã reglementare este în concordanþã cu art.
120 din Constituþie, care prevede cã ,,Împotriva hotãrârilor
judecãtoreºti, pãrþile interesate ºi Ministerul Public pot exercita cãile de atac, în condiþiile legiiÒ. Codul de procedurã
civilã, care este dreptul comun, prevede în art. 299 cã sunt
supuse recursului ºi ,,hotãrârile date fãrã drept de apelÒ. De
altfel, în acest sens, s-a pronunþat ºi Plenul Curþii
Constituþionale care, prin Decizia nr. 1/1994, a statuat cã
accesul la structurile judecãtoreºti ºi la mijloacele procedurale, inclusiv la cãile de atac, se face cu respectarea regulilor de competenþã ºi procedurã de judecatã stabilite de lege.
În legãturã cu neconstituþionalitatea excepþiei prevãzute în
art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, referitoare la art. 3 din aceeaºi lege, este de menþionat cã prin
Decizia Plenului Curþii Constituþionale nr. 34/1993 s-a constatat cã aceastã excepþie este abrogatã potrivit art. 150 alin. (1)
din Constituþie, astfel încât neabrogarea ei expresã nu constituie un motiv de neconstituþionalitate.
Cu privire la susþinerea fãcutã, în sensul cã s-au încãlcat dispoziþiile art. 72 alin. (3) lit. j) din Constituþie, care prevãd cã prin lege organicã se reglementeazã contenciosul
administrativ, se constatã cã, nici sub acest aspect, excepþia nu este întemeiatã.
Într-adevãr, Legea nr. 29/1990 a fost adoptatã într-o
perioadã în care, pe plan constituþional, nu exista distincþia
dintre legea organicã ºi legea ordinarã, astfel cã aceastã distincþie este aplicabilã numai în cazul în care ar urma sã se
adopte o nouã reglementare sau sã se modifice reglementarea actualã. De altfel, în concordanþã cu prevederile
Constituþiei, Legea nr. 59/1993, prin care s-a modificat Legea
nr. 29/1990, a fost adoptatã ca lege organicã, aºa cum
rezultã din formula de adoptare a legii redatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 26 iulie 1993, în
care a fost publicatã.
Faþã de cele de mai sus, excepþia de neconstituþionalitate urmeazã a fi respinsã.

Vãzând ºi dispoziþiile art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

În numele legii
DECIDE:

Respinge ca neîntemeiatã excepþia de neconstituþionalitate a Legii nr. 59/1993, în partea referitoare la modificarea Legii nr. 29/1990, ridicatã de Panaitescu Edmond ºi Liga Democraticã pentru Dreptate din România în Dosarul nr.
1441/1993 al Curþii Supreme de Justiþie, Secþia de contencios administrativ.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 13 iunie 1994.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Antonie Iorgovan
Magistrat-asistent,
Constantin Burada
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 121
din 16 noiembrie 1994
Vasile Gionea
Ñ preºedinte
Mihai Constantinescu
Ñ judecãtor
Mikl—s Fazakas
Ñ judecãtor
Florin Bucur Vasilescu Ñ judecãtor
Victor Dan Zlãtescu
Ñ judecãtor
Raul Petrescu
Ñ procuror
Constantin Burada
Ñ magistrat-asistent
Pe rol soluþionarea recursului declarat de Liga
Democraticã pentru Dreptate din România ºi Panaitescu
Edmond împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 67 din
13 iunie 1994.
La apelul nominal se prezintã Florenþa Gogâia, pentru Liga
Democraticã pentru Dreptate din România, ºi George
Antonescu, pentru Panaitescu Edmond.
Procedura de citare este legal îndeplinitã.
Magistratul-asistent referã cã recursul este declarat în termen ºi motivat.
Dosarul fiind în stare de judecatã, preºedintele completului acordã cuvântul recurenþilor.
Florenþa Gogâia, pentru Liga Democraticã pentru Dreptate
din România, solicitã admiterea recursului ºi modificarea deciziei pentru motivele invocate în cererea de recurs.
George Antonescu se raliazã concluziilor puse de reprezentanta Ligii Democratice pentru Dreptate din România.
Procurorul solicitã respingerea recursului, considerând cã
nu existã motive care sã ducã la nulitatea deciziei.
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ,

examinând decizia atacatã cu recurs, motivele invocate, prevederile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
Prin Decizia nr. 67 din 13 iunie 1994, Curtea
Constituþionalã a respins excepþia de neconstituþionalite a
Legii nr. 59/1993, în partea referitoare la modificarea Legii
nr. 29/1990, ridicatã de Panaitescu Edmond ºi Liga
Democraticã pentru Dreptate din România în Dosarul nr.
1441/1993 al Curþii Supreme de Justiþie, Secþia de contencios administrativ.
În motivarea deciziei s-au reþinut, în esenþã, urmãtoarele:
stabilirea, prin Legea nr. 29/1990, a numai douã grade de
jurisdicþie, fond ºi recurs, este în concordanþã cu art. 128
din Constituþie; neconstituþionalitatea excepþiei prevãzute de
art. 4 din Legea nr. 29/1990, referitoare la art. 3 din aceeaºi lege, a fost soluþionatã definitiv de Curtea Constituþionalã
care, prin Decizia Plenului nr. 34/1993, a constatat cã
aceastã excepþie este abrogatã potrivit art. 150 alin. (1) din
Constituþie; împrejurarea cã reglementarea contenciosului
administrativ nu s-a fãcut printr-o lege organicã nu încalcã
dispoziþiile art. 72 alin. (3) lit. j) din Constituþie, deoarece,
la data adoptãrii ei, pe plan constituþional, nu exista distincþia dintre legea organicã ºi legea ordinarã, iar Legea nr.
59/1993, prin care s-a modificat Legea nr. 29/1990, a fost
adoptatã ca lege organicã.
Prin recursul declarat de Liga Democraticã pentru Dreptate
din România ºi Panaitescu Edmond, se criticã aceastã soluþie, invocându-se urmãtoarele motive:
Ñ nulitatea de drept a Deciziei Curþii Constituþionale nr.
67/1994 ºi a Încheierii din 1 iunie 1994, deoarece Curtea
ar fi în incompatibilitate de a soluþiona litigiul, fiind incompetentã material, întrucât litigiul pune în discuþie vinovãþia
unor persoane ce ocupã funcþii de autoritate (Preºedintele
României, preºedinþii Camerelor Parlamentului, procurorul
general, primul-ministru etc.); legea a fost încãlcatã datoritã
nemotivãrii respingerii cererii de cercetare la faþa locului,

