Anul VIII Ñ Nr. 231

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

Miercuri, 25 septembrie 1996

SUMAR
Nr.

Pagina

LEGI ªI DECRETE
93. Ñ Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul
României ºi Organizaþia pentru Cooperare ºi
Dezvoltare Economicã cu privire la privilegiile ºi
imunitãþile acordate Organizaþiei ..............................
Acord între Guvernul României ºi Organizaþia pentru
Cooperare ºi Dezvoltare Economicã cu privire la
privilegiile ºi imunitãþile acordate Organizaþiei ........
464. Ñ Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guver nul României ºi
Organizaþia pentru Cooperare ºi Dezvoltare
Economicã cu privire la privilegiile ºi imunitãþile acordate Organizaþiei .......................................................
97.

468.

«
Ñ Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului
nr. 45/1995 privind aprobarea Acordului pentru
încheierea decontãrilor în ruble transferabile, precum ºi transformarea ºi lichidarea soldului în ruble
transferabile în favoarea Republicii Federale
Germania....................................................................
Ñ Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 45/1995 privind
aprobarea Acordului pentru încheierea decontãrilor
în ruble transferabile, precum ºi transformarea ºi
lichidarea soldului în ruble transferabile în favoarea
Republicii Federale Germania ..................................

«
99. Ñ Lege privind aprobarea Ordonanþei Guvernului
nr. 14/1996 pentru ratificarea Acordului de împrumut
(Împrumutul de ajustare a sectorului financiar ºi al
întreprinderilor Ñ FESAL) dintre România ºi Banca
Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare,
semnat la Washington la 19 ianuarie 1996 ...........
470. Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 14/1996 pentru
ratificarea Acordului de împrumut (Împrumutul de
ajustare a sectorului financiar ºi al întreprinderilor
Ñ FESAL) dintre România ºi Banca Internaþionalã
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, semnat la
Washington la 19 ianuarie 1996..............................
101.

«
Ñ Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului
nr. 2/1996 cu privire la completarea ºi modificarea
unor reglementãri referitoare la taxa pe valoarea
adãugatã ....................................................................

Nr.
472.

2
102.
2Ð5
473.
5
321.
322.
324.
5Ð6

462.

Pagina
Ñ Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 2/1996 cu privire
la completarea ºi modificarea unor reglementãri referitoare la taxa pe valoarea adãugatã......................
«
Ñ Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului
nr. 13/1996 privind acordarea unor înlesniri referitoare la majorãrile de întârziere ..............................
Ñ Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 13/1996 privind
acordarea unor înlesniri referitoare la majorãrile de
întârziere ....................................................................
«
Ñ Decret privind acreditarea unui ambasador.......
Ñ Decret privind acreditarea unui ambasador.......
Ñ Decret privind rechemarea ºi acreditarea unor
ambasadori.................................................................
Ñ Decret privind acreditarea unui ambasador.......

7

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Ñ Hotãrâre pentru modificarea ºi completarea
Hotãrârii Guvernului nr. 462/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Tineretului ºi
Sportului, republicatã.................................................
Ñ Hotãrâre privind unele mãsuri legate de finalizarea
obiectivului de investiþii ”Unitatea nr. 1 Ñ Centrala
Nuclearo-Electricã CernavodãÒ .................................
Ñ Hotãrâre privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1996 pentru continuarea ºi finalizarea lucrãrilor la obiectivul de investiþii ”Reþea de
distribuþie a gazelor naturale în oraºul Bolintin ValeÒ
ºi repararea unor strãzi ºi trotuare situate în oraºul
Bolintin Vale, judeþul Giurgiu....................................
Ñ Hotãrâre privind aprobarea Acordului de reglementare a recuperãrii creanþelor României din
Republica Arabã Egipt, cu scadenþe în anii 1994,
1995 ºi 1996 .............................................................

8

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
1.862. Ñ Ordin al ministrului de stat, ministrul finanþelor,
privind lansarea unei emisiuni de titluri de stat
cu dobândã seria 1996 G 2 ....................................

823.
6
827.

830.
7

847.

