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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind unele mãsuri de organizare unitarã a evidenþei acþionarilor
ºi acþiunilor societãþilor comerciale
În temeiul art. 71 din Legea nr. 31/1990 privind societãþile comerciale ºi în conformitate cu Legea nr. 55/1995
pentru accelerarea procesului de privatizare,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Pentru asigurarea evidenþei ºi a publicitãþii anu- ºi la art. 127 lit. a) din Legea nr. 31/1990, dupã cum
ale a situaþiei acþiunilor emise de societãþile comerciale, potri- urmeazã:
Ð registrul acþionarilor, cu conþinutul prevãzut în anexa
vit art. 71 din Legea nr. 31/1990, acestea, prin grija consiliului
nr. 1;
de administraþie sau, dupã caz, a managerului, sunt obligate
Ð registrul de acþiuni, cu conþinutul prevãzut în anexa
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Art. 2. Ñ Actualizarea registrului acþionarilor se efectueazã ori de câte ori este convocatã o adunare generalã ordinarã ºi/sau extraordinarã, dar cel puþin o datã pe an înaintea
adunãrii generale ordinare de discutare a bilanþului.
Art. 3. Ñ Actualizarea registrului acþionarilor se face pornind de la lista acþionarilor existenþi la începutul perioadei
pentru care se face actualizarea ºi þinând seama de soldul
titlurilor, rezultat din toate transmiterile de acþiuni, indiferent
de natura juridicã a transmiterii, înregistrate în registrul de
acþiuni în toatã perioada pentru care se efectueazã actualizarea.
Art. 4. Ñ În registrul de acþiuni se înregistreazã, în ordine
cronologicã, toate modificãrile în deþinerea proprietãþii asupra acþiunilor, indiferent de natura juridicã a transmiterii proprietãþii Ñ cesiune, succesiune ºi altele.
Art. 5. Ñ (1) La înregistrarea în registrul de acþiuni a
modificãrilor intervenite în deþinerea proprietãþii asupra acþiunilor se vor avea în vedere urmãtoarele:
a) în cazul cesiunii, este obligatorie semnãtura în registrul de acþiuni a cedentului ºi a cesionarului, ori a mandatarilor acestora, sau actul notarial;
b) în cazul dobândirii prin succesiune, înscrierea se face
cu respectarea prevederilor art. 68 alin. 2 din Legea
nr. 31/1990, pe baza certificatului de moºtenitor sau, pentru
persoanele juridice, pe baza actului legal doveditor al calitãþii de succesor, fiind obligatorie ºi semnãtura beneficiarului ori a mandatarului acestuia;
c) în cazul dobândirii prin vânzare silitã a acþiunilor
gajate, înregistrarea se face pe baza actului de vânzare legal
încheiat, fiind obligatorie ºi semnãtura beneficiarului sau a
mandatarului acestuia.
(2) În toate cazurile, depunerea semnãturii se face cu ocazia primei adunãri generale care are loc dupã efectuarea
cesiunii, dobândirii succesiunii sau, dupã caz, a dobândirii
silite.
(3) Societatea comercialã, prin grija administratorilor sau,
dupã caz, a managerului, este obligatã sã verifice identitatea persoanelor ºi dreptul acestora de a semna în registrul
de acþiuni, precum ºi autenticitatea actelor pe baza cãrora
se certificã înregistrãrile operate.
Art. 6. Ñ În cazul acþiunilor materializate, transmiterea
acestora se va înscrie ºi pe versoul titlului, menþionându-se
numele noului titular, actul de identitate ºi data cesiunii.
Art. 7. Ñ În cazul acþiunilor dematerializate, se va elibera fiecãrui acþionar un certificat de acþionar, în care se
vor înscrie urmãtoarele: numele/denumirea acþionarului, domiciliul/sediul, seria ºi numãrul actului de identitate/numãrul de
la Oficiul Registrului comerþului, numãrul total de acþiuni
dobândite, numãrul de ordine ºi valoarea lor nominalã.
Art. 8. Ñ Registrele se þin în douã exemplare ºi se completeazã citeþ ºi cu toatã atenþia. În cazul unei erori, textul
eronat se bareazã cu cernealã, scriindu-se textul corect în
rubrica destinatã acestui scop. Rectificarea se semneazã de
cãtre persoana anume desemnatã pentru completarea
registrelor.
Art. 9. Ñ Societãþile comerciale au obligaþia ca, în termen de 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial
al României a prezentei hotãrâri, sã deschidã ºi sã completeze la zi registrele menþionate la art. 1.
Art. 10. Ñ (1) Societãþile comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat, care au fost privatizate pânã la data