necitãrii Senatului, Camerei Deputaþilor ºi Guvernului,
nesemnãrii deciziei de cãtre toþi judecãtorii, necomunicãrii
acþiunii ºi excepþiei ridicate pãrþilor interesate;
Ñ omisiuni esenþiale, întrucât nu s-ar fi þinut seama de
raportul întocmit de judecãtorul-raportor ºi, în modalitatea
actualã, Legea nr. 29/1990 nu se poate numi lege, iar
aceasta, dupã modificare, nu a fost republicatã, având ca
efect cã secþiile de contencios administrativ funcþioneazã în
afara legii;
Ñ nu s-a stabilit dacã faptele caracterizate de recurenþi
ca abuzuri ori corupþie sunt de competenþa instanþelor penale
sau a celor de contencios administrativ; de asemenea, nu
este stabilit ,,ce urmare au cauzeleÒ în care instanþele, sesizate potrivit Legii nr. 1/1967, au constatat infracþiuni ºi nu
existã nici o preocupare pentru punerea unei stavile la ceea
ce recurenþii desemneazã ca fiind ,,crimã de stat organizatãÒ.
S-a mai susþinut cã, þinând seama de natura faptelor
sãvârºite ºi de calitatea persoanelor învinuite, competenþa
materialã aparþine Curþii Supreme de Justiþie, menþionându-se
ºi ceea ce aceasta trebuie sã facã pentru început, ºi anume
sã oblige Parlamentul sã elaboreze o lege organicã a contenciosului administrativ ºi sã constate nulitatea de drept a
Deciziei Plenului Curþii Constituþionale nr. 1/1994, sã oblige
,,aparatul de statÒ sã respecte legea ºi sã ia mãsuri pentru
soluþionarea cauzei penale ce intereseazã pe Panaitescu
Edmond.
De asemenea, recurenþii solicitã sã se dispunã citarea ºi
a Camerelor Parlamentului ºi a Guvernului, iar citarea sã
se facã cu copia acþiunii ºi a excepþiilor, precum ºi a documentaþiei privind etapele infracþiunii, Curtea sã se pronunþe
asupra capetelor de cerere ridicate ºi sã-ºi decline competenþa în favoarea Secþiilor Unite ale Curþii Supreme de
Justiþie.
Recursul nu este întemeiat.
Susþinerea fãcutã, în sensul cã decizia atacatã este nulã
de drept, deoarece, în speþã, se pune în discuþie vinovãþia
unor persoane ce ocupã funcþii de autoritate în stat ºi, deci,
competenþa materialã aparþinând Curþii Supreme de Justiþie,
nu poate fi primitã. Într-adevãr, potrivit art. 3 alin. (2) din
Legea nr. 47/1992, Curtea Constituþionalã este singura în
drept sã hotãrascã asupra competenþei sale, potrivit art. 144
din Constituþie, iar, în cauza de faþã, Curtea a fost sesizatã,
în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, de cãtre Curtea
Supremã de Justiþie, Secþia de contencios administrativ, cu
soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a prevederilor
Legii nr. 59/1993, în partea referitoare la modificarea Legii
contenciosului administrativ nr. 29/1990, ridicatã de recurenþi
în Dosarul nr. 1441/1993 al instanþei respective. Cererea de
declinare în favoarea Secþiilor Unite ale Curþii Supreme de
Justiþie contravine prevederilor art. 144 lit. c) din Constituþie,
iar motivele invocate nu au nici o legãturã cu litigiul ce face
obiectul excepþiei de neconstituþionalitate, fiind, de principiu,
cã în cadrul contenciosului constituþional se analizeazã legitimitatea constituþionalã a unui text de lege, ºi nu învinuirile
aduse unor persoane. De asemenea, susþinerea cu privire
la nulitatea Încheierii din 1 iunie 1994, întrucât prima instanþã
nu a motivat respingerea cererii de cercetare la faþa locului, nu este întemeiatã, deoarece, astfel cum rezultã din
încheierea respectivã, recurenþii nu au formulat o asemenea
cerere. Nici criticile legate de citarea ºi comunicarea actelor dosarului Camerelor Parlamentului ºi Guvernului nu sunt
fondate, acestea fiind formulate cu ignorarea specificului procedurii contenciosului constituþional. Totodatã, împrejurarea
cã decizia Curþii Constituþionale nu este semnatã de toþi
membrii completului de judecatã nu poate duce la admiterea
recursului, deoarece, potrivit art. 32 alin. 3 din Regulamentul
de organizare ºi funcþionare a Curþii Constituþionale, decizi-
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ile ,,se certificã de preºedintele Curþii sau al completului ºi
de magistratul-asistent care a participat la dezbateriÒ ºi
numai minuta deciziei se semneazã de toþi judecãtorii. Nu
corespunde realitãþii nici susþinerea fãcutã de recurenþi în sensul cã instanþa a omis sã þinã seama de raportul întocmit
de judecãtorul-raportor, din considerentele deciziei rezultând
cã au fost analizate toate aspectele ridicate prin excepþie ºi
tratate în respectivul raport. În legãturã cu Legea nr. 29/1990,
în mod întemeiat s-a motivat în decizia recuratã cã, fiind anterioarã Constituþiei, distincþia dintre legea organicã ºi cea ordinarã nu îi este aplicabilã, aºa încât susþinerea recurenþilor
cã aceastã reglementare nu ar mai putea fi consideratã lege
este nefondatã, mai ales cã toate legile adoptate de
Parlamentul anterior au fost votate cu majoritatea prevãzutã
de actuala Constituþie pentru legile organice.
Cu privire la celelalte ,,criticiÒ invocate de recurenþi Ñ
Curtea Supremã de Justiþie sã oblige Parlamentul de a elabora
Vãzând ºi prevederile art. 144 lit. c) din Constituþie,
Legea nr. 47/1992,

o lege organicã a contenciosului administrativ ºi sã constate
nulitatea de drept a Deciziei Plenului Curþii Constituþionale
nr. 1/1994, sã oblige ,,aparatul de statÒ sã respecte legea ºi
sã ia mãsuri pentru soluþionarea cauzei penale ce intereseazã
pe Panaitescu Edmond Ñ se constatã cã acestea nu se
referã la decizia pronunþatã, ci reprezintã cereri ale recurenþilor ce exced competenþa Curþii Constituþionale, soluþionarea
lor fiind legatã de prerogativele altor autoritãþi publice.
De altfel, trebuie menþionat cã prin motivele de recurs nu
se criticã decizia în ce priveºte respingerea excepþiei de
neconstituþionalitate ridicatã, astfel încât, sub acest aspect,
recursul este lipsit de obiect.
Examinând ºi din oficiu decizia recuratã, se constatã cã
nu sunt motive care sã justifice modificarea ei ºi, ca atare,
recursul urmeazã a fi respins.
ale art. 1, art. 3, art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi ale art. 25 din

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

În numele legii
DECIDE:

Respinge recursul declarat de Liga Democraticã pentru Dreptate din România ºi Panaitescu Edmond împotriva
Deciziei Curþii Constituþionale nr. 67 din 13 iunie 1994.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 16 noiembrie 1994.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. dr. VASILE GIONEA
Magistrat-asistent,
Constantin Burada