8

9

9
10
10
10
11

11Ð14

14

15

15

16

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 231

LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României
ºi Organizaþia pentru Cooperare ºi Dezvoltare Economicã
cu privire la privilegiile ºi imunitãþile acordate Organizaþiei
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se ratificã Acordul dintre Guver nul României ºi
Organizaþia pentru Cooperare ºi Dezvoltare Economicã cu privire la privilegiile ºi imunitãþile acordate Organizaþiei, semnat la Paris la 12 octombrie 1995.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 13 mai
1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ADRIAN NÃSTASE
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 4 septembrie 1996, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI

ION SOLCANU
Bucureºti, 23 septembrie 1996.
Nr. 93.

ACORD
între Guvernul României ºi Organizaþia pentru Cooperare ºi Dezvoltare Economicã
cu privire la privilegiile ºi imunitãþile acordate Organizaþiei
Guvernul României ºi Organizaþia pentru Cooperare ºi Dezvoltare Economicã, denumite, în continuare, pãrþi,
având în vedere prevederile Convenþiei privind Organizaþia pentru Cooperare ºi Dezvoltare Economicã din
14 decembrie 1960,
þinând seama de cooperarea existentã între Organizaþie ºi România ºi de interesul de a dezvolta o cooperare
mai strânsã, dovedit de stabilirea unui program specific pentru România, ºi
dat fiind cã acesta va creºte nivelul activitãþilor desfãºurate de Organizaþie în România,
au convenit urmãtoarele:
ARTICOLUL 1
Definiþii

În scopul acestui acord:
a) Guvern înseamnã Guvernul României;
b) Organizaþie înseamnã Organizaþia pentru Cooperare ºi
Dezvoltare Economicã;
c) funcþionari înseamnã categoriile de funcþionari cãrora
li se aplicã prevederile acestui acord, aºa cum sunt stabilite
de secretarul general ºi aprobate de Consiliul Organizaþiei;
numele funcþionarilor incluºi în aceste categorii vor fi comunicate Guvernului, în mod periodic;
d) localul Organizaþiei înseamnã clãdirile sau pãrþi ale
acestora, folosite de Organizaþie pentru scopuri oficiale, în
mod permanent sau temporar;
e) bunurile Organizaþiei înseamnã toate bunurile acesteia, inclusiv fondurile ºi mijloacele fixe, care aparþin sau
sunt deþinute sau sunt administrate de Organizaþie sau în
numele acesteia;

f) arhivele Organizaþiei înseamnã toate dosarele ºi
corespondenþa, documentele sau alte materiale, inclusiv
benzi magnetice ºi filme, înregistrãri sonore, software pentru computere ºi materiale scrise, benzi video sau discuri,
ca ºi dischete ºi benzi, conþinând date care aparþin
Organizaþiei sau sunt deþinute de aceasta sau în numele
acesteia;
g) membri înseamnã þãrile sau alte entitãþi care sunt
membre ale Organizaþiei;
h) participanþi nemembri înseamnã þãrile care nu sunt
membre ale Organizaþiei sau organizaþiile internaþionale
care au primit o invitaþie de la Organizaþie sã participe, ca
observatori sau pe orice altã bazã, la o reuniune þinutã de
Organizaþie;
i) reprezentanþi înseamnã delegaþii, delegaþii supleanþi,
consilierii, experþii tehnici ºi secretarii delegaþiilor;
j) reuniuni convocate de Organizaþie înseamnã orice reuniune a unui organ al Organizaþiei ºi orice altã reuniune,
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conferinþã inter naþionalã sau întâlnire convocatã de
Organizaþie;
k) experþi înseamnã persoanele, altele decât cele menþionate la paragraful c) al acestui articol, care sunt numiþi,
în mod expres, de cãtre Organizaþie, în vederea îndeplinirii
de misiuni pentru Organizaþie.
ARTICOLUL 2
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a) Organizaþia poate sã deþinã valutã de orice fel ºi
poate sã aibã ºi sã efectueze operaþiuni în conturi în orice
valutã;
b) Organizaþia poate sã-ºi transfere, în mod liber, fondurile pe teritoriul României, din ºi în afara teritoriului acesteia, ºi poate sã schimbe orice valutã pe care o deþine în
altã valutã, în aceleaºi condiþii ca cele prevãzute pentru
orice altã organizaþie internaþionalã sau guvern strãin.