prezentei hotãrâri, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 58/1991, au obligaþia ca, în termen de 60 de zile de la
data publicãrii în Monitorul Oficial al României a prezentei
hotãrâri, sã transmitã pe suport magnetic, la Agenþia
Naþionalã pentru Privatizare, lista acþionarilor, conform formatului prezentat în anexa nr. 1.
(2) Societãþile comerciale care se privatizeazã în continuare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/1995, Legii
nr. 58/1991 ºi ale Legii nr. 77/1994, vor transmite în mod
operativ datele privind evidenþa acþionarilor în termen de 15 zile
de la încheierea contractelor de cãtre Fondul Proprietãþii de
Stat ºi Fondurile Proprietãþii Private.
Art. 11. Ñ (1) Informaþiile primite în conformitate cu prevederile art. 10 al prezentei hotãrâri ºi informaþiile rezultate
în urma procesului de subscriere a cupoanelor nominative
de privatizare ºi a carnetelor cu certificate de proprietate,
precum ºi de alocare a acþiunilor, vor fi centralizate de cãtre
Agenþia Naþionalã pentru Privatizare într-un registru unic computerizat pentru evidenþa acþionarilor.
(2) Începând cu data de 15 februarie 1996, registrul unic
computerizat din cadrul Agenþiei Naþionale pentru Privatizare
va transfera cãtre Registrul independent al acþionarilor din
cadrul Bursei de Valori Mobiliare listele consolidate ale acþionarilor rezultate din toate sursele, în forma existentã la acea
datã. În cazul înregistrãrii acþionarilor rezultaþi din subscrierea la Fondurile Proprietãþii Private, Agenþia Naþionalã pentru Privatizare va transfera aceste liste ale acþionarilor în
termen de 15 zile de la primirea listelor transmise de cãtre
societãþile de investiþii financiare rezultate din transformarea
Fondurilor Proprietãþii Private. Dupã efectuarea transferului,
orice modificare privind structura acþionariatului va fi transmisã
operativ de cãtre societãþile comerciale ºi societãþile de
investiþii financiare (succesoare ale Fondurilor Proprietãþii
Private) cãtre Registrul independent al acþionarilor.
Art. 12. Ñ (1) Fondul Proprietãþii de Stat va informa atât
Agenþia Naþionalã pentru Privatizare, cât ºi ºi Registrul independent al acþionarilor asupra tuturor modificãrilor titularilor
dreptului de proprietate rezultate în urma vânzãrii acþiunilor
sale. Agenþia Naþionalã pentru Privatizare va verifica aceste
înregistrãri ale acþionarilor ºi va transmite corecþiile în termen de 15 zile de la primirea informaþiilor de la Fondul
Proprietãþii de Stat, cãtre Registrul independent al acþionarilor, pânã când Fondul Proprietãþii de Stat va vinde întregul pachet de acþiuni deþinut de societãþile comerciale
privatizabile.
(2) Registrul independent al acþionarilor va transmite lunar
Agenþiei Naþionale pentru Privatizare orice modificare privind
listele acþionarilor deþinute de acesta.
Art. 13. Ñ Prevederile art. 10Ð12 nu sunt aplicabile înregistrãrii acþionarilor rezultaþi din tranzacþiile acþiunilor înregistrate la Oficiul de înregistrare a acþiunilor aparþinând
Comisiei Naþionale pentru Valori Mobiliare. Aceste tranzacþii
vor fi înregistrate conform Legii nr. 52/1994 privind valorile
mobiliare ºi bursele de valori ºi vor fi reflectate în Registrul
independent al acþionarilor din cadrul Bursei de Valori
Mobiliare, conform normelor specifice emise de Comisia
Naþionalã pentru Valori Mobiliare.
Art. 14. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
preºedintele Consiliului pentru Coordonare,
Strategie ºi Reformã Economicã,
Mircea Coºea
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 1 noiembrie 1995.
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ANEXA Nr. 1

SOCIETATEA COMERCIALÃ .................................................... Ñ S.A.
Sediul: .......................................................................................................
Înmatriculatã la Oficiul Registrului comerþului ............. sub nr. ...........

REGISTRUL ACÞIONARILOR
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LISTA ACÞIONARILOR Ñ La data de ............/199.....