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 91/1993 privind datoria publicã
Prezentele norme metodologice sunt emise în baza art. 36 din Legea nr. 91 din 30 decembrie 1993 privind datoria
publicã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 10 ianuarie 1994.
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
1. Pentru exercitarea atribuþiilor ce derivã din prevederile
art. 2 din Legea nr. 91/1993, Ministerul Finanþelor îºi organizeazã activitatea de negociere ºi gestionare a împrumuturilor contractate de stat în nume propriu sau garantate la
extern ºi intern de acesta, prin direcþii de specialitate.
Împrumuturile externe contractate direct de stat în nume
propriu sunt cele contractate prin Ministerul Finanþelor cu
guvernele altor þãri sau cu instituþii financiare internaþionale,
sau cu piaþa financiarã internaþionalã, pe termen mediu sau
lung, pentru echilibrarea balanþei de plãþi externe, sporirea
rezervelor valutare sau realizarea unor proiecte de investiþii, modernizãri ºi retehnologizãri în domenii prioritare ale economiei, precum ºi pentru reforme sectoriale.
Prin împrumuturi externe garantate, care intrã în sfera datoriei publice, se înþelege împrumuturile externe pe termen
mediu ºi lung contractate de cãtre societãþile comerciale, regiile autonome sau autoritãþile publice locale, pentru care
Ministerul Finanþelor a încheiat un acord de garanþie sau a
emis o scrisoare de garanþie în numele ºi în contul statului.
Împrumuturile interne de stat, angajate în nume propriu
prin intermediul Ministerului Finanþelor, sunt cele contractate
pe piaþa financiarã internã, pe termen mediu ºi lung, destinate