Statutul internaþional al Organizaþiei
ARTICOLUL 10

Organizaþia este recunoscutã de Guvern ca fiind o organizaþie interguvernamentalã.
ARTICOLUL 3
Personalitate juridicã

Organizaþia are personalitate juridicã. Ea are capacitatea
de a încheia contracte, de a dobândi ºi dispune de bunuri
mobile ºi imobile ºi de a sta în justiþie.
ARTICOLUL 4
Obiectul acordului

Guvernul va acorda Organizaþiei privilegiile, scutirile ºi
imunitãþile prevãzute de acest acord. În cazul în care
Guvernul acordã privilegii, scutiri sau imunitãþi mai favorabile unei organizaþii internaþionale similare, acesta se va
strãdui sã acorde Organizaþiei acelaºi tratament.

Scutiri de impozite ºi taxe

Organizaþia ºi patrimoniul sãu sunt scutite de:
a) orice formã de impozitare directã. Se înþelege, însã,
cã Organizaþia nu va solicita scutiri de tarife ºi taxe care
nu constituie altceva decât plata serviciilor de utilitate
publicã;
b) taxe vamale, interdicþii sau restricþii cu privire la
importul sau exportul de bunuri destinate folosinþei oficiale,
cu condiþia ca bunurile astfel importate sã nu fie vândute
în România, decât în condiþiile convenite cu Guvernul;
c) taxe vamale, restricþii sau interdicþii în ceea ce priveºte importul ºi exportul de publicaþii;
d) orice formã de impozitare indirectã privind bunurile
cumpãrate ºi serviciile procurate pentru scopuri oficiale, în
aceleaºi condiþii ca cele aplicate misiunilor diplomatice ºi
altor organizaþii interguvernamentale în România.

ARTICOLUL 5

ARTICOLUL 11

Imunitatea de jurisdicþie

Privilegii cu privire la comunicaþii

1. Organizaþia ºi bunurile sale, indiferent de locul unde
se aflã acestea ºi de cine le deþine, se bucurã de imunitate de jurisdicþie, cu excepþia cazului în care Organizaþia a
renunþat, în mod expres, la imunitate. În orice caz, se înþelege cã renunþarea la imunitate nu se extinde ºi asupra
mãsurilor de executare.
2. Nu va exista imunitate în cazul acþiunii introduse de
un terþ în vederea obþinerii plãþii despãgubirilor rezultate
dintr-un accident cauzat de un vehicul aparþinând
Organizaþiei sau folosit în numele Organizaþiei, dacã prejudiciul nu este acoperit de o asigurare corespunzãtoare.

Organizaþia va beneficia, pentru comunicaþii oficiale, de
un tratament nu mai puþin favorabil decât acel acordat de
România oricãrui alt guvern, inclusiv misiunilor diplomatice,
în privinþa prioritãþilor, tarifelor ºi taxelor poºtale, pentru
telegrame, radiograme, telefotografii, fax, telefon sau alte
comunicaþii ºi tarife de presã, pentru informaþii de presã ºi
radio. Nici un fel de cenzurã nu va fi aplicatã corespondenþei oficiale sau oricãrei alte forme de comunicare oficialã a Organizaþiei.

ARTICOLUL 6
Imunitatea bunurilor

Bunurile Organizaþiei, indiferent de locul unde se aflã
acestea ºi de cine le deþine, nu vor putea face obiectul
percheziþiei, rechiziþiei, confiscãrii, exproprierii sau al altei
forme de imixtiune administrativã, judiciarã sau legislativã.
ARTICOLUL 7
Inviolabilitatea localului

1. Localul Organizaþiei, inclusiv localul utilizat de
Organizaþie pe perioada unei reuniuni convocate de
Organizaþie, va fi inviolabil.
ARTICOLUL 8
Inviolabilitatea arhivelor

Arhivele Organizaþiei vor fi inviolabile, indiferent de locul
unde se aflã.
ARTICOLUL 9
Operaþiuni financiare

Nefiind supusã controlului, reglementãrilor sau instrucþiunilor financiare:

ARTICOLUL 12
Furnizarea de servicii publice

Pentru a permite Organizaþiei sã-ºi îndeplineascã, în
mod deplin ºi eficient, responsabilitãþile ºi sarcinile sale,
serviciile publice esenþiale vor fi puse la dispoziþia
Organizaþiei pe aceeaºi bazã ºi în aceleaºi condiþii ca cele
care se aplicã misiunilor diplomatice în România.
ARTICOLUL 13
Privilegiile ºi imunitãþile membrilor ºi participanþilor nemembri

1. Reprezentanþii membrilor ºi participanþilor nemembri
acreditaþi la Organizaþie sau la o reuniune convocatã de
Organizaþie se vor bucura de privilegiile, imunitãþile ºi facilitãþile acordate, în mod normal, agenþilor diplomatici de rang
similar, în timpul exercitãrii funcþiei lor pe teritoriul României
ºi în timpul cãlãtoriei spre ºi de la locul reuniunii.
2. Pentru a asigura reprezentanþilor membrilor ºi participanþilor nemembri deplina libertate a cuvântului ºi independenþã în îndeplinirea sarcinilor lor, va continua sã se acorde
imunitate de jurisdicþie în privinþa cuvintelor rostite sau
scrise sau faptelor comise în îndeplinirea îndatoririlor lor,
indiferent dacã persoanele respective nu mai sunt reprezentanþi sau participanþi nemembri.
3. Privilegiile, imunitãþile ºi facilitãþile sunt acordate
reprezentanþilor membrilor ºi participanþilor nemembri pentru
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a le permite exercitarea funcþiilor lor în cadrul Organizaþiei
ºi nu în beneficiul lor personal. În consecinþã, un membru
sau un participant nemembru are nu numai dreptul, dar ºi
obligaþia de a renunþa la imunitatea reprezentantului sãu în
cazurile în care, în opinia membrului sau a participantului
nemembru, imunitatea ar împiedica actul de justiþie ºi
aceastã renunþare se poate face fãrã a prejudicia scopul
pentru care imunitatea este acordatã.
ARTICOLUL 14
Privilegiile ºi imunitãþile funcþionarilor

a) imunitate în privinþa arestãrii sau detenþiei sau confiscãrii bagajului personal;
b) imunitate de jurisdicþie în privinþa cuvintelor rostite
sau scrise ºi a oricãror fapte comise în îndeplinirea misiunii
lor. O asemenea imunitate va continua ºi dupã încheierea
misiunii lor;
c) inviolabilitatea tuturor actelor ºi documentelor;
d) dreptul de a folosi coduri, de a trimite ºi de a primi
corespondenþã ºi alte acte ºi documente prin curier, în
scopul comunicãrii cu Organizaþia;
e) aceleaºi facilitãþi în privinþa valutei ºi a schimbului
valutar ºi a obligaþiei de a depune garanþie pentru bunurile
importate temporar în România ca cele acordate reprezentanþilor unui guvern strãin, aflaþi în misiune oficialã temporarã.
Prevederile paragrafului 1a) ºi e) ale acestui articol nu
se aplicã persoanelor care au avut reºedinþa permanentã
în România imediat înainte de numirea lor de cãtre
Organizaþie.

Funcþionarii Organizaþiei:
a) se bucurã de imunitate de jurisdicþie, inclusiv de
imunitate în privinþa arestãrii sau detenþiei pentru fapte
comise în calitatea lor oficialã; ei vor continua sã se
bucure de imunitate dupã îndeplinirea atribuþiilor lor ca
funcþionari ai Organizaþiei;
b) sunt scutiþi de orice formã de impozitare directã pe
salarii, venituri ºi indemnizaþii plãtite de Organizaþie;
c) sunt scutiþi, împreunã cu soþiile lor ºi membrii de
familie, de restricþiile privind imigrarea ºi înregistrarea strãinilor;
d) se bucurã, împreunã cu soþiile lor ºi membrii de
familie, de aceleaºi avantaje, în privinþa repatrierii, în
cazuri de crize internaþionale, ca ºi membrii misiunilor
diplomatice;
e) au dreptul sã importe, fãrã taxe vamale, mobilã ºi
alte bunuri de uz personal, la data în care îºi preiau postul
în România;
f) li se acordã aceleaºi privilegii în privinþa valutei ºi
facilitãþilor de schimb valutar ca cele acordate agenþilor
diplomatici de rang similar;
g) sunt scutiþi de orice obligaþie de a depune garanþie în
privinþa bunurilor importate temporar în România;
h) au dreptul, în scopul comunicãrii cu Organizaþia, sã
foloseascã coduri ºi sã trimitã ºi sã primeascã corespondenþã ºi orice act ºi document prin curier.
Prevederile paragrafului 1c), d), f) ºi g) al acestui
articol nu se aplicã persoanelor care au avut reºedinþa permanentã în România imediat înainte de angajarea lor de
cãtre Organizaþie.