Nr. de Numele ºi prenumele
Domiciliul (sau sediul
identificare
(sau denumirea)
ºi numãrul de înmatriculare la
Oficiul Registrului comerþului)
0

1

2

Rectificãri

3

pag. 1

Soldul iniþial
Cumpãrãri
Vânzãri
Nr. de Nr. de Nr. de Nr. de Nr. de Nr. de
acþiuni ordine acþiuni ordine acþiuni ordine
4

5

6

7

8

9

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 278
SUBSCRIERI
Nr. de

SOLD NOU

Vãrsãminte efectuate

acþiuni

%

10

11

Data

Data

scadentã

plãþii

12

13

5

OBSERVAÞII (gajare, sechestre, anulãri)

Nr. de

Nr. de

Nr. de

Data de

Data

Diverse

acþiuni

ordine

acþiuni ºi

identificare

(încetare

nr. de ordine

a creditorului

gaj etc.)

14

15

16

17

18

19

pag. 2
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Prezentul registru conþine ....... pagini numerotate de la 1 la ........, fiecare filã fiind parafatã/ºtampilatã de noi, astãzi, .........

Administrator
(semnãtura ºi ºtampila)
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ANEXA Nr. 2

SOCIETATEA COMERCIALÃ .................................................... Ñ S.A.
Sediul: .......................................................................................................
Înmatriculatã la Oficiul Registrului comerþului ............. sub nr. ...........

REGISTRUL DE ACÞIUNI
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CEDENT

Nr.

Data
înregistrãrii

Numele
ºi prenumele
(sau denumirea)

0

1

2

Nr. de identificare
din registrul
acþionarilor

Domiciliul
(sau sediul ºi numãrul
de înmatriculare
la Oficiul
Registrului comerþului)

Nr. acþiunilor
transmise
ºi nr. de
ordine
al acestora

Semnãtura
(numai la
cesiune)

3

4

5

6

pag. 1
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CESIONAR

Numele ºi prenumele
(sau denumirea
beneficiarului)

Numãrul de
identificare din
registrul acþionarilor

Domiciliul (sau
sediul ºi nr. de
înmatriculare
în Registrul
comerþului)

Semnãtura

Natura
transmiterii

Observaþii

7

8

9

10

11

12

pag. 2
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Prezentul registru conþine ....... pagini numerotate de la 1 la ........, fiecare filã fiind parafatã/ºtampilatã de noi, astãzi, .........

Administrator
(semnãtura ºi ºtampila)
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Programului de restructurare
ºi redresare financiarã al Regiei Autonome
de Electricitate ”RenelÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã Programul de restructurare ºi redresare financiarã
al Regiei Autonome de Electricitate ”RenelÒ.
Art. 2. Ñ Consiliul de administraþie al Regiei Autonome de Electricitate
”RenelÒ va aduce la îndeplinire mãsurile cuprinse în program, conform termenelor prevãzute în acesta.
Art. 3. Ñ Ministerul Industriilor va urmãri realizarea mãsurilor stabilite
prin programul de restructurare ºi redresare financiarã aprobat.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul industriilor,
Dumitru Popescu
p. Ministru de stat,
preºedintele Consiliului
pentru Coordonare,
Strategie ºi Reformã Economicã,
Hildegard Puwak,
secretar de stat
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu

Bucureºti, 15 noiembrie 1995.
Nr. 918.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru completarea Hotãrârii Guvernului nr. 297/1995 privind stimularea agenþilor economici
în procesul de transfer tehnologic al rezultatelor cercetãrii-dezvoltãrii finanþate din fonduri publice
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 297/1995 privind cãrii unor invenþii brevetate acþioneazã pentru materializarea
stimularea agenþilor economici în procesul de transfer teh- acestora, prin modernizarea tehnologiei existente, dezvoltanologic al rezultatelor cercetãrii-dezvoltãrii finanþate din fon- rea unei tehnologii noi, asimilarea de produse noi sau
duri publice, publicatã în Monitorul Oficial al României, modernizate, staþii-pilot, servicii.
Partea I, nr. 93 din 17 mai 1995, se completeazã dupã cum
(2) Se considerã cheltuieli aferente transferului tehnolourmeazã:
Dupã articolul 5 se introduc articolele 6 ºi 7, care vor gic acele cheltuieli efectuate pentru proiectare, pregãtire de
fabricaþie, amenajãri ºi construcþii-montaj necesare tehnoloavea urmãtorul cuprins:
”Art. 6. Ñ (1) În cadrul acþiunii de transfer tehnologic, giei respective, omologare produs ºi tehnologie, pânã la fabriagentul economic beneficiar
al rezultatelor
cercetãrii ºi al aplicaþia seriei Ç0È inclusiv.
Compression
by CVISION
Technologies’
PdfCompressor.
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Art. 7. Ñ Ministerul Cercetãrii ºi Tehnologiei va lua
mãsuri pentru încheierea contractelor de cofinanþare cu respectarea prevederilor legale privind efectuarea cheltuielilor din

fondurile publice ºi va aloca fondurile de la buget în completare, proporþional cu sumele utilizate de cãtre agenþii economici din sursele proprii ale acestora.Ò