asigurãrii resurselor bãneºti necesare acoperirii deficitelor
bugetare, finanþãrii unor cheltuieli publice aferente unor
obiective de investiþii de interes naþional, refinanþãrii datoriei
publice ºi a altor necesitãþi, aprobate prin legi speciale.
Împrumuturile interne garantate de stat sunt creditele pe
termen mediu ºi lung, contractate de agenþii economici cu
bãncile comerciale, pentru care Ministerul Finanþelor a emis
o scrisoare de garanþie în numele ºi în contul statului, la
cererea acestora ºi potrivit legislaþiei în vigoare.
2. Împrumuturile contractate pânã la apariþia Legii nr.
91/1993 constituie datorie publicã în mãsura în care sunt
contractate direct de stat sau în mãsura în care în convenþiile, acordurile, instrumentele de ratificare încheiate este
prevãzutã garanþia statului român.
CAPITOLUL II
Împrumuturi de stat pe piaþa financiarã internã
3. În baza art. 4 din Legea nr. 91/1993, Guvernul, prin
Ministerul Finanþelor, poate contracta împrumuturi de stat de
pe piaþa financiarã internã, de la persoane juridice, indiferent de forma de organizare ºi structura capitalului social,
sau de la persoane fizice, care devin pe aceastã cale creditori ai statului.
4. Împrumuturile de stat generatoare de datorie publicã
internã ce se angajeazã pentru alte destinaþii decât cele
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prevãzute în legea anualã a bugetului de stat, dar care se
încadreazã în prevederile art. 5 din Legea nr. 91/1993, se
supun aprobãrii Parlamentului.
Prin legea de aprobare a împrumutului se stabilesc categoria de împrumut, perioada pentru care se angajeazã ºi destinaþia acestuia, valoarea emisiunii ºi modalitãþile de plasare,
condiþiile de rambursare, nivelul ratei dobânzii ºi eventualele
avantaje ce se acordã celor care subscriu.
5. Conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 91/1993,
Ministerul Finanþelor, în calitate de emitent, poate realiza emisiunea de valori mobiliare direct sau prin intermediul instituþiilor financiare specializate care dobândesc calitatea de
agent al statului.
În acest scop, acesta încheie o convenþie în care sunt
stabilite condiþiile generale de emisiune, obligaþiile Ministerului
Finanþelor, obligaþiile agentului, prospectul ºi comunicatul oficial, vicii de platã ºi remedierea acestora.
De asemenea, în baza acestei convenþii se stabileºte de
cãtre Ministerul Finanþelor un regulament privind regimul emisiunii, vânzãrii ºi rãscumpãrãrii valorilor mobiliare.
Deþinãtorii înscrisurilor prin care se realizeazã împrumuturile de stat beneficiazã de dobândã, discount sau alte facilitãþi.
6. Emitentul sau semnatarul înscrisului se obligã, în mod
valabil, prin simpla declaraþie de voinþã cuprinsã în titlul respectiv. Din momentul emisiunii titlului a luat naºtere o obligaþie în patrimoniul statului, iar cel care dobândeºte cu
bunã-credinþã un titlu sau un înscris de stat dobândeºte un
titlu de proprietate, împreunã cu celelalte drepturi ce decurg
din cuprinsul înscrisului.
7. Angajarea de împrumuturi de stat se poate efectua ºi
fãrã emisiune de înscrisuri speciale, prin înregistrare în evidenþele datoriei publice, denumite ºi creanþe în cont.
8. Rambursarea datoriei publice interne sau amortizarea
datoriei publice interne, reglementatã în art. 9 ºi 10 din Legea
nr. 91/1993, este mijlocul de stingere a datoriei publice
interne, prin rambursarea capitalului împrumutat sau prin rãscumpãrarea valorilor mobiliare de la deþinãtorii lor.
În cazul împrumuturilor rambursabile, statul se obligã ca
într-un numãr de ani sã achite, pe lângã dobânda stabilitã,
ºi capitalul împrumutat, iar în cazul împrumuturilor perpetue,
statul se obligã sã achite creditorilor numai un venit anual
numit rentã, dar poate sã ramburseze ºi capitalul împrumutat, dacã dispune de resurse financiare.
9. Prin alte operaþiuni specifice privind gestionarea datoriei
publice interne, prevãzute la art. 11 din Legea nr. 91/1993,
se înþelege efectuarea de operaþiuni specifice privind conversiunea sau arozarea [art. 30 lit. f) din Legea nr. 91/1993].
Operaþiunea de preschimbare a obligaþiilor unui împrumut
mai vechi, cu o dobândã mai mare ºi termen mai scurt de
rambursare, cu obligaþii ale unui împrumut nou, cu o dobândã
mai micã ºi un termen mai lung de rambursare, poartã denumirea de conversiune, iar operaþiunea prin care statul procedeazã la majorarea ratei dobânzii pentru creºterea
încrederii faþã de creditorii sãi se numeºte arozare.
CAPITOLUL III
Împrumuturi externe contractate de stat în nume propriu
10. Contractarea de cãtre stat, în nume propriu, de credite externe pentru echilibrarea balanþei de plãþi externe sau
pentru finanþarea unor reforme structurale sau sectoriale se
face pe baza unei scrisori oficiale a Ministerului Finanþelor,
aprobatã de Guvernul României, adresatã unui organism sau
instituþii financiare internaþionale.
11. Contractarea de cãtre stat, în nume propriu, de credite externe pentru finanþarea unor proiecte de investiþii,
modernizãri ºi retehnologizãri se desfãºoarã dupã urmãtoarea procedurã:
Ð beneficiarul final al împrumutului, dacã este altul decât
Ministerul Finanþelor, prezintã Ministerului Finanþelor o solicitare oficialã în care trebuie sã precizeze instituþia finanþatoare ºi sursele de rambursare a împrumutului, precum ºi
studiul de fezabilitate aprobat de ministerul coordonator. Se
obþine apoi avizul de principiu al Guvernului. Dupã negocierea
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cu împrumutãtorii, care are loc pe bazã de mandat aprobat
de cãtre Guvern pentru împrumuturile care se preiau de la
instituþiile financiare internaþionale ºi pentru celelalte împrumuturi disponibilizate pe baza unor condiþionalitãþi economice,
acordul de împrumut negociat este supus aprobãrii Guvernului
înainte de semnare.
În cazul împrumuturilor care sunt contractate de stat ºi
subîmprumutate unor agenþi economici sau instituþii publice,
între acestea ºi Ministerul Finanþelor se încheie acorduri de
împrumut subsidiare prin care se stabilesc termenii ºi condiþiile în care sumele împrumutului sunt puse la dispoziþia
beneficiarilor finali.
12. Acordurile externe de împrumut încheiate în numele
României sau al Guvernului României intrã în vigoare dupã
ce sunt ratificate de cãtre Parlamentul României.
13. Cu excepþia situaþiilor în care Guvernul decide altfel,
în cazul împrumuturilor contractate pentru susþinerea balanþei de plãþi externe, valuta intrã în contul Bãncii Naþionale a
României ºi este schimbatã în lei, la cursul valutar de schimb
al zilei, contravaloarea în lei fiind transferatã Ministerului
Finanþelor, în contul trezoreriei statului, unde este administratã în condiþiile legii.
14. În cazul împrumuturilor repartizate unor beneficiari
finali, prin acordurile subsidiare de împrumut este stabilitã
modalitatea de constituire, la Ministerul Finanþelor sau la bãnci
comerciale Ñ dacã au fost mandatate Ñ, a sumelor necesare efectuãrii plãþilor de dobânzi ºi comisioane, precum ºi
a rambursãrii la scadenþã a împrumutului.
CAPITOLUL IV
Împrumuturi externe garantate de stat
15. În temeiul art. 12 ºi 14 din Legea nr. 91/1993, societãþile comerciale, regiile autonome ºi autoritãþile publice
locale, care contracteazã credite externe cu garanþia statului în vederea realizãrii programelor de dezvoltare, restructurare economicã, a obiectivelor de interes public, precum
ºi a obiectivelor de investiþii, vor prezenta Bãncii de ExportImport a României Ñ S.A. documentaþiile necesare în vederea analizelor pe bazã de proiect.
Concluziile acestor analize stau la baza obþinerii aprobãrii date de Comitetul Interministerial de Garanþii ºi Credite
de Comerþ Exterior.
16. Instituþiile publice, precum ºi regiile autonome finanþate de la bugetul de stat, care solicitã garanþia statului pentru un împrumut extern în scopul achiziþionãrii de bunuri ºi
investiþii publice, vor iniþia, prin ministerele de resort, un proiect de hotãrâre a Guvernului, supus avizãrii Ministerului
Finanþelor, care sã autorizeze eliberarea sumelor necesare
de la bugetul de stat.
17. Beneficiarii împrumuturilor externe garantate de stat
vor prezenta Ministerului Finanþelor, în vederea analizãrii,
urmãtoarele documente:
Ñ aprobarea Comitetului Interministerial pentru Garanþii
ºi Credite de Comerþ Exterior, atunci când aceastã aprobare
este cerutã de lege;
Ñ proiectul acordului de împrumut, inclusiv proiectul scrisorii de garanþie;
Ñ contractul comercial;
Ñ fundamentarea surselor de rambursare a creditului, precum ºi a plãþii avansului, dobânzilor ºi comisioanelor;
Ñ alte documente pe care le solicitã banca strãinã creditoare.
18. Pe baza documentelor prezentate, se întocmeºte
nota-mandat cu privire la condiþiile de negociere a acordului de împrumut care urmeazã a se încheia între beneficiarul împrumutului ºi banca externã creditoare.
Nota-mandat cuprinde prevederile din proiectul acordului
de împrumut ºi propunerile pentru limitele de negociere
acceptate de Ministerul Finanþelor.
19. Ministerul Finanþelor, dupã semnarea acordului de
împrumut pe baza documentaþiei prezentate, în calitate de
garant al creditelor externe, evalueazã riscurile financiare,
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oportunitatea ºi condiþiile de acordare a garanþiei, pentru a
nu afecta credibilitatea financiarã a statului român pe plan
internaþional, ºi emite scrisoarea de garanþie. Aceasta
urmeazã sã fie avizatã ºi de reprezentantul Curþii de Conturi
la Ministerul Finanþelor.
20. Concomitent cu emiterea scrisorii de garanþie se
încheie o convenþie între Ministerul Finanþelor, în calitate de
garant, ºi beneficiarul împrumutului extern, în calitate de
garantat.
În convenþie vor fi stabilite cotele procentuale de constituire a fondului de risc ºi modul de platã a acestora, precum ºi drepturile ºi obligaþiile pãrþilor contractante.
Utilizarea ºi gestionarea fondului de risc aferent garanþiilor acordate societãþilor comerciale ºi regiilor autonome care
beneficiazã de împrumuturi externe se reglementeazã prin
instrucþiuni distincte, conform prevederilor Hotãrârii Guvernului
nr. 78/1994 privind contribuþia bugetului de stat la constituirea fondului de risc pentru creditele externe garantate de
stat, în condiþiile legii, contractate de societãþile comerciale
ºi regiile autonome.
CAPITOLUL V
Obligaþiile beneficiarilor de împrumuturi externe
generatoare de datorie publicã
21. Potrivit prevederilor art. 30 lit. g) din Legea
nr. 91/1993, Ministerului Finanþelor îi revine sarcina de a organiza ºi a þine evidenþa tuturor angajamentelor de platã
interne ºi externe asumate prin contracte, acorduri, convenþii ºi alte instrumente juridice ºi de a urmãri execuþia acestor angajamente.
22. Beneficiarii împrumuturilor externe contractate ºi/sau
garantate de cãtre stat au obligaþia de a transmite Ministerului
Finanþelor copii dupã fiecare document primar care atestã
tragerile din împrumut, ratele de capital rambursate, plãþile
de dobânzi ºi comisioane, în termen de 3 zile de la efectuarea operaþiunii. De asemenea, vor completa ºi vor
transmite Ministerului Finanþelor formularele prevãzute la
cap. VI din prezentele norme metodologice.
23. Datele care fac obiectul raportãrilor lunare vor fi corelate cu cele din evidenþa contabilã proprie a beneficiarilor.
24. Scrisoarea de garanþie emisã de Ministerul Finanþelor,
în numele ºi în contul statului, precum ºi convenþia de garantare au valoare de înscris autentic.
25. Cu 30 de zile înainte de fiecare scadenþã de platã,
beneficiarii împrumutului vor raporta Ministerului Finanþelor
situaþia constituirii surselor de platã la extern.
Nerespectarea termenelor de raportare prevãzute în acest
capitol atrage dupã sine aplicarea sancþiunilor prevãzute în
art. 33 ºi art. 35 din Legea nr. 91/1993.