Privilegiile, imunitãþile ºi avantajele sunt acordate funcþionarilor ºi experþilor în interesul Organizaþiei ºi nu în
beneficiul lor personal. Secretarul general al Organizaþiei
are dreptul ºi datoria sã retragã imunitatea oricãrui funcþionar sau expert, în situaþia în care, în opinia sa, imunitatea
acestui funcþionar sau expert ar împiedica actul de justiþie
ºi poate fi retrasã fãrã a prejudicia interesele Organizaþiei.
În cazul secretarului general ºi al adjunctului ºi asistenþilor secretarului general al Organizaþiei, dreptul de a
renunþa la imunitate îl are Consiliul Organizaþiei.

ARTICOLUL 15

ARTICOLUL 19

Privilegiile ºi imunitãþile secretarului general, ale adjunctului ºi
ale asistenþilor secretarului general

Cooperare

Pe lângã privilegiile, imunitãþile ºi avantajele menþionate
la art. 14, secretarul general al Organizaþiei, soþia sa sau
soþul sãu ºi copiii sãi sub 18 ani se bucurã de privilegiile,
imunitãþile ºi avantajele acordate ºefilor misiunilor
diplomatice.
Adjunctul ºi asistentul secretarului general, soþiile lor ºi
copiii lor sub 18 ani se vor bucura de privilegiile, imunitãþile
ºi avantajele acordate agenþilor diplomatici de rang similar.
ARTICOLUL 16
Privilegiile ºi imunitãþile experþilor

Experþii care îndeplinesc misiuni pentru Organizaþie se
bucurã, pe teritoriul României, de acele privilegii, imunitãþi
ºi facilitãþi necesare pentru exercitarea, în mod independent, a atribuþiilor lor pe perioada misiunii, inclusiv pe
timpul cãlãtoriei legate de misiunile respective. În special,
ei se bucurã de:

ARTICOLUL 17
Scopul privilegiilor ºi imunitãþilor funcþionarilor ºi experþilor

ARTICOLUL 18
Libertatea de deplasare

Guvernul va lua toate mãsurile necesare, cu respectarea
legislaþiei sale naþionale, pentru facilitarea intrãrii, ºederii ºi
a ieºirii de pe teritoriul României, cât ºi pentru asigurarea
libertãþii de deplasare pe teritoriul României a reprezentanþilor membrilor ºi participanþilor nemembri, funcþionarilor ºi
experþilor Organizaþiei sau a oricãrei alte persoane invitate
de Organizaþie în scopuri oficiale.

Organizaþia va coopera permanent cu Guvernul pentru a
facilita activitatea organelor de justiþie ºi pentru a preveni
orice abuz în legãturã cu privilegiile, imunitãþile, scutirile ºi
facilitãþile menþionate de acest acord.
ARTICOLUL 20
Interpretarea ºi aplicarea acordului

Acest acord va fi interpretat ºi aplicat þinând seama de
scopul sãu principal, acela de a permite Organizaþiei sã-ºi
îndeplineascã, pe deplin ºi eficient, responsabilitãþile ºi sarcinile.
ARTICOLUL 21
Soluþionarea diferendelor

1. Pãrþile se vor strãdui sã soluþioneze orice disputã privind interpretarea sau aplicarea acestui acord prin negocieri.
2. În cazul în care disputa nu va fi soluþionatã în
conformitate cu paragraful 1, într-o perioadã de 60 de zile
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ARTICOLUL 22
Intrarea în vigoare ºi încetarea valabilitãþii acordului

de la cererea oricãrei pãrþi de a începe negocierile,
aceasta va fi supusã arbitrajului, la cererea uneia dintre
pãrþi.
3. Tribunalul arbitral va fi format din trei arbitri: unul
ales de guvern, celãlalt ales de Organizaþie ºi al treilea,
care va fi preºedintele tribunalului ºi care va fi ales, de
comun acord, de pãrþi. În cazul în care tribunalul nu se
constituie în termen de 3 luni de la cererea de arbitraj,
numirea arbitrilor nedesemnaþi pânã la acel moment va fi
fãcutã de secretarul general al Curþii Permanente de
Arbitraj, la cererea oricãrei pãrþi. Tribunalul va aplica principiile ºi regulile dreptului internaþional ºi decizia sa va fi
definitivã ºi executorie pentru ambele pãrþi.