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU

Contrasemneazã:
Ministrul cercetãrii ºi tehnologiei,
Doru Dumitru Palade
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu

Bucureºti, 17 noiembrie 1995.
Nr. 920.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil proprietate publicã a statului, situat în judeþul Hunedoara,
în administrarea Consiliului Local al Oraºului Aninoasa, judeþul Hunedoara
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului proprietate
publicã a statului, compus din construcþii în suprafaþã de 572 m2
ºi terenul aferent în suprafaþã de 8.995 m2, situat în oraºul
Aninoasa, satul Iscroni, judeþul Hunedoara, din administrarea
Regiei Autonome a Huilei Petroºani în administrarea
Consiliului Local al Oraºului Aninoasa, judeþul Hunedoara.

Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare
a prezentei hotãrâri.
Art. 3. Ñ Patrimoniul Regiei Autonome a Huilei
Petroºani se diminueazã în mod corespunzãtor cu valoarea
reevaluatã a imobilului prevãzut la art. 1.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul industriilor,
Dumitru Popescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 20 noiembrie 1995.
Nr. 926.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Optimizare reþea de apã ºi canalizare în oraºul Cãlimãneºti, judeþul VâlceaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Optimizare reþea de apã ºi canalizare în oraºul Cãlimãneºti, judeþul VâlceaÒ, prevãzuþi în
anexa*) la prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 se face din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor
de investiþii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 20 noiembrie 1995.
Nr. 930.
*) Anexa se by
comunicã
numai beneficiarului
de investiþie.
Compression
CVISION
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Îmbunãtãþire ºi extindere alimentare cu apã
ºi canalizare Bãbeni, judeþul VâlceaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ”Îmbunãtãþire ºi extindere alimentare cu apã ºi canalizare Bãbeni, judeþul
VâlceaÒ, prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã
destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 20 noiembrie 1995.
Nr. 931.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Reþele de distribuþie gaze naturale
în comuna Alunu, judeþul VâlceaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ”Reþele de distribuþie gaze naturale în comuna Alunu, judeþul VâlceaÒ,
prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã
destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 20 noiembrie 1995.
Nr. 932.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Reþele de distribuþie gaze naturale
în comuna Berbeºti, judeþul VâlceaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ”Reþele de distribuþie gaze naturale în comuna Berbeºti, judeþul VâlceaÒ,
prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã
destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 20 noiembrie 1995.
Nr. 933.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Reþele de distribuþie gaze naturale în comuna Proviþa de Sus,
judeþul PrahovaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ”Reþele de distribuþie gaze naturale în comuna Proviþa de Sus, judeþul
PrahovaÒ, prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã
destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 20 noiembrie 1995.
Nr. 934.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli rectificative pe anul 1995
ale regiilor autonome de sub autoritatea Ministerului Industriilor
În temeiul art. 15 alin. 2 din Ordonanþa Guvernului nr. 40/1995 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1995,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã modificarea bugetelor de venituri ºi
cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de sub autoritatea Ministerului Industriilor, potrivit anexelor nr. I (1Ð15).
Indicatorii de evaluare a creºterii productivitãþii muncii ºi,
respectiv, a eficienþei economice sunt cei prevãzuþi în anexele nr. II.
Subvenþia unitarã, pe fiecare regie autonomã ºi produs,
este cea prevãzutã în anexele nr. III.
Nivelul transferurilor pentru fiecare regie autonomã beneficiarã este cel stabilit în anexele nr. IV, acordarea acestora
de la bugetul de stat urmând sã se facã lunar, în funcþie
de realizãrile efective de cheltuieli ºi în limita transferurilor
aprobate. Sumele rãmase disponibile la finele anului, faþã
de prevederile din bugetele de venituri ºi cheltuieli, vor putea
fi solicitate de la bugetul de stat de cãtre Ministerul Industriilor
pentru redistribuirea între regiile autonome, fãrã a depãºi
cheltuielile totale de protecþie socialã aprobate pentru fiecare
regie autonomã în parte.

Art. 2. Ñ Ultimele douã alineate ale articolului 2 din
Hotãrârea Guvernului nr. 337/1995 se modificã ºi vor avea
urmãtorul cuprins:
”La regiile autonome din industria minierã, programul anual
de livrãri avut în vedere la fundamentarea subvenþiilor,
anexã la bugetele de venituri ºi cheltuieli aprobate prin prezenta hotãrâre, constituie limitã maximã de acordare a subvenþiilor.
Pentru eventualele diferenþe cantitative care depãºesc programul anual de livrãri la unele produse, se vor putea acorda
subvenþii peste cele stabilite fiecãrei regii autonome în parte
în ultima lunã a anului, în limita prevederilor cu aceastã destinaþie, din bugetul de stat pe anul în curs sau în prima lunã
a anului urmãtor din prevederile de cheltuieli ale bugetului
de stat pe acel an, aprobate pentru Ministerul Industriilor.Ò
Art. 3. Ñ Anexele nr. I, II, III ºi IV fac parte integrantã
din prezenta hotãrâre ºi se transmit Ministerului Industriilor.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul industriilor,
Dumitru Popescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Bucureºti, 22 noiembrie 1995.
Nr. 939.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
privind lansarea unei emisiuni de titluri de stat cu discont seria D2 96.02.01
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor,
în baza prevederilor art. 7 din Legea nr. 91/1993 privind datoria publicã, ale art. 21 din Legea bugetului de stat
pe anul 1995 nr. 22/1995 ºi ale Convenþiei nr. 20.169/1994, încheiatã cu Banca Naþionalã a României,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã lansarea unei emisiuni de titluri de
Art. 2. Ñ Lansarea emisiunii de titluri de stat cu discont
stat cu discont, numite certificate de trezorerie, seria D2 se efectueazã prin Banca Naþionalã a României, care acþio96.02.01, garantatã de stat, în valoare nominalã de neazã în calitate de agent al statului, de platã, înregistrare
78.000.000.000 lei.by CVISION Technologies’ PdfCompressor.
ºi transfer.
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Art. 3. Ñ Data emisiunii este joi, 7 decembrie 1995, cu
scadenþã joi, 1 februarie 1996.
Art. 4. Ñ Preþul titlului de stat cu discont este de nu mai
puþin de 9,3458 milioane lei la 10,0 milioane lei valoare nominalã, corespunzãtor unui randament de 45%, determinat dupã
formula:
360
x 100
Y x D + 360
în care:
P = preþul titlului de stat cu discont;
Y = randamentul (rata profitului %);
D = nr. de zile pânã la scadenþã.
Art. 5. Ñ Lansarea emisiunii de titluri de stat cu discont
se va face prin subscripþie publicã. Certificatele de trezorerie pot fi cumpãrate de cãtre societãþi bancare din România,
în nume propriu sau în numele clienþilor lor.
Cererile de subscriere se depun la Banca Naþionalã a
României pânã marþi, 5 decembrie 1995.
Dupã închiderea subscrierii, dar în aceeaºi zi, participanþii
vor fi informaþi asupra acceptãrii sau neacceptãrii totale sau
parþiale a cererilor depuse.
P =

Art. 6. Ñ Plata certificatelor de trezorerie subscrise se
va face la data emisiunii, respectiv 7 decembrie 1995, prin
debitarea contului cumpãrãtorului, deschis la Banca Naþionalã
a României, cu suma reprezentând preþul iniþial (valoarea iniþialã) al certificatelor de trezorerie cumpãrate.
Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie se va face la
data scadenþei, respectiv 1 februarie 1996, prin creditarea
contului deþinãtorului cu suma reprezentând valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie deþinute.
Art. 7. Ñ Certificatele de trezorerie nu se emit în formã
fizicã. Proprietatea asupra acestora va fi înregistratã la
Banca Naþionalã a României, iar orice schimbare a titularului
dreptului de proprietate va fi anunþatã acesteia în conformitate
cu procedura stabilitã.
Art. 8. Ñ Prezenta emisiune nu beneficiazã de facilitãþi
fiscale.
Art. 9. Ñ Direcþia generalã creanþe ºi angajamente interne
ºi externe ale statului din Ministerul Finanþelor va aduce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 22 noiembrie 1995.
Nr. 2.244.
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