b) Cerinþe generale de completare a formularelor
Completarea formularelor se va face cu respectarea
strictã a machetelor ºi a normelor de completare, fãrã
prescurtãri sau iniþiale, deoarece prelucrarea datelor se va
face pe calculator.
Raportarea, atât pentru datoria internã cât ºi pentru datoria externã, se va face împrumut cu împrumut, cu specificarea numãrului atribuit în Registrul datoriei publice externe.
Formularele vor fi completate în concordanþã cu prevederile
din contractele încheiate, cu datele din evidenþa contabilã proprie a beneficiarilor sau cu alte documente aprobate legal,
care se referã la împrumuturile ce fac obiectul raportãrilor.
La rândul ,,BeneficiarulÒ se va completa denumirea exactã
ºi completã, fãrã prescurtãri sau iniþialele instituþiei publice sau
ale agentului economic beneficiar sau coordonator al împrumutului angajat în numele statului sau care a fost garantat.
Raportarea se face de cãtre beneficiarul înscris în contract pentru care s-a acordat garanþia, chiar dacã acesta, la
rândul lui, încheie subcontracte cu alþi beneficiari finali ai
împrumutului.
c) Modul de completare este cel redat pe versoul fiecãrei file a formularelor.
Formularul 5, Formularul 5A ºi Formularul 5 B se completeazã ºi, împreunã cu acordul de împrumut, se transmit
Ministerului Finanþelor în termen de 10 zile de la data intrãrii în vigoare a împrumutului respectiv.
Formularul 6 se întocmeºte ºi se raporteazã lunar, în termen de 5 zile de la închiderea lunii de raportare.
Formularul 6A se întocmeºte ºi se raporteazã lunar, în
termen de 5 zile de la încheierea lunii de raportare, în cazul
în care pentru fiecare tragere existã câte o schemã de rambursare.

CAPITOLUL VII
Dispoziþii finale
27. În temeiul art. 13 din Legea nr. 91/1993, Ministerului
Finanþelor îi revine sarcina determinãrii necesarului de împrumuturi externe în cadrul strategiei privind datoria publicã
externã, pe baza programelor de dezvoltare economicosociale aprobate, a cererilor fundamentate de resurse financiare externe ºi þinând cont de posibilitãþile de rambursare.
Plafonul de credite externe ºi de îndatorare externã se
prezintã Guvernului pentru a fi supuse spre aprobare
Parlamentului.
În acest scop, ministerele ºi instituþiile publice de specialitate vor asigura buna colaborare ºi vor pune la dispoziþia Ministerului Finanþelor studiile de prognozã ºi informaþiile
specifice solicitate.
28. Fiecare angajament de datorie publicã se înregistreazã
în termen de 5 zile de la intrarea sa în vigoare în Registrul
CAPITOLUL VI
datoriei publice externe, instituit în temeiul Legii nr. 91/1993
privind datoria publicã, atribuindu-i-se un anumit numãr de
Raportarea la Ministerul Finanþelor a datelor privind
înregistrare.
datoria publicã
29. Numãrul atribuit la înregistrare urmeazã a fi menþio26. Beneficiarii împrumuturilor externe pe termen mediu nat pe formularele de raportare anexate la prezentele norme
sau lung, contractate sau garantate de stat, vor întocmi urmã- metodologice ºi va fi menþinut la toate raportãrile ulterioare
toarele formulare prezentate în anexã, pe care le vor înainta referitoare la împrumutul respectiv.
Ministerului Finanþelor la termenele prevãzute pentru fiecare
30. Ministerului Finanþelor îi revine sarcina gestionãrii datoformular în parte:
riei publice, informãrii semestriale sau ori de câte ori este
a) Prezentarea formularelor:
nevoie a Guvernului asupra situaþiei privind datoria publicã,
Ñ Formularul 5 Ñ Raport privind împrumuturile/creditele întocmirii contului general al datoriei publice a statului, la care
primite pe termen mediu ºi lung.
se anexeazã situaþia garanþiilor guvernamentale interne ºi
Ñ Formularul 5A Ñ Scadenþarul estimativ al tragerilor externe o datã cu contul general anual de execuþie a bugeºi al plãþilor de capital.
tului de stat.
Ñ Formularul 5B Ñ Scadenþarul estimativ al plãþilor de
31. Ministerul Finanþelor transmite organismelor financiardobânzi ºi comisioane.
bancare internaþionale date statistice privind datoria publicã,
Ñ Formularul 6 Ñ Situaþia împrumutului/creditului la conform obligaþiilor ce decurg din calitatea României de memdata de ....... .
bru al acestor instituþii sau din prevederile acordurilor externe
Ñ Formularul 6A Ñ Situaþia împrumutului/creditului la de împrumut ºi garanþie. Informaþiile solicitate de la benefidata de ..... (în cazul în care pentru fiecare tragere existã ciarii împrumuturilor sunt puse de acord cu metodologia de
raportare cãtre organismele internaþionale.
câte o schemã de rambursare).
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 27 decembrie 1994.
Nr. 8.904.
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FORMULARUL 5
RAPORT
PRIVIND ÎMPRUMUTURILE/CREDITELE PRIMITE PE TERMEN MEDIU ªI LUNG

Agentul economic raportor .....................................................................................................................
Descrierea împrumutului/creditului
Împrumutãtor/creditor .............................................................Þara ....................................................
Data semnãrii ..........................................................................................................................................
Data intrãrii în vigoare ......................... Data estimativã a ultimei trageri ......................................
Suma împrumutului/creditului ..................................................................................................................
Valuta de contract ...................................................................................................................................
Obiectul împrumutului/creditului ..............................................................................................................
Denumirea agentului economic împrumutat ..........................................................................................
Sectorul economic al beneficiarului final ...............................................................................................
Societatea bancarã românã administrator de împrumut/credit ............................................................
Convenþia de garantare nr. ....................................................................................................................
Durata împrumutului/creditului (ani) ........................ din care:
Perioada de graþie .........................................................................................
Perioada de rambursare .................................................................................
Pentru creditele furnizor, se completeazã numele garantului tranzacþiei din partea
creditorului ..........................................................................................................................
Pentru împrumuturile/creditele garantate de Guvernul României se completeazã:
Numãrul garanþiei ............................................................................................................
Data emiterii garanþiei .....................................................................................................
Numele persoanei care poate fi contactatã pentru informaþii ulterioare:
Numele ...........................................
Adresa ............................................
Fax .................................................
Data .................................

Funcþia ..................................................
Telefon ..................................................
Telex .....................................................

Semnãtura,
Numele ...................................................................
Funcþia ....................................................................
Adresa ....................................................................
Telefon ...................................................................
Fax .........................................................................