1. Acest acord va intra în vigoare la data la care
Guvernul va notifica Organizaþiei îndeplinirea cerinþelor constituþionale pentru intrarea acestuia în vigoare.
2. Acest acord îºi va înceta valabilitatea prin consimþãmânt reciproc sau în termen de 6 luni de la notificarea
scrisã a oricãrei pãrþi cu privire la intenþia sa de a-l
denunþa.
Semnat la Paris, la 12 octombrie 1995, în douã exemplare originale, în limbile românã, englezã ºi francezã, toate
textele fiind egal autentice. În caz de divergenþe, textul în
limba englezã va prevala.

Pentru
Guvernul României
Caius Traian Dragomir,
Ambasadorul României în Franþa

Pentru
Organizaþia de Cooperare ºi Dezvoltare Economicã,
Jean-Claude Paye,
secretar general

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României
ºi Organizaþia pentru Cooperare ºi Dezvoltare Economicã
cu privire la privilegiile ºi imunitãþile acordate Organizaþiei
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru ratificarea Acordului dintre
Guver nul României ºi Organizaþia pentru Cooperare ºi Dezvoltare
Economicã cu privire la privilegiile ºi imunitãþile acordate Organizaþiei, semnat la Paris la 12 octombrie 1995, ºi se dispune publicarea ei în Monitorul
Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 18 septembrie 1996.
Nr. 464.
«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 45/1995
privind aprobarea Acordului pentru încheierea decontãrilor
în ruble transferabile, precum ºi transformarea
ºi lichidarea soldului în ruble transferabile
în favoarea Republicii Federale Germania
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 45 din 28 decembrie 1995 privind aprobarea Acordului pentru încheierea decontãrilor în ruble
transferabile, precum ºi transformarea ºi lichidarea soldului în ruble
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transferabile în favoarea Republicii Federale Germania, emisã în temeiul art. 1
lit. a) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guver nului de a emite
ordonanþe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din
30 decembrie 1995.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 27 februarie 1996, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI

CONSTANTIN DAN VASILIU

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 3 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 23 septembrie 1996.
Nr. 97.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 45/1995
privind aprobarea Acordului pentru încheierea decontãrilor
în ruble transferabile, precum ºi transformarea
ºi lichidarea soldului în ruble transferabile
în favoarea Republicii Federale Germania
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 45/1995 privind aprobarea Acordului pentru încheierea decontãrilor în ruble transferabile, precum ºi transformarea ºi lichidarea soldului în
ruble transferabile în favoarea Republicii Federale Germania ºi se dispune
publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 18 septembrie 1996.
Nr. 468.

«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 14/1996 pentru
ratificarea Acordului de împrumut (Împrumutul de ajustare a
sectorului financiar ºi al întreprinderilor Ñ FESAL) dintre
România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi
Dezvoltare, semnat la Washington la 19 ianuarie 1996
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 14 din 23 ianuarie
1996 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Împrumutul de ajustare a
sectorului financiar ºi al întreprinderilor Ñ FESAL) dintre România ºi Banca
Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, semnat la Washington la
19 ianuarie 1996, emisã în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 30 ianuarie 1996.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 16 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI

RADU VASILE
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 3 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 23 septembrie 1996.
Nr. 99.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 14/1996
pentru ratificarea Acordului de împrumut (Împrumutul de
ajustare a sectorului financiar ºi al întreprinderilor Ñ FESAL)
dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie
ºi Dezvoltare, semnat la Washington la 19 ianuarie 1996
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 14/1996 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Împrumutul
de ajustare a sectorului financiar ºi al întreprinderilor Ñ FESAL) dintre
România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, semnat
la Washington la 19 ianuarie 1996, ºi se dispune publicarea ei în Monitorul
Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 18 septembrie 1996.
Nr. 470.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 2/1996
cu privire la completarea ºi modificarea unor reglementãri
referitoare la taxa pe valoarea adãugatã
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 2 din 16 ianuarie
1996 cu privire la completarea ºi modificarea unor reglementãri referitoare
la taxa pe valoarea adãugatã, emisã în temeiul art. 1 lit. b) din Legea
nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 26 ianuarie 1996.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 5 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI

RADU VASILE
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 3 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 23 septembrie 1996.
Nr. 101.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 2/1996
cu privire la completarea ºi modificarea unor reglementãri
referitoare la taxa pe valoarea adãugatã
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 2/1996 cu privire la completarea ºi modificarea unor reglementãri referitoare la taxa pe valoarea adãugatã ºi se dispune publicarea ei
în Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 18 septembrie 1996.
Nr. 472.

«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 13/1996
privind acordarea unor înlesniri referitoare
la majorãrile de întârziere
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 13 din 23 ianuarie
1996 privind acordarea unor înlesniri referitoare la majorãrile de întârziere,
emisã în baza art. 1 lit. b) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al Românei,
Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 5 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI

RADU VASILE
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 3 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 23 septembrie 1996.
Nr. 102.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 13/1996
privind acordarea unor înlesniri referitoare
la majorãrile de întârziere
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 13/1996 privind acordarea unor înlesniri referitoare la majorãrile de întârziere ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 18 septembrie 1996.
Nr. 473.
«
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador
În temeiul art. 91 alin. (2) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Domnul Popescu Petre se acrediteazã în calitatea de
ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Statul Kuweit.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
p. PRIM-MINISTRU

FLORIN GEORGESCU,
ministru de stat, ministrul finanþelor
Bucureºti, 29 iulie 1996.
Nr. 321.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador
În temeiul art. 91 alin. (2) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Domnul Borcan Ion se acrediteazã în calitatea de
ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Republica Zair.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
p. PRIM-MINISTRU

FLORIN GEORGESCU,
ministru de stat, ministrul finanþelor
Bucureºti, 29 iulie 1996.
Nr. 322.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea ºi acreditarea unor ambasadori
În temeiul art. 91 alin. (2) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Art. 1. Ñ Domnul Platona Pavel se recheamã din calitatea de ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Australia ºi Noua Zeelandã.
Art. 2. Ñ Domnul Gâf-Deac Ioan se acrediteazã în calitatea de ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Australia ºi Noua
Zeelandã, cu reºedinþa la Canberra.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
p. PRIM-MINISTRU

FLORIN GEORGESCU,
ministru de stat, ministrul finanþelor
Bucureºti, 8 august 1996.
Nr. 324.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador
În temeiul art. 91 alin. (2) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Domnul Ion Borcan, ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Republica Zair, se acrediteazã în aceeaºi calitate ºi în
Republica Congo, cu reºedinþa la Kinshasa.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 10 septembrie 1996.
Nr. 462.

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 462/1994
privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Tineretului ºi Sportului, republicatã
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. I. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 462/1994 privind
organizarea ºi funcþionarea Ministerului Tineretului ºi
Sportului, republicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 46 din 5 martie 1996, se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 6 alineatul (3) se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”(3) Numãrul maxim de posturi al Ministerului Tineretului
ºi Sportului este de 160, exclusiv demnitarii.Ò
2. La articolul 9, dupã alineatul (5) se introduc douã noi
alineate 51 ºi 52, care vor avea urmãtorul cuprins:
”(5)1 În cadrul direcþiilor pentru tineret ºi sport judeþene
ºi a municipiului Bucureºti funcþioneazã unitãþi fãrã personalitate juridicã care au ca obiect de activitate administrarea, întreþinerea ºi amenajarea bazelor sportive de interes

naþional, precum ºi prestarea de servicii pentru activitatea
sportivã ºi de tineret.
(5)2 Finanþarea cheltuielilor de funcþionare ºi de capital
ale unitãþilor prevãzute la alineatul precedent se asigurã din
venituri extrabugetare ºi alocaþii de la bugetul de stat.Ò
3. Structura organizatoricã a Ministerului Tineretului ºi
Sportului prevãzutã în anexa nr. 1 se modificