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CAMEREI

6Ð14

DEPUTAÞILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
privind modificarea ºi completarea Regulamentului Camerei Deputaþilor
Camera Deputaþilor adoptã prezenta hotãrâre.
Art. I. Ñ Regulamentul Camerei Deputaþilor, aprobat care se prezintã rãspunsul, el poate cere amânarea rãsprin Hotãrârea Camerei Deputaþilor nr. 8 din 24 februarie punsului o singurã datã. Cererea deputatului de amânare a
1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, rãspunsului se depune la secretarul desemnat al Camerei
nr. 112 din 2 iunie 1995, se modificã ºi se completeazã ºi se comunicã ministrului pentru relaþia cu Parlamentul. În
dupã cum urmeazã:
cazul în care deputatul care a adresat întrebarea nu este
1. Titlul capitolului III va avea urmãtorul cuprins:
prezent în salã, dupã constatare, acest fapt se anunþã în
”Moþiuni, întrebãri, interpelãri, informarea deputaþilor, plen de cãtre preºedintele de ºedinþã, iar ministrul vizat
petiþii ºi diverse intervenþiiÒ
prezintã rãspunsul la întrebarea adresatã.Ò
2. La articolul 149, dupã alineatul 2 se introduce un
3. Articolul 150 va avea urmãtorul cuprins:
nou alineat, cu urmãtorul cuprins:
”Art. 150. Ñ Din douã în douã sãptãmâni, în ziua de
”În cazuri temeinic justificate, dacã cel care a adresat luni, de la orele 18,30 la 19,30, deputaþii pot adresa întreîntrebarea nu poate
fi prezent în sala
de ºedinþe în ziuaPdfCompressor.
în bãri orale membrilorFor
Guvernului.
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seazã de cãtre deputat membrului vizat al Guvernului în
domeniul respectiv.
Obiectul întrebãrilor orale se notificã în scris ºi se
depune la secretarul desemnat al Camerei Deputaþilor, cel
mai târziu pânã la ora 14,00 a zilei de miercuri din sãptãmâna premergãtoare celei în care urmeazã a fi pusã întrebarea. Secretarul Camerei Deputaþilor îl informeazã pe
ministrul pentru relaþia cu Parlamentul asupra întrebãrilor
orale la care membrii Guvernului urmeazã sã rãspundã în
cursul ºedinþei consacrate acestora.Ò
4. Articolul 151 alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Membrul Guvernului poate amâna rãspunsul la întrebarea oralã pentru sãptãmâna urmãtoare, numai în cazuri
temeinic justificate.Ò
5. Articolul 152 alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Fiecare deputat are dreptul sã adreseze Guvernului,
membrilor sãi sau altor conducãtori ai organelor administraþiei publice întrebãri scrise care se depun la secretarul
desemnat al Camerei Deputaþilor.Ò
6. Articolul 152 alineatul 3 va avea urmãtorul cuprins:
”Întrebãrile scrise se transmit membrilor Guvernului ºi
celorlalte autoritãþi publice de cãtre secretarul desemnat al
Camerei Deputaþilor.Ò
7. Articolul 156 alineatul 3 va avea urmãtorul cuprins:
”Ele se citesc în ºedinþa publicã din ziua de luni, consacratã întrebãrilor, între orele 19,30Ð20,00, dupã care se
prezintã preºedintelui Camerei spre a fi transmise primului-ministru.Ò
8. Articolul 157 alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Dezvoltarea interpelãrilor are loc în ºedinþa din ziua de
luni, alternativ cu ºedinþele consacrate întrebãrilor. În ziua
de luni, consacratã rãspunsurilor la interpelãri, dezvoltarea
acestora se face între orele 18,30Ð19,30. Durata dezvoltãrii
interpelãrii nu poate depãºi 3 minute.Ò
9. Articolul 158 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 158. Ñ În ºedinþa consacratã dezvoltãrii interpelãrii
se dã cuvântul interpelatorului ºi apoi reprezentantului primului-ministru.Ò
10. Dupã articolul 159 se introduce punctul 31
”Interpelãri pentru primul-ministruÒ, cu urmãtorul cuprins:
”,,31. Interpelãri pentru primul-ministru
Art. 1591. Ñ Din douã în douã sãptãmâni, în ziua de
luni, consacratã rãspunsurilor la interpelãri, între orele
18,00Ð18,30, deputaþii îl pot interpela pe primul-ministru.
Interpelãrile trebuie sã vizeze politica Guvernului în probleme importante ale activitãþii sale interne sau externe.

Interpelãrile ce urmeazã a fi adresate primului-ministru
se depun la secretarul desemnat al Camerei Deputaþilor
pânã în ziua de miercuri, ora 14,00, din sãptãmâna care
precede rãspunsurile primului-ministru.
Art. 159 2. Ñ Interpelãrile vor fi adresate în ordinea
depunerii lor la secretarul desemnat al Camerei Deputaþilor.
Fiecare interpelare se expune într-un interval de timp de
cel mult douã minute. Primul-ministru rãspunde la interpelare în cel mult 3 minute. Autorul interpelãrii, dupã audierea
rãspunsului, poate interveni cu întrebãri suplimentare ºi cu
comentarii, fãrã a depãºi douã minute. Primul-ministru are
la dispoziþie douã minute pentru exercitarea dreptului la
replicã. Dupã aceasta, în legãturã cu interpelarea respectivã, nu mai poate avea loc nici o altã intervenþie.
Art. 1593. Ñ În situaþii justificate, interpelarea primului-ministru poate fi amânatã cu cel mult o sãptãmânã.Ò
11. Dupã articolul 167 se introduce punctul 51 ”Diverse
intervenþiiÒ, cu urmãtorul cuprins:
,,51. Diverse intervenþii
Art. 1671. Ñ În fiecare zi de marþi, primele 50 de minute
ale ºedinþei vor fi rezervate pentru diverse intervenþii ale
deputaþilor.
Împãrþirea celor 50 de minute se va face pe grupuri
parlamentare ale majoritãþii, opoziþiei ºi deputaþi care nu fac
parte din acestea. În cazul în care timpul afectat nu se
epuizeazã, preºedintele de ºedinþã este abilitat sã acorde
cuvântul, în continuare, respectându-se aceeaºi regulã.
Ordinea luãrilor de cuvânt va fi alternativã, din sãptãmânã în sãptãmânã, ºi se va face pe grupuri parlamentare.
Durata intervenþiei nu poate depãºi 3 minute.
Art. 1672. Ñ Înscrierile pentru diverse intervenþii asupra
unor probleme de actualitate se fac în ziua de luni, între
orele 19,00Ð20,00, la secretarul desemnat al Camerei
Deputaþilor, cu excepþia cazurilor neprevãzute.
Înscrierile pentru diverse intervenþii consacrate unor aniversãri, comemorãri etc. se vor face cu o sãptãmânã
înainte, tot în ziua de luni, între orele 19,00Ð20,00, la
secretarul desemnat în acest scop.
Art. 1673. Ñ În cazul în care tematica ºi conþinutul
intervenþiei vizeazã activitatea ºi politica Guvernului, extrasul
respectiv din stenogramã va fi transmis ministrului pentru
relaþia cu Parlamentul.Ò
Art. II. Ñ Regulamentul Camerei Deputaþilor se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se articolelor o
nouã numerotare.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 11 martie 1996, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 11 martie 1996.
Nr. 4.
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3

SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

HOTÃRÂRE
privind eliberarea domnului Constantin Sava din funcþia
de chestor al Senatului ºi alegerea domnului
Victor Apostolache în aceastã funcþie
Senatul adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Domnul senator Constantin Sava, Grupul parlamentar al
Partidului Democraþiei Sociale din România, se elibereazã, la cerere, din
funcþia de chestor al Senatului.
Art. 2. Ñ Domnul senator Victor Apostolache, Grupul parlamentar al
Partidului Democraþiei Sociale din România, se alege în funcþia de chestor
al Senatului.
p. PREªEDINTELE SENATULUI

RADU VASILE
Bucureºti, 7 martie 1996.
Nr. 10.

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unor imobile proprietate publicã a statului,
situate în sectorul agricol Ilfov ºi în judeþul Suceava
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 construitã desfãºuratã de 1.580 m2 ºi terenul aferent în suprafaþã de 32.671 m2, situat în comuna Clinceni, sectorul
agricol Ilfov, prevãzut în anexa nr. 1 la prezenta hotãrâre,
din administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale în administrarea Ministerului Transporturilor, pentru Aeroclubul
României.
Art. 2. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului proprietate
publicã a statului, compus din construcþii în suprafaþã construitã desfãºuratã de 1.207 m2 ºi terenul aferent în suprafaþã de 12.800 m 2 , situat în comuna ªcheia, judeþul
Suceava, prevãzut în anexa nr. 2 la prezenta hotãrâre, din
administrarea Aeroclubului României, din subordinea

Ministerului Transporturilor, în administrarea Ministerului
Apãrãrii Naþionale.
Art. 3. Ñ Se aprobã folosirea, în mod gratuit, de cãtre
Aeroclubul României a unei piste naturale înierbate de
decolare-aterizare, din zona comunei Clinceni, sectorul
agricol Ilfov, aflatã în administrarea Ministerului Apãrãrii
Naþionale.
Condiþiile de folosire a pistei prevãzute la alin. 1, de
cãtre Aeroclubul României, se vor stabili anual, prin protocol încheiat între pãrþile interesate.
Art. 4. Ñ Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit
art. 1 ºi 2 din prezenta hotãrâre se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþi.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul apãrãrii naþionale,
Gheorghe Tinca
Ministrul transporturilor,
Aurel Novac
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 1 martie 1996.
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ANEXA Nr. 1
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în administrarea Aeroclubului României,
din subordinea Ministerului Transporturilor
Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Comuna Clinceni,
sectorul agricol Ilfov

Persoana juridicã
de la care se
transmite imobilul

Ministerul
Apãrãrii
Naþionale

Persoana juridicã
la care se
transmite imobilul

Aeroclubul
României,
din subordinea
Ministerului
Transporturilor

Denumirea imobilului
ºi caracteristicile tehnice

Pavilion administrativ :
Ñ parter + etaj
Ñ suprafaþa construitã: 403 m 2
Ñ suprafaþa desfãºuratã: 488 m2
Ñ fundaþie din beton
Ñ zidãrie din cãrãmidã
Ñ acoperiº cu ºarpantã, cu învelitoare din þiglã
Ñ valoare: 15.869.800 lei

Hangar:
Ñ parter
Ñ suprafaþa construitã: 1.092 m2
Ñ suprafaþa desfãºuratã: 1.092 m2
Ñ fundaþie din beton
Ñ zidãrie din cãrãmidã
Ñ acoperiº tip terasã
Ñ valoare: 37.054.800 lei
Total suprafaþã construitã desfãºuratã: 1.580 m2
Suprafaþa terenului aferent construcþiilor: 32.671 m2

ANEXA Nr. 2
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale
Locul unde este

Persoana juridicã

Persoana juridicã

situat imobilul

de la care se

la care se

Denumirea imobilului

care se transmite

transmite imobilul

transmite imobilul

ºi caracteristicile tehnice

1

2

3

4

Pavilion administrativ :

Comuna ªcheia,

Aeroclubul

Ministerul

judeþul Suceava

României,

Apãrãrii

Ñ parter + etaj

din subordinea

Naþionale

Ñ suprafaþa construitã: 172 m2

Ministerului

Ñ suprafaþa desfãºuratã: 179 m2

Transporturilor
Ñ fundaþie
beton
Compression by CVISION Technologies’
PdfCompressor.
FordinEvaluation
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1

2

3

5
4

Comuna ªcheia,

Aeroclubul

Ministerul

Ñ zidãrie din cãrãmidã

judeþul Suceava

României,

Apãrãrii

Ñ acoperiº tip terasã

din subordinea

Naþionale

Ñ valoare: 194.025 lei

Ministerului

Atelier mecanic :

Transporturilor

Ñ parter
Ñ suprafaþa construitã: 137 m2
Ñ suprafaþa desfãºuratã: 137 m2
Ñ fundaþie din beton
Ñ zidãrie din cãrãmidã
Ñ acoperiº tip terasã
Ñ valoare: 25.000 lei
Hangar :
Ñ parter
Ñ suprafaþa construitã: 654 m2
Ñ suprafaþa desfãºuratã: 654 m2
Ñ valoare: 558.300 lei
Bazin de înot :
Ñ suprafaþa construitã: 93 m2
Ñ suprafaþa desfãºuratã: 93 m 2
Ñ valoare: 47.433 lei
Depozit de benzinã :
Ñ subsol
Ñ suprafaþa construitã: 104 m2
Ñ suprafaþa desfãºuratã: 104 m2
Ñ fundaþie din beton
Ñ zidãrie din cãrãmidã
Ñ acoperiº tip terasã
Ñ valoare: 24.384 lei
Garaj :
Ñ parter
Ñ suprafaþa construitã: 40 m2
Ñ suprafaþa desfãºuratã: 40 m 2
Ñ fundaþie din beton
Ñ zidãrie din cãrãmidã
Ñ acoperiº tip terasã
Total suprafaþã construitã
desfãºuratã: 1.207 m2
Suprafaþa terenului aferent con-

strucþiilorFor
12.800
m2
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor.
Evaluation
Purposes Only
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui teren proprietate publicã
a statului, situat în judeþul Buzãu,
în administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea terenului proprietate publicã a statului, în suprafaþã de 230 m2, situat în municipiul Buzãu, str. Bistriþei, judeþul
Buzãu, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzãu în administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale.
Terenul transmis potrivit alin. 1 reprezintã cota-parte indivizã a celor 21
de apartamente de serviciu, achiziþionate prin licitaþie publicã de cãtre
Ministerul Apãrãrii Naþionale.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea terenului prevãzut la art. 1 se face prin
protocol încheiat între pãrþile interesate.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministrul apãrãrii naþionale,
Gheorghe Tinca
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã

Bucureºti, 5 martie 1996.
Nr. 134.