Se completeazã de cãtre Ministerul Finanþelor:
Data primirii: ..............................................................
Numãrul contractului de împrumut/credit ................
(din Registrul datoriei publice externe)
Anexe: Contractul de împrumut/credit;
Anexe: Scadenþarul serviciului împrumutului/creditului (plãþi de rate de capital, rate de dobândã, alte
speze);
Anexe: Scadenþarul estimativ al tragerilor.
(Verso)
Modul de completare a Formularului 5
Formularul 5 se întocmeºte ºi se raporteazã în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare
a creditului, împreunã cu urmãtoarele anexe:
Ñ Contractul de împrumut/credit;
Ñ Scadenþarul estimativ al plãþilor de dobânzi ºi comisioane;
Ñ Scadenþarul estimativ al tragerilor ºi al plãþilor de capital.
Agentul economic raportor: se înscrie denumirea completã a agentului economic care raporteazã împrumutul/creditul.
Descrierea împrumutului/creditului: conþine informaþii referitoare la împrumut/credit.
Împrumutãtor/creditor: se înscrie denumirea, numele împrumutãtorului (creditorului). Dacã este
un grup de bãnci, se va indica numele bãncii conducãtoare (principale).
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Þara: pentru împrumuturile externe, se va înscrie denumirea þãrii în care este localizat creditorul. Se va înscrie þara de reºedinþã ºi nu cea de origine a creditorului. Pentru împrumuturile externe
cu mai mult de un creditor localizat în þãri diferite se va menþiona cuvântul ,,multipleÒ. În cazul unui
organism oficial nu trebuie menþionatã þara unde are sediul general, ci doar numele organismului.
Data semnãrii: se înscrie data la care a fost semnat acordul de împrumut/credit.
Împrumutat/debitor: se înscrie denumirea beneficiarului împrumutului care semneazã acordul/contractul de împrumut ºi asigurã derularea împrumutului/creditului.
Data intrãrii în vigoare: se înscrie data intrãrii în vigoare a acordului de împrumut/credit, comunicatã de banca finanþatoare.
Data estimativã a ultimei trageri: se va înscrie data estimativã a ultimei trageri prevãzute în
acordul de împrumut/credit.
Suma împrumutului/creditului: se completeazã suma exactã, la nivel de unitãþi ºi zecimale,
aºa cum este prevãzutã în acordul de împrumut/credit.
Valuta de contract: se înscrie valuta în care se va acorda împrumutul/creditul prevãzutã în
acordul de împrumut/credit.
Denumirea agentului economic împrumutat: se înscrie denumirea utilizatorului final al împrumutului/creditului.
Sectorul economic al beneficiarului final: se indicã sectorul din economie cãruia îi este destinat împrumutul ºi scopul acestuia (ex.: finanþarea unui anumit proiect, refinanþarea totalã sau parþialã a unei datorii, susþinerea balanþei de plãþi etc.).
Societatea bancarã românã administrator de împrumut/credit: se înscrie numele bãncii
române prin care se va derula împrumutul/creditul.
Convenþie de garantare: se înscriu numãrul ºi data contractului-convenþiei încheiate între beneficiarul împrumutului/creditului ºi garant.
Durata împrumutului/creditului (anii): se înscrie perioada pentru care este acordat împrumutul/creditul, în cadrul cãruia se specificã atât perioada de graþie, cât ºi perioada de rambursare.
Numãrul garanþiei: se înscrie numãrul acordat de Ministerul Finanþelor din Registrul datoriei
publice externe.
Data emiterii garanþiei: se înscrie data înregistratã în Registrul datoriei publice externe.
Numele persoanei care poate fi contactatã pentru informaþii ulterioare: se înscrie numele persoanei care face raportarea, funcþia acesteia, adresa, telefonul, faxul, telexul, data completãrii formularului, precum ºi semnãtura raportatorului, iar la primire numele persoanei din cadrul Ministerului
Finanþelor, care asigurã þinerea evidenþei împrumutului/creditului, funcþia acesteia, adresa, telefonul,
faxul. La prezentarea formularului completat la Ministerul Finanþelor se înscrie de cãtre acesta data
primirii ºi numãrul contractului de împrumut/credit atribuit prin Registrul datoriei publice externe.
FORMULARUL 5A
SCADENÞARUL ESTIMATIV
AL TRAGERILOR ªI AL PLÃÞILOR DE CAPITAL
Agentul economic raportor ...................................................................................................................
Împrumutãtor/creditor ......................................................... Þara ......................................................
Data semnãrii ........................................................................................................................................
Data estimativã a ultimei trageri ....................................................................
Suma împrumutului/creditului (în valuta de contract) ...................................
1. Trageri:
a) [ ] pentru întreaga sumã a creditului existã o singurã schemã de amortizare
b) [ ] pentru fiecare tragere existã câte o schemã de amortizare
În cazul b) se raporteazã lunar câte un formular 5A, 5B ºi 6A pentru fiecare tragere.
Scadenþarul estimativ al tragerilor pe urmãtoarele trimestre calendaristice:
Anul curent
Anul urmãtor
Anul urmãtor

T1
T3
T1
T3
T1
T3

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

T2
T4
T2
T4
T2
T4

...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
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Scadenþarul estimativ anual al tragerilor pentru perioada rãmasã:
199...
199...
199...
199...
199...
199...

............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

2. Rate de capital
Atenþie! Sumele se completeazã exact (la nivel de unitãþi ºi zecimale)
a) Scandenþa:
Ñ prima rambursare: Ñ data ....................... Ñ suma ................................................
Ñ a doua rambursare: Ñ data ....................... Ñ suma ................................................
Ñ ultima rambursare: Ñ data ....................... Ñ suma ................................................
b) Periodicitatea rambursãrilor:

Ñ lunar;
Ñ trimestrial;
Ñ semestrial;
Ñ anual;
Ñ fãrã periodicitate (se dau explicaþii).
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
c) Suma cumulatã a tragerilor la data de 31.12.1993 ..........
d) Situaþia în anul curent:
Ñ rambursare în anul curent: Ñ data ........................ Ñ suma ........................................
Ñ rambursare în anul curent: Ñ data ........................ Ñ suma ........................................
Ñ rambursare în anul curent: Ñ data ........................ Ñ suma ........................................

(Verso)
Modul de completare a Formularului 5A
Formularul 5A se întocmeºte ºi se raporteazã în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare
a creditului, apoi trimestrial, în 5 zile de la sfârºitul acestuia.
Agentul economic raportor: se înscrie denumirea completã a agentului economic care raporteazã împrumutul/creditul.
Împrumutãtor/creditor: se înscrie denumirea, numele împrumutãtorului/creditorului. Dacã este
un grup de bãnci, se va indica numele bãncii conducãtoare (principale).
Þara: pentru împrumuturile externe, se va înscrie denumirea þãrii în care este localizat creditorul. Se va înscrie þara de reºedinþã ºi nu cea de origine a creditorului. Pentru împrumuturile externe
cu mai mult de un creditor localizat în þãri diferite, se va menþiona cuvântul ,,multipleÒ. În cazul unui
organism oficial nu trebuie menþionatã þara unde are sediul general, ci doar numele organismului.
Data semnãrii: se înscrie data la care a fost semnat acordul de împrumut/credit.
Data estimativã a ultimei trageri: se va înscrie data estimativã a ultimei trageri, prevãzutã în
acordul de împrumut/credit.
Suma împrumutului/creditului (în valuta de contract): se completeazã suma exact, la nivel
de unitãþi ºi zecimale, aºa cum este prevãzutã în acordul de împrumut/credit.
Trageri: se va bifa una dintre cele douã variante a) sau b).
Scadenþarul estimativ al tragerilor pe urmãtoarele trimestre calenderistice: se vor înscrie valorile cumulate pe trimestre pentru anul în curs ºi urmãtorii doi ani.
Scadenþarul estimativ anual al tragerilor pentru perioada rãmasã: dacã perioada de trageri
este mai mare, se vor trece sumele cumulate pe ani.
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FORMULARUL 5B
SCADENÞARUL ESTIMATIV
AL PLÃÞILOR DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE

Agentul economic raportor ....................................................................................................................
Împrumutãtor/creditor ...................................................... Þara ................................................................
Data semnãrii ........................................................................................................................................
Data estimativã a ultimei trageri ........................................................................................................
Suma împrumutului/creditului (în valuta de contract) .............................................................................
A. Tipul dobânzilor ºi al comisioanelor
Dobânda (marcaþi cu x):
Ñ fixã
[ ]
rata (%):
Ñ variabilã [ ]
tipul:
Ñ flotantã [ ]
rata 1(%):
interval: Ñ
rata 2(%):
interval: Ñ
rata 3(%):
interval: Ñ
Atenþie ! Pentru rata variabilã, noþiunea de interval
pective.
Baza de calcul a dobânzii:

prima datã:
Ñ ultima datã:
prima datã:
Ñ ultima datã:
prima datã:
Ñ ultima datã:
semnificã perioada de aplicabilitate a ratei res-

[ ] 360 zile/an
[ ] nr. exact zile/lunã

[ ]365 zile/an
[ ] 30 zile/lunã

Comision de administrare (%): ...............................
Comision de angajare (%): .....................................
Alte comisioane: .......................................................
B. Scadenþar
1. Plãþi de dobândã:

Atenþie ! Sumele se completeazã exact (la nivel de unitãþi ºi zecimale)
a) Scadenþa:
Ñ prima platã:
Ñ a doua platã:
Ñ ultima platã:

Ñ data ......................................
Ñ data ......................................
Ñ data ......................................

Ñ suma .............................
Ñ suma .............................
Ñ suma .............................

b) Periodicitatea plãþilor:
[ ] lunar; [ ] trimestrial; [ ] semestrial; [ ] anual; [ ] fãrã periodicitate (se dau explicaþii).
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
c) Suma cumulatã a plãþilor de dobândã la data de 31 decembrie 1993.......................................
d)
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Situaþia cumulatã în anul curent:
plata de dobândã în anul curent:
plata de dobândã în anul curent:
plata de dobândã în anul curent:
plata de dobândã în anul curent:

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

data
data
data
data

.........................
.........................
.........................
.........................

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

suma
suma
suma
suma

............................
............................
............................
............................

2. Plãþi de comisioane:

Atenþie ! Sumele se completeazã exact (la nivel de unitãþi ºi zecimale)
a)
Ñ
Ñ
Ñ

Scadenþa:
prima platã:
Ñ data .............................................. Ñ suma ...............................
a doua platã: Ñ data .............................................. Ñ suma ...............................
ultima platã: Ñ data .............................................. Ñ suma ...............................

b) Periodicitatea plãþilor:
[ ] lunar; [ ] trimestrial; [ ] semestrial; [ ] anual; [ ] fãrã periodicitate (se dau explicaþii).
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
c) Suma cumulatã a plãþilor de comisioane la data de 31 decembrie 1993....................................
d) Situaþia cumulatã în anul curent:
Ñ plata de comision în anul curent: Ñ data ............................ Ñ suma .......................
Ñ plata de comision în anul curent: Ñ data ............................ Ñ suma .......................
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(Verso)

Modul de completare a Formularului 5B
Formularul 5B se întocmeºte ºi se raporteazã în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare
a creditului, ºi apoi trimestrial, în termen de 5 zile de la închiderea acestuia.
Agentul economic raportor: se înscrie denumirea completã a agentului economic care raporteazã împrumutul/creditul.
Împrumutãtor/creditor: se înscrie denumirea, numele împrumutãtorului/creditorului. Dacã este
un grup de bãnci, se va indica numele bãncii conducãtoare (principale).
Þara: pentru împrumuturile externe, se va înscrie denumirea þãrii în care este localizat creditorul. Se va înscrie þara de reºedinþã ºi nu cea de origine a creditorului. Pentru împrumuturile externe
cu mai mult de un creditor localizat în þãri diferite, se va menþiona cuvântul ,,multipleÒ. În cazul unui
organism oficial nu trebuie menþionate þara unde are sediul general, ci doar numele organismului.
Data semnãrii: se înscrie data la care a fost semnat acordul de împrumut/credit.
Data estimativã a ultimei trageri: se va înscrie data estimativã a ultimei trageri prevãzute în
acordul de împrumut/credit.
Suma împrumutului/creditului: se completeazã suma exact, la nivel de unitãþi ºi zecimale,
aºa cum este prevãzutã în acordul de împrumut/credit.
Plãþi de dobândã: se înscriu date referitoare la plãþile de dobândã aferentã împrumutului/creditului: data calendaristicã ºi suma primei, celei de a doua ºi ultimei plãþi de dobândã, periodicitatea plãþilor, suma cumulatã a plãþilor de dobândã pânã la 31 decembrie 1993, precum ºi plãþile
efectuate în anul curent.
Plãþi de comisioane: se înscriu date referitoare la plãþile de comisioane aferente împrumutului/creditului: data calendaristicã ºi suma primei plãþi, periodicitatea plãþilor, suma cumulatã a plãþilor de comisioane pânã la 31 decembrie 1993, precum ºi plãþile efectuate în anul curent.

FORMULARUL 6
SITUAÞIA ÎMPRUMUTULUI/CREDITULUI LA DATA DE ...........................

Agentul economic raportor .........................................................................................................
Împrumutãtor/creditor ............................................ Þara ..................................................................
Data semnãrii ................................................................................................................................
Data estimativã a ultimei trageri ...................................................................................................
Suma împrumutului/creditului (în valuta de contract) ..................................................................
Datele calendaristice ºi sumele tranzacþiilor efectuate în perioada de raportare
Atenþie ! Sumele se completeazã exact (la nivel de unitãþi ºi zecimale).
a) Trageri/utilizãri:
Data

Suma

Data

Suma

Data

Suma

b) Plãþi efectuate la scadenþã:
Rate de capital
Data

Suma

Dobânzi
Data

Suma

Comisioane
Procent

Data

Suma
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c) Plãþi aflate la scadenþã ºi neefecutate:
Rate de capital
Data

Suma

Dobânzi
Data

Suma

Comisioane
Procent

Data

Suma

d) Plãþi de arierate:
Rate de capital
Data

Suma

Dobânzi
Data

Suma

Comisioane
Procent

Data

Suma

Comisionul intern de risc pentru creditele cu garanþie publicã:
a) Sold la începutul perioadei de raportare ......................................................................................
b) Utilizãri în perioada de raportare...................................................................................................
c) Sold la sfârºitul perioadei de raportare.........................................................................................

(Verso)
Modul de completare a Formularului 6
Formularul 6 se întocmeºte ºi se raporteazã lunar, în termen de 5 zile de la închiderea lunii
de raportare.
Agentul economic raportor: se înscrie denumirea completã a agentului economic care raporteazã împrumutul/creditul.
Împrumutãtor/creditor: se înscrie denumirea, numele împrumutãtorului/creditorului. Dacã este
un grup de bãnci, se va indica numele bãncii conducãtoare (principale).
Þara: pentru împrumuturile externe, se va înscrie denumirea þãrii în care este localizat creditorul. Se va înscrie þara de reºedinþã ºi nu cea de origine a creditorului. Pentru împrumuturile externe
cu mai mult de un creditor localizat în þãri diferite, se va menþiona cuvântul ,,multipleÒ. În cazul unui
organism oficial nu trebuie menþionatã þara unde are sediul general, ci doar numele organismului.
Data semnãrii: se înscrie data la care a fost semnat acordul de împrumut/credit.
Data estimativã a ultimei trageri: se va înscrie data estimativã a ultimei trageri prevãzute în
acordul de împrumut/credit.
Suma împrumutului/creditului (în valuta de contract): se completeazã suma exact, la nivel
de unitãþi ºi zecimale, aºa cum este prevãzutã în acordul de împrumut/credit.
a) Trageri/utilizãri: se completeazã data ºi suma exactã pentru fiecare tragere în parte, efectuatã în luna pentru care se face raportarea.
b) Plãþi efectuate la scadenþã: se completeazã data ºi suma exactã a plãþii pentru fiecare
ratã de capital, dobândã sau comision plãtit în luna pentru care se face raportarea.
c) Plãþi aflate la scadenþã ºi neefectuate: se completeazã cu data ºi suma exactã scadentã
ºi neplãtitã în contul ratelor de capital, dobânzilor sau comisioanelor.
d) Plãþi de arierate: se completeazã în cazul în care una dintre plãþile raportate într-o lunã
anterioarã, la lit. c) al acestui formular, este efectuatã în luna pentru care se face raportarea.
Comisionul intern de risc pentru creditele cu garanþie publicã: datele solicitate se referã la
comisionul de risc prevãzut a fi plãtit în convenþia de garanþie încheiatã între Ministerul Finanþelor
ºi beneficiarul creditului.
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FORMULARUL 6A
[se va utiliza în cazul în care pentru fiecare tragere existã câte o schemã de rambursare]

SITUAÞIA ÎMPRUMUTULUI/CREDITULUI LA DATA DE.................

Agentul economic raportor ..........................................................................................................
Împrumutãtor/creditor............................................ Þara..................................................................
Data semnãrii..................................................................................................................................
Data estimativã a ultimei trageri ...................................................................................................
Suma împrumutului/creditului (în valuta de contract) ..................................................................
Datele calendaristice ºi sumele tranzacþiilor efectuate în perioada de raportare
Atenþie! Sumele se completeazã exact (la nivel de unitãþi ºi zecimale).
a) Tragere efectuatã:

Ñ în sumã de................
Ñ la data de..................

b) Plãþi efectuate la scadenþã:
Rate de capital
Data

Suma

Dobânzi
Data

Suma

Comisioane
Procent

Data

Suma

c) Plãþi aflate la scadenþã ºi neefectuate:
Rate de capital
Data

Suma

Dobânzi
Data

Suma

Comisioane
Procent

Data

Suma

d) Plãþi de arierate:
Rate de capital
Data

Suma

Dobânzi
Data

Suma

Comisioane
Procent

Data

Suma

Comisionul intern de risc pentru creditele cu garanþie publicã:
a) Sold la începutul perioadei de raportare ......................................................................................
b) Utilizãri în perioada de raportare...................................................................................................
c) Sold la sfârºitul perioadei de raportare.........................................................................................
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(Verso)
Modul de completare a Formularului 6A
Formularul 6A se va utiliza numai în cazul în care pentru fiecare tragere existã câte o schemã
de rambursare ºi se raporteazã lunar, în termen de 5 zile de la închiderea lunii de raportare.
Agentul economic raportor: se înscrie denumirea completã a agentului economic care raporteazã împrumutul/creditul.
Împrumutãtor/creditor: se înscrie denumirea, numele împrumutãtorului/creditorului. Dacã este
un grup de bãnci, se va indica numele bãncii conducãtoare (principale).
Þara: pentru împrumuturile externe, se va înscrie denumirea þãrii în care este localizat creditorul. Se va înscrie þara de reºedinþã ºi nu cea de origine a creditorului. Pentru împrumuturile externe
cu mai mult de un creditor localizat în þãri diferite, se va menþiona cuvântul ,,multipleÒ. În cazul unui
organism oficial nu trebuie menþionatã þara unde are sediul general, ci doar numele organismului.
Data semnãrii: se înscrie data la care a fost semnat acordul de împrumut/credit.
Data estimativã a ultimei trageri: se va înscrie data estimativã a ultimei trageri prevãzute în
acordul de împrumut/credit.
Suma împrumutului/creditului (în valuta de contract): se completeazã suma exact, la nivel
de unitãþi ºi zecimale, aºa cum este prevãzutã în acordul de împrumut/credit.
a) Tragere efectuatã: se completeazã data ºi suma exactã a tragerii efectuate în luna pentru care se face raportarea.
b) Plãþi efectuate la scadenþã: se completeazã data ºi suma exactã a plãþii fiecãrei rate de
capital, dobânda sau comisionul plãtit în luna pentru care se face raportarea.
c) Plãþi aflate la scadenþã ºi neefectuate: se completeazã cu data ºi suma exactã scadentã
ºi neplãtitã în contul ratelor de capital, dobânzilor sau comisioanelor.
d) Plãþi de arierate: se completeazã în cazul în care una dintre plãþile raportate într-o lunã
anterioarã, la lit. c) al acestui formular, este efectuatã în luna pentru care se face raportarea.
Comisionul intern de risc pentru creditele cu garanþie publicã: datele solicitate se referã la
comisionul de risc prevãzut a fi plãtit în convenþia de garanþie încheiatã între Ministerul Finanþelor
ºi beneficiarul creditului.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Calea 13 Septembrie Ñ Palatul Parlamentului, sectorul 5,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
Tiparul : Tipografia ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Str. Jiului nr. 163, sectorul 1, telefon 668.55.58.
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11/1995 conþine 16 pagini.

Preþul 160 lei

40.816