REPUBLICÃRI
N O R M E *)
privind funcþionarea pieþei valutare interbancare
(anexa nr. 3 la Regulamentul Bãncii Naþionale a României privind efectuarea operaþiunilor valutare)
I. Dispoziþii generale
1. În înþelesul prezentelor norme, piaþa valutarã interbancarã se defineºte ca o piaþã continuã, în care se efectueazã vânzãri ºi cumpãrãri de valute la vedere (spot) ºi la
termen (forward) contra monedei naþionale la cursuri de
schimb determinate liber de intermediari autorizaþi de
Banca Naþionalã a României sã participe în nume ºi în
cont propriu sau în nume propriu ºi în contul clienþilor.
2. În conformitate cu prevederile art. 32 ºi 33 din Legea
nr. 34/1991, Banca Naþionalã a României:

a) reglementeazã ºi supravegheazã piaþa valutarã interbancarã;
b) autorizeazã ºi supravegheazã intermediarii pieþei valutare interbancare;
c) participã pe piaþa valutarã interbancarã în scopul
conducerii politicii valutare ºi al protejãrii monedei naþionale;
d) publicã zilnic un curs de schimb de referinþã al leului.

*) Republicate în temeiul art. 4 din Circulara Bãncii Naþionale a României nr. 3 din 5 martie 1996, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 46 din 5 martie 1996.
Normele privind funcþionarea pieþei valutare interbancare Ñ anexa nr. 3 la Regulamentul Bãncii Naþionale a României privind efectuarea
operaþiunilor valutare Ñ au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 19 septembrie 1994 ºi au mai fost modificate prin
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II. Condiþii de participare*)
3. Participarea pe piaþa valutarã interbancarã este condiþionatã de obþinerea unei autorizaþii de la Banca Naþionalã
a României.
4. Condiþiile minimale ce trebuie îndeplinite pentru acordarea calitãþii de broker sau dealer sunt urmãtoarele:
a) existenþa unei structuri organizatorice distincte ºi a
unui spaþiu specific pentru activitatea de arbitraj valutar;
b) reglementarea prin norme proprii a urmãtoarelor:
Ñ procedurile de lucru cu clienþii;
Ñ relaþia cu alþi intermediari (modul de comunicare, de
confirmare ºi de decontare a tranzacþiilor);
Ñ penalizãrile convenite în relaþia cu clienþii, precum ºi
cu alþi intermediari, în cazul nerespectãrii termenelor de
decontare a tranzacþiilor;
Ñ sistemul de evidenþã contabilã specific operaþiunilor
valutare;
c) desemnarea personalului implicat în activitatea de
arbitraj, respectiv:
Ñ lista nominalã a arbitrajiºtilor, vechimea în societatea
bancarã, din care vechimea în arbitraj valutar, vârsta, precum ºi nominalizarea arbitrajistului-ºef;
Ñ norme interne ale societãþii bancare prin care sunt
stabilite competenþele ºi limitele valorice cu care fiecare
arbitrajist poate angaja societatea bancarã;
d) relaþii de corespondent stabilite prin conturi deschise
în strãinãtate pentru cel puþin urmãtoarele 6 valute: USD,
GBP, DEM, FRF, CHF, ITL;
e) existenþa unui sistem operaþional specific, respectiv:
Ñ linii telefonice interne ºi internaþionale;
Ñ sistem de înregistrare a convorbirilor telefonice;
Ñ echipament de suport informaþional (Reuters sau
Telerate, Telex, Swift etc.).
5. Pentru acordarea autorizaþiei de dealer, Banca
Naþionalã a României va analiza:
a) capacitatea societãþii bancare de a cota ºi de a executa tranzacþii la cotaþiile afiºate ºi de a menþine o marjã
de cel mult 5% între cursul minim de cumpãrare ºi cursul
maxim de vânzare, practicate în cursul aceleiaºi zile;
b) mãrimea ºi adecvarea capitalului societãþii bancare;
c) ponderea tranzacþiilor aferente operaþiunilor valutare,
de natura contului curent, derulate de cãtre societatea bancarã în volumul total al contului curent al balanþei de plãþi;
d) încadrarea în normele de expunere valutarã ale
Bãncii Naþionale a României;
e) respectarea normelor privind efectuarea controlului
valutar;
f) veridicitatea, exactitatea ºi periodicitatea raportãrilor
transmise Bãncii Naþionale a României;
g) uniformizarea ºi informatizarea sistemului de raportare
cãtre Banca Naþionalã a României a informaþiilor solicitate
de aceasta.
III. Principii de desfãºurare a tranzacþiilor
pe piaþa valutarã interbancarã
a) Principii generale*)

6. Piaþa valutarã interbancarã din România funcþioneazã
în fiecare zi lucrãtoare între orele 9,00 ºi 14,00.
7. Intermediarii autorizaþi ca dealeri sunt obligaþi sã afiºeze permanent, în timpul orelor de funcþionare a pieþei
valutare interbancare, atât la ghiºeele lor de lucru cu clienþii, cât ºi prin sisteme de difuzare a informaþiei (tip Reuters,
Telerate), cursurile de schimb orientative ale leului (cumpãrare/vânzare), la vedere (spot) ºi la termen (forward) pentru
cel puþin urmãtoarele valute:
Ñ dolarul american (USD);
Ñ marca germanã (DEM);

7

Ñ francul francez (FRF);
Ñ lira sterlinã (GBP);
Ñ francul elveþian (CHF);
Ñ lira italianã (ITL).
Cotaþia este directã ºi va avea ca bazã unitatea monetarã a României Ñ leul (fãrã subdiviziuni).
Cursul de schimb la termen va fi cotat pentru cel puþin
urmãtoarele scadenþe:
Ñ o lunã (1M);
Ñ trei luni (3M);
Ñ ºase luni (6M).
8. Intermediarii autorizaþi ca dealeri au obligaþia sã
coteze, atât pentru clienþii proprii cât ºi pentru ceilalþi intermediari autorizaþi, cursuri de schimb ferme sau informative,
la solicitarea acestora.
Cotaþiile ferme se vor situa în interiorul cotaþiilor informative afiºate.
În situaþia în care cotaþia fermã este acceptatã de client
sau de intermediarul autorizat, tranzacþia este consideratã
încheiatã ºi se executã necondiþionat.
9. Marja dintre cursurile de vânzare ºi cele de cumpãrare va fi determinatã pe piaþa valutarã interbancarã.
10. Intermediarii autorizaþi ca brokeri vor cota pentru
clienþii proprii cursuri de schimb care vor fi situate între
cursul minim de cumpãrare ºi cursul maxim de vânzare,
afiºate de intermediarii autorizaþi ca dealeri în cursul zilei.
Intermediarii autorizaþi ca brokeri sunt obligaþi ca la sfârºitul zilei sã aibã o poziþie valutarã rezultatã în urma operaþiunilor desfãºurate pe piaþa valutarã interbancarã care sã
nu depãºeascã +/Ð10.000 USD sau echivalentul în alte
valute.
11. Intermediarii autorizaþi au obligaþia de a contribui
permanent la creºterea standardului profesional ºi a reputaþiei pieþei valutare interbancare din România.
b) Principii în relaþia intermediar-client

12. Ordinele de vânzare/cumpãrare ale clienþilor se completeazã conform modelelor anexate (formularele nr. 1Ð4) ºi
cu respectarea urmãtoarelor prevederi:
a) ordinele de cumpãrare la vedere ºi ordinele de cumpãrare ºi vânzare la termen sã fie însoþite de instrucþiuni
complete de platã la extern, respectiv ordin de platã sau
deschidere de acreditiv având la bazã documentaþia aferentã din care sã rezulte natura de cont curent sau de
capital a operaþiunii valutare.
Ordinele de cumpãrare vor fi acceptate spre executare
numai dacã vor fi însoþite de documente care sã permitã ºi
sã facã posibilã atât identificarea naturii operaþiunii valutare,
cât ºi execuþia plãþii;
b) suma ordonatã la cumpãrare sã nu depãºeascã
suma necesarã operaþiunii valutare de cont curent sau diferenþa dintre valoarea operaþiunii valutare curente ºi disponibilitãþile proprii cumulate în toate conturile valutare;
c) sumele în valutã cumpãrate pe piaþa valutarã interbancarã sã fie folosite numai în scopul pentru care au fost
cumpãrate.
Sumele neutilizate în termenele prevãzute în ordinele de
platã sau în acreditivele deschise vor fi obligatoriu vândute
pe piaþa valutarã interbancarã în maximum 7 zile lucrãtoare
de la data expirãrii termenelor respective;
d) disponibilitãþile în valutã în conturi proprii, precum ºi
sumele cumpãrate pe piaþa valutarã interbancarã nu pot fi
utilizate ca garanþii pentru obþinerea de credite în lei;
e) ordinele de cumpãrare sau vânzare la termen sã fie
însoþite de o documentaþie care sã ateste necesitatea operaþiunii valutare;
f) persoanele juridice nerezidente au acces la piaþa
valutarã interbancarã numai cu ordine de vânzare de
valutã.

*) Potrivit dispoziþiilor art. 2 din Circulara Bãncii Naþionale a României nr. 3 din 5 martie 1996, prevederile cap. II ºi ale cap. III lit. a) se

aplicã în mod corespunzãtor
ºi filialelor ºi sucursalelor
din România ale
societãþilor bancare Ñ persoane
juridice
strãine.
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13. În situaþia în care clientul nu acceptã cotaþia fermã
a intermediarului poate opta pentru un ordin de
vânzare/cumpãrare la curs limitat (formularele nr. 5Ð8);
valabilitatea în timp a unui astfel de ordin va fi indicatã în
mod expres de cãtre client.
14. Intermediarii autorizaþi ºi arbitrajiºtii (dealerii) acestora au obligaþia de a asigura executarea cu prioritate a
ordinelor clienþilor în timpul orelor de funcþionare a pieþei
valutare interbancare ºi de a nu concura executarea ordinelor acestora cu ordinele în nume ºi în cont propriu.
15. Confidenþialitatea este esenþialã pentru pãstrarea
reputaþiei ºi creºterea eficienþei pieþei valutare interbancare.
În conformitate cu prevederile legislaþiei în vigoare, intermediarii autorizaþi au obligaþia de a pãstra secretul profesional ºi de a nu dezvãlui identitatea clientului.
16. Tranzacþiile încheiate se executã necondiþionat de
cãtre intermediari ºi se confirmã clienþilor prin extras de
cont. Pentru tranzacþiile încheiate pe bazã de ordine la
curs limitat, intermediarii pot percepe clienþilor comisioane
liber negociate.
c) Principii în relaþia intermediar-intermediar

Ñ data valutei;
Ñ valuta (valutele) implicatã(e);
Ñ sumele tranzacþionate;
Ñ tipul tranzacþiei;
Ñ cursul de schimb la vedere (spot) sau la termen
(forward);
Ñ corespondenþii pãrþilor;
Ñ modalitatea de încheiere a tranzacþiei (telefon, telex,
Reuters dealing).
24. Instrucþiunile de platã ºi decontare vor fi transmise
în cel mai scurt timp, de regulã în aceeaºi zi. Folosirea
instrucþiunilor standard de platã între contrapartide poate
avea o contribuþie semnificativã la preîntâmpinarea apariþiei
unor eventuale diferenþe sau erori în decontarea sumelor
tranzacþionate.
25. La primire, documentele de mai sus se verificã ºi,
pentru eventualele diferenþe, pãrþile vor lua legãtura în
vederea soluþionãrii situaþiei pe cale amiabilã. În caz de litigiu, pãrþile pot recurge la instanþe de arbitraj preconvenite.
Banca Naþionalã a României poate arbitra litigii apãrute
în aplicarea prevederilor prezentelor norme, dar numai dupã
ce pãrþile implicate dovedesc cã au epuizat toate posibilitãþile de soluþionare pe cale amiabilã.
În astfel de cazuri, pãrþile trebuie sã recunoascã în
prealabil principiul acceptãrii necondiþionate a deciziei de
soluþionare a litigiului, adoptatã de Banca Naþionalã a
României.
26. Conducerile executive ale intermediarilor autorizaþi sã
opereze pe piaþa valutarã interbancarã din România vor
asigura asimilarea ºi utilizarea de cãtre personalul implicat
ºi de cãtre arbitrajiºti, în special, a expresiilor uzuale, precum ºi cunoaºterea înþelesurilor general acceptate în practica internaþionalã, conform nomenclatorului anexat la
prezentele norme.

17. Conducerile executive ale intermediarilor autorizaþi sã
opereze pe piaþa valutarã interbancarã din România vor fi
rãspunzãtoare ºi vor controla activitatea personalului implicat în astfel de operaþiuni ºi se vor asigura cã acest personal cunoaºte ºi respectã prevederile prezentelor norme ºi
ale celorlalte reglementãri legale.
18. Conducerile executive ale intermediarilor autorizaþi sã
opereze pe piaþa valutarã interbancarã din România vor
delimita clar autoritatea ºi rãspunderea personalului implicat
ºi se vor asigura, de asemenea, cã fiecare persoanã care
tranzacþioneazã în numele instituþiei are autoritatea ºi pregãtirea necesare sã angajeze instituþia, prin fiecare tranzacþie încheiatã, din punct de vedere legal (inclusiv
IV. Controlul operaþiunilor valutare
patrimonial).
19. Conducerile executive ale intermediarilor autorizaþi
27. Intermediarii autorizaþi vor verifica, de asemenea, ºi
vor lua mãsuri pentru elaborarea de norme proprii prin care vor rãspunde de respectarea de cãtre clienþi a condiþiilor de
se vor reglementa cel puþin urmãtoarele:
participare pe piaþa valutarã, conform prevederilor
a) procedurile de lucru cu clienþii;
Regulamentului privind efectuarea operaþiunilor valutare ºi
b) relaþia cu alþi intermediari (linii de arbitraj, spot ºi ale pct. 12 din prezentele norme.
forward);
28. Intermediarii autorizaþi vor stabili procedurile care sã
c) penalizãrile convenite în relaþia cu clienþii, precum ºi le permitã verificarea îndeplinirii de cãtre clienþi a prezentecu alþi intermediari pentru situaþii de nerespectare a terme- lor norme ºi a celorlalte prevederi legale ºi vor înainta
nelor de decontare ale tranzacþiilor;
Bãncii Naþionale a României toate informaþiile ºi orice docud) modalitãþi ºi proceduri de înregistrare a operaþiunilor ment solicitat de cãtre aceasta.
valutare.
20. Conducerile executive ale intermediarilor autorizaþi se
V. Sancþiuni
vor asigura cã personalul implicat (de regulã, arbitrajiºtii) nu
29. Cunoaºterea prevederilor prezentelor norme este
încheie, pe baza unor înþelegeri cu caracter oneros sau
pentru profit personal, tranzacþii la cursuri de schimb în necesarã pentru a asigura îndeplinirea unor standarde
minime de integritate ºi profesionalism; încãlcarea de cãtre
afara pieþei valutare interbancare.
21. Conducerile executive ale intermediarilor autorizaþi se societãþile bancare participante la piaþa valutarã interbanvor asigura cã personalul implicat, în special arbitrajiºtii: carã a principiilor enunþate va atrage dupã sine acþiuni
Ñ nu vor dezvãlui sau discuta elemente aferente unor ferme întreprinse de Banca Naþionalã a României în vedetranzacþii valutare încheiate cu clienþi sau cu alþi interme- rea corectãrii imediate a comportamentului acestora pe
piaþa valutarã interbancarã.
diari;
30. În situaþia în care societãþile bancare participante la
Ñ nu se vor vizita reciproc la locul de muncã (sala de
arbitraj) fãrã aprobarea expresã a conducerilor executive. piaþa valutarã interbancarã nu respectã prevederile
22. Conducerile executive ale intermediarilor autorizaþi prezentelor norme, Banca Naþionalã a României, în temeiul
vor lua mãsuri pentru delimitarea atribuþiilor ºi departajarea art. 50 din Legea nr. 33/1991, va aplica sancþiuni dupã
activitãþilor de piaþã valutarã pe compartimente distincte, cum urmeazã:
a) în cazul neafiºãrii permanente a cursurilor de schimb
conform practicilor internaþionale (front office, back office,
orientative ale leului (vânzare/cumpãrare), la vedere (spot)
cifru ºi corespondenþã bancarã).
23. Tranzacþiile între intermediari se încheie în nume ºi la termen (forward) în condiþiile prevãzute la cap. III pct. 6
propriu, prin confirmare între arbitrajiºti (telefonic, telex, din prezentele norme:
Ñ avertisment scris;
Reuters dealing) ºi reconfirmãri letrice ºi telex sau Swift,
Ñ amendã între 5 milioane lei ºi 50 milioane lei, dacã,
codificate corespunzãtor (letricÑspecimene de semnãturi,
telexÑchei telegrafice, SwiftÑchei Swift). Reconfirmarea deºi avertizatã, societatea bancarã sãvârºeºte o nouã contravenþie;
trebuie sã includã cel puþin urmãtoarele elemente:
b) în cazul în care societãþile bancare participante la
Ñ contrapartidã;
Compression
by CVISION
Technologies’ PdfCompressor.
For Evaluation
Purposes
Only
Ñ data încheierii
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pct. 7 ºi 8 din prezentele norme cu privire la cotaþiile de
cursuri ferme sau informative:
Ñ avertisment scris;
Ñ amendã între 8 milioane lei ºi 50 milioane lei, dacã,
deºi avertizatã, societatea bancarã sãvârºeºte o nouã contravenþie;
c) în situaþia în care societãþile bancare participante nu
transmit Bãncii Naþionale a României raportãrile operaþiunilor valutare desfãºurate pe piaþa valutarã interbancarã în
forma ºi la termenele prevãzute de aceasta:
Ñ avertisment scris;
Ñ amendã între 2 milioane lei ºi 20 milioane lei, dacã,
deºi avertizatã, societatea bancarã sãvârºeºte o nouã
contravenþie.
Banca Naþionalã a României poate suspenda sau
retrage, parþial sau total, autorizaþia unei societãþi bancare
de a desfãºura operaþiuni pe piaþa valutarã interbancarã,
dacã:
a) aceasta nu respectã prevederile reglementãrilor Bãncii
Naþionale a României sau ale legii;
b) aceasta efectueazã operaþiuni în afara sferei de
cuprindere a autorizaþiei;
c) conduita sa profesionalã nu contribuie la dezvoltarea
pieþei valutare interbancare în condiþii de performanþã ºi
prudenþã bancarã.
VI. Dispoziþii finale
31. Conducerile executive ale intermediarilor autorizaþi se
vor asigura cã personalul implicat este în deplinã cunoºtinþã de cauzã asupra identitãþii clientului ºi asupra caracterului tranzacþiei, în scopul prevenirii operaþiunilor de
”spãlare a banilorÒ.
32. Comisioanele bancare aferente operaþiunilor pe piaþa
valutarã interbancarã se calculeazã ºi se încaseazã numai
în lei.
33. Pentru fiecare zi de întârziere în decontarea operaþiunilor desfãºurate pe piaþa valutarã interbancarã, partea
lezatã (client sau intermediar) poate pretinde compensaþii
materiale (atât în lei, cât ºi în valutã) pentru daunele produse.
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34. Tranzacþiile valutare în afara orelor oficiale ºi, în
special, efectuate în alte locuri decât cele desemnate (front
office) vor fi permise numai în situaþii excepþionale, cu
aprobarea prealabilã a conducerilor executive ale intermediarilor autorizaþi.
35. Intermediarii autorizaþi, precum ºi salariaþii acestora
(arbitrajiºti) pot înfiinþa asociaþii profesionale având drept
scop ridicarea standardelor profesionale, stabilirea ºi impunerea unor reguli de conduitã ºi eticã profesionalã în desfãºurarea operaþiunilor pe piaþa valutarã interbancarã din
România.
Astfel de asociaþii pot emite coduri de conduitã care, o
datã avizate de Banca Naþionalã a României, pot completa
prezentele norme.
36. Prezentele norme au fost elaborate dupã consultãri
prealabile cu potenþialii operatori de pe piaþa valutarã interbancarã ºi vor face subiectul unor revizuiri, ori de câte ori
tendinþele de dezvoltare a pieþei valutare o impun.
37. Prezentele norme intrã în vigoare începând cu data
de 1 august 1994*), fiind comunicate de Banca Naþionalã a
României, anterior acestei date, potenþialilor intermediari.
De la aceastã datã îºi înceteazã aplicabilitatea Normele
privind organizarea ºi funcþionarea pieþei valutare bancare
(anexa nr. 3 la Regulamentul privind efectuarea operaþiunilor valutare), publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 128 din 10 iunie 1992.
De asemenea, îºi înceteazã valabilitatea urmãtoarele
circulare emise de Banca Naþionalã a României: Circulara
nr. 21 din 10 septembrie 1992 (Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 233 din 23 septembrie 1992),
Circulara nr. 23 din 3 septembrie 1993 (Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 222 din 12 septembrie 1993),
Circulara nr. 10 din 24 martie 1994 (Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 87 din 4 aprilie 1994), Circulara
nr. 14 din 8 aprilie 1994 (Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 104 din 25 aprilie 1994) ºi Circulara nr. 39
din 26 septembrie 1994 (Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 287 din 10 octombrie 1994).

NOMENCLATOR
Prezentul nomenclator cuprinde expresii uzuale ºi înþelesurile lor general-acceptate; folosirea lor va duce la evitarea neînþelegerilor ce ar putea apãrea în timpul încheierii
unei tranzacþii.
În toate cazurile, valuta/valutele tranzacþionatã(e) trebuie
clar specificatã(e).
În anumite cazuri, evidente, unii termeni pot fi utilizaþi
atât pentru operaþiuni de fructificare de fonduri, cât ºi pentru operaþiuni de schimb valutar.
Operaþiuni la vedere (spot)
O operaþiune de vânzare/cumpãrare valute cu decontare
dupã douã zile de la data încheierii tranzacþiei, la cursul
de schimb stabilit între pãrþi (curs spot). În cazul în care
este o zi nelucrãtoare, decontarea are loc în urmãtoarea zi
lucrãtoare. (Fac excepþie cazurile în care între contrapartide existã alte convenþii).

tare este nelucrãtoare ºi ultima zi a lunii, decontarea se
face în ultima zi lucrãtoare a aceleiaºi luni.
Operaþiuni swap
O operaþiune de cumpãrare ºi vânzare simultanã a aceleiaºi sume în valutã cu decontarea la douã date de valutã
diferite (de regulã spot ºi forward) la cursuri de schimb
stabilite (spot ºi forward) la data tranzacþiei.
Data valutei (value date)
Data la care se face decontarea tranzacþiei.
Data tranzacþiei
Data la care se încheie tranzacþia.

Operaþiuni la termen (forward)

Poziþie deschisã
Diferenþa dintre totalul tranzacþiilor la vedere ºi totalul
tranzacþiilor la termen efectuate într-o valutã, pentru care
se asumã un risc valutar, sau dintre totalul activelor ºi
pasivelor în valutã.

O operaþiune de vânzare/cumpãrare valute cu decontare
dupã mai mult de douã zile de la data încheierii tranzacþiei, la cursul de schimb stabilit între pãrþi (curs forward). În
cazul în care aceasta este o zi nelucrãtoare, decontarea
are loc în urmãtoarea zi lucrãtoare. Dacã ziua de decon-

Poziþie închisã
Cumpãrãri ºi vânzãri într-o valutã sau active ºi pasive
valutare care se echilibreazã pe total, negenerând o poziþie
deschisã.

*) A se vedea
datele de intrareTechnologies’
în vigoare a actelor modificatoare.
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Cotaþie fermã (firm quotation)

Cotarea unui preþ ferm care angajeazã banca. Este
recomandatã adãugarea unor restricþii de timp sau de
sumã (”ferm pentru un minutÒ sau ”ferm pentru un milionÒ).
Cotaþie orientativã (for info only)
Cotaþii care nu sunt ferme, datoritã imposibilitãþii de a
tranzacþiona din anumite motive (depãºirea limitei de expunere etc.).
Cotaþie directã
O cotaþie este directã atunci când valuta localã este
exprimatã în funcþie de o unitate monetarã a altei valute,
numitã de bazã (ex. USD/DEM, USD valuta de bazã).
Cotaþie indirectã
O cotaþie este indirectã când o valutã este exprimatã în
funcþie de o unitate monetarã a valutei locale (ex.
USD/GBP, GBP valuta de bazã).

Înþelesul termenului limitat este vindeþi cu cel puþin în
cazul unui ordin de vânzare ºi cumpãraþi cu cel mult în
cazul unui ordin de cumpãrare.
Ordinele trebuie sã specifice perioada pentru care sunt
valabile (numãrul de zile).
Broker
Intermediar autorizat care opereazã pe piaþa valutarã
interbancarã în nume propriu, dar numai în contul clienþilor
sãi, pe baza ordinelor acestora, contra unui comision.
Dealer
Intermediar autorizat care opereazã pe piaþa valutarã
interbancarã atât în nume ºi în cont propriu, cât ºi în
nume propriu ºi în contul clienþilor.
Conotaþia dealer pentru o persoanã fizicã (arbitrajist) se
referã la angajaþii unui intermediar autorizat sã opereze pe
piaþa valutarã interbancarã.

Ordin la curs limitat
Ordin ce trebuie executat pânã la cursul limitã indicat
de client.

Punct (pip)
Ultima cifrã a unei cotaþii.

FORMULARUL Nr. 1

Denumire client ...........................................
........................................................................
Adresa/Sediul ..............................................
Tel./telex .....................................................
Persoana de contact ................................
Nr. din Registrul comerþului .......................
Cod SICOMEX ..............................................

ACCEPTAT/RESPINS (motivul ..........................
.................................................................................)
la CURSUL COTAT FERM ºi acceptat de client
de ....................... lei/ .......................
Semnãtura autorizatã
L.S.

Semnãtura clientului
L.S.

Se completeazã de intermediar la sediul acestuia, în prezenþa
clientului.

ORDIN DE CUMPÃRARE VALUTÃ LA VEDERE (SPOT)
valabil pentru data de .......................
Cãtre ...................................................
CUMPÃRAÞI suma de ......................./.......................................... cu data valutei de ..................... .
(cifre)

(litere)

Echivalentul în lei îl veþi recupera din contul nostru de disponibil nr. .............. deschis la ................
................................................................................................................................................................. .
Suma în valuta cumpãratã o veþi vira cu aceeaºi datã de valutã (sus-menþionatã) în contul nostru
nr. ....................... deschis la .............................................. .
Declarãm pe propria rãspundere urmãtoarele:
1. Scopul cumpãrãrii de valutã este o operaþiune de cont curent reprezentând
.........................................................................................................................................................,
având la bazã urmãtoarele documente anexate:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ .
2. Disponibilitãþile noastre valutare cumulate la data prezentei sunt de ....................... USD
(în cifre)
(sau echivalent în USD).
3. Suntem de acord cu blocarea sumei în valutã, cumpãratã pânã la utilizarea acesteia conform destinaþiei iniþiale declarate, prevãzute la pct. 1.
..............................................
Data întocmirii

Compression by CVISION Technologies’

..............................................
Semnãtura autorizatã
L.S. Evaluation
PdfCompressor. For

Purposes Only
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FORMULARUL Nr. 2

Denumire client ...........................................
........................................................................
Adresa/Sediul ..............................................
Tel./telex .....................................................
Persoana de contact ................................
Nr. din Registrul comerþului .......................
Cod SICOMEX ..............................................

ACCEPTAT
la CURSUL COTAT FERM ºi acceptat de client
de ....................... lei/.......................
Semnãtura autorizatã
L.S.

Semnãtura clientului
L.S.

Se completeazã de intermediar la sediul acestuia, în prezenþa
clientului.

ORDIN DE VÂNZARE VALUTÃ LA VEDERE (SPOT)
valabil pentru data de .......................
Cãtre ..................................................
VINDEÞI suma de ............................../.......................................... cu data valutei de ......................
(cifre)

(litere)

din contul nostru valutar nr. ......................................... deschis la ........................................ .
Contravaloarea în lei se va vira cu aceeaºi datã a valutei în contul nostru în lei nr. .......................
deschis la ........................................................................................................................... .
..............................................
Data întocmirii

..............................................
Semnãtura autorizatã
L.S.

FORMULARUL Nr. 3

Denumire client ...........................................
........................................................................
Adresa/Sediul ..............................................
Tel./telex .....................................................
Persoana de contact ................................
Nr. din Registrul comerþului .......................
Cod SICOMEX ..............................................

ACCEPTAT/RESPINS (motivul ..........................
.................................................................................)
la CURSUL COTAT FERM ºi acceptat de client
de ....................... lei/ .......................
Semnãtura autorizatã
L.S.

Semnãtura clientului
L.S.

Se completeazã de intermediar la sediul acestuia, în prezenþa
clientului.

ORDIN DE CUMPÃRARE VALUTÃ LA TERMEN (FORWARD)
valabil pentru data de .......................
Cãtre ...................................................
CUMPÃRAÞI suma de ......................./.......................................... cu data valutei de ...................... .
(cifre)

(litere)

Echivalentul în lei îl veþi recupera din contul nostru de disponibil nr. .............. deschis la ................
................................................................................................................................................................. .
Suma în valuta cumpãratã o veþi vira cu aceeaºi datã de valutã (sus-menþionatã) în contul nostru
nr. ....................... deschis la .............................................. .
Declarãm pe propria rãspundere urmãtoarele:
1. Scopul cumpãrãrii de valutã este o operaþiune de cont curent cu plata la termen,
reprezentând
.........................................................................................................................................................,
având la bazã urmãtoarele documente anexate:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ .
2. Disponibilitãþile noastre valutare cumulate la data prezentei sunt de ....................... USD
(în cifre)
(sau echivalent în USD).
3. Suntem de acord cu blocarea sumei în valutã, cumpãratã pânã la utilizarea acesteia conform destinaþiei iniþiale declarate, prevãzute la pct. 1.
..............................................
Data întocmirii

Compression by CVISION Technologies’
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Semnãtura autorizatã
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FORMULARUL Nr. 4

Denumire client ...........................................
........................................................................
Adresa/Sediul ..............................................
Tel./telex .....................................................
Persoana de contact ................................
Nr. din Registrul comerþului .......................
Cod SICOMEX ..............................................

ACCEPTAT/RESPINS (motivul ..........................
.................................................................................)
la CURSUL COTAT FERM ºi acceptat de client
de ....................... lei/ .......................
Semnãtura autorizatã
L.S.

Semnãtura clientului
L.S.

Se completeazã de intermediar la sediul acestuia, în prezenþa
clientului.

ORDIN DE VÂNZARE VALUTÃ LA TERMEN (FORWARD)
valabil pentru data de ...............................
Cãtre ..........................................................
VINDEÞI suma de ............................../.......................................... cu data valutei de .......................
(cifre)

(litere)

din contul nostru valutar nr. .............................................. deschis la ............................................. .
Contravaloarea în lei se va vira cu aceeaºi datã a valutei în contul nostru în lei nr. .......................
deschis la ..................................................................... .
Declarãm pe propria rãspundere cã scopul vânzãrii de valutã îl constituie o operaþiune de
cont curent cu plata la termen, reprezentând ....................................................................................,
având la bazã urmãtoarele documente anexate:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..............................................
Data întocmirii

..............................................
Semnãtura autorizatã
L.S.
FORMULARUL Nr. 5

Denumire client ...........................................
........................................................................
Adresa/Sediul ..............................................
Tel./telex .....................................................
Persoana de contact ................................
Nr. din Registrul comerþului .......................
Cod SICOMEX ..............................................

ACCEPTAT/RESPINS (motivul ..........................
.................................................................................)
la CURSUL LIMITAT solicitat de client
de ....................... lei/ .......................
Semnãtura autorizatã
Semnãtura clientului
L.S.
L.S.
EXECUTAT LA CURSUL de ............. lei/.............
Se completeazã de intermediar la sediul acestuia, în prezenþa
clientului.

ORDIN DE CUMPÃRARE VALUTÃ LA VEDERE (SPOT)
valabil pentru data de .......................
Cãtre .......................
CUMPÃRAÞI suma de ......................./.......................................... cu data valutei de ..................... .
(cifre)

(litere)

Echivalentul în lei îl veþi recupera din contul nostru de disponibil nr. .............. deschis la ................
................................................................................................................................................................. .
Suma în valuta cumpãratã o veþi vira cu aceeaºi datã de valutã (sus-menþionatã) în contul nostru
nr. ....................... deschis la .............................................. .
Declarãm pe propria rãspundere urmãtoarele:
1. Scopul cumpãrãrii de valutã este o operaþiune de cont curent reprezentând
.........................................................................................................................................................,
având la bazã urmãtoarele documente anexate:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ .
2. Disponibilitãþile noastre valutare cumulate la data prezentei sunt de ....................... USD
(în cifre)
(sau echivalent în USD).
3. Suntem de acord cu blocarea sumei în valutã, cumpãratã pânã la utilizarea acesteia conform destinaþiei iniþiale declarate, prevãzute la pct. 1.
..............................................
Data întocmirii
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FORMULARUL Nr. 6

Denumire client ...........................................
........................................................................
Adresa/Sediul ..............................................
Tel./telex .....................................................
Persoana de contact ................................
Nr. din Registrul comerþului .......................
Cod SICOMEX ..............................................

ACCEPTAT
la CURSUL LIMITAT solicitat de client
de....................... lei/.......................
Semnãtura autorizatã
L.S.

Semnãtura clientului
L.S.

EXECUTAT LA CURSUL de ............. lei/.............
Se completeazã de intermediar la sediul acestuia, în prezenþa
clientului.

ORDIN DE VÂNZARE VALUTÃ LA VEDERE (SPOT)
valabil pentru data de .......................
Cãtre ..................................................
VINDEÞI suma de ............................../.......................................... cu data valutei de.......................
(cifre)

(litere)

din contul nostru valutar nr. ................... deschis la ......................................................................... .
Contravaloarea în lei se va vira cu aceeaºi datã a valutei în contul nostru în lei nr. .................
deschis la ................................ .
..............................................
Data întocmirii

..............................................
Semnãtura autorizatã
L.S.

FORMULARUL Nr. 7

Denumire client ...........................................
........................................................................
Adresa/Sediul ..............................................
Tel./telex .....................................................
Persoana de contact ................................
Nr. din Registrul comerþului .......................
Cod SICOMEX ..............................................

ACCEPTAT/RESPINS (motivul ..........................
.................................................................................)
la CURSUL LIMITAT solicitat de client
de ....................... lei/ .......................
Semnãtura autorizatã
Semnãtura clientului
L.S.
L.S.
EXECUTAT LA CURSUL de ............. lei/.............
Se completeazã de intermediar la sediul acestuia, în prezenþa
clientului.

ORDIN DE CUMPÃRARE VALUTÃ LA TERMEN (FORWARD)
valabil pentru data de .......................
Cãtre .......................
CUMPÃRAÞI suma de ......................./.......................................... cu data valutei de...................... .
(cifre)

(litere)

Echivalentul în lei îl veþi recupera din contul nostru de disponibil nr. .............. deschis la..................
................................................................................................................................................................. .
Suma în valuta cumpãratã o veþi vira cu aceeaºi datã de valutã (sus-menþionatã) în contul nostru
nr. ....................... deschis la .............................................. .
Declarãm pe propria rãspundere urmãtoarele:
1. Scopul cumpãrãrii de valutã este o operaþiune de cont curent reprezentând
.........................................................................................................................................................,
având la bazã urmãtoarele documente anexate:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ .
2. Disponibilitãþile noastre valutare cumulate la data prezentei sunt de ....................... USD
(în cifre)
(sau echivalent în USD).
3. Suntem de acord cu blocarea sumei în valutã, cumpãratã pânã la utilizarea acesteia conform destinaþiei iniþiale declarate, prevãzute la pct. 1.
..............................................
Data întocmirii

Compression by CVISION Technologies’
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FORMULARUL Nr. 8

Denumire client ...........................................
........................................................................
Adresa/Sediul ..............................................
Tel./telex .....................................................
Persoana de contact ................................
Nr. din Registrul comerþului .......................
Cod SICOMEX ..............................................

ACCEPTAT/RESPINS (motivul ..........................
.................................................................................)
la CURSUL LIMITAT ºi acceptat de client
de ....................... lei/ .......................
Semnãtura autorizatã
Semnãtura clientului
L.S.
L.S.
EXECUTAT LA CURSUL de ............. lei/.............
Se completeazã de intermediar la sediul acestuia, în prezenþa
clientului.

ORDIN DE VÂNZARE VALUTÃ LA TERMEN (FORWARD)
valabil pentru data de ..............................
Cãtre ..........................................................
VINDEÞI suma de ............................../.......................................... cu data valutei de.......................
(cifre)

(litere)

din contul nostru valutar nr. .............................................. deschis la ............................................ .
Contravaloarea în lei se va vira cu aceeaºi datã a valutei în contul nostru în lei nr. .......................
deschis la .................................................................... .
Declarãm pe propria rãspundere cã scopul vânzãrii de valutã îl constituie o operaþiune de
cont curent cu plata la termen, reprezentând ....................................................................................,
având la bazã urmãtoarele documente anexate:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ .
..............................................
Data întocmirii

..............................................
Semnãtura autorizatã
L.S.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

ÎN ATENÞIA ABONAÞILOR
În scopul modernizãrii sistemului de abonare ºi de expediþie a publicaþiilor sale, Regia
Autonomã ”Monitorul OficialÒ doreºte sã cunoascã preferinþele abonaþilor sãi, pentru a veni în
întâmpinarea acestora printr-o nouã dotare.
De aceea, vã rugãm sã completaþi ºi sã expediaþi pe adresa noastrã: Regia Autonomã
”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti, sau prin fax
nr. 312.47.03, talonul alãturat, în care sã notaþi cu X în cãsuþele în care se încadreazã rãspunsul
dumneavoastrã ( X ).

❒

v
• Denumirea firmei/Numele persoanei solicitante:
.....................................................................................................................................
• Sediul/adresa completã:
Ñ Localitatea ............................................., codul poºtal ...................................,
str. .................................. nr. .........., bl. .........., ap. .........., sc. .........., et. ..........,
sector .........., judeþ .............................. .
• Abonamentul a fost fãcut la:
Ñ RODIPET
Ñ altã societate comercialã
Ñ Poºta românã
Ñ R.A.M.O. (direct)

❒
❒
❒
❒

• Abonamentul dvs. a fost achitat prin:
Ñ dispoziþie/ordin de platã
❒
Ñ mandat poºtal
❒
Ñ chitanþã RODIPET
❒
ºi se referã la (precizaþi, dacã este cazul, numãrul de abonamente):

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Un
abonament

Un numãr de
abonamente

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

M. Of., Partea I
M. Of., Partea I bis
M. Of., Partea I în limba maghiarã
M. Of., Partea a II-a
M. Of., Partea a III-a
M. Of., Partea a IV-a
Colecþia Legislaþia României
Colecþia de hotãrâri ale Guvernului
României ºi alte acte normative
Decizii ale Curþii Constituþionale
Colecþii tematice pe domenii
Ediþii tematice trilingve
Repertoriul actelor publicate în M.Of.,
Partea I, decembrie 1989Ñianuarie 1996

• Dacã pentru un nou tip de abonamente
doriþi dischete cu textul înmagazinat
• Dacã abonamentul dvs. este anual
trimestrial

❒
❒
❒
❒

• Dacã doriþi sã primiþi cãrþile ambalate în:
hârtie
folie de plastic

❒
❒

• Dacã sunt mai multe abonamente, doriþi
adresare nominalã pe fiecare pachet?

❒

lunar
trimestrial

• Alte aspecte pe care le apreciaþi ca fiind de luat în considerare:
.....................................................................................................................................
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ÎN ATENÞIA ABONAÞILOR
Evident, avem în vedere prin aceasta o servire civilizatã ºi scurtarea timpului în care vã
vor parveni publicaþiile.
Pentru proiectarea noului sistem pe care dorim sã-l realizãm în acest an, informaþiile ne
sunt strict necesare, neputându-le obþine pe altã cale.
Vã mulþumim.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
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 : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, telefon 668.55.58 ºi 614.17.39.
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 52/1996
conþine 16 pagini. PdfCompressor. For Evaluation
Preþul 320 lei Purposes
40.816
Compression
by CVISION
Technologies’
Only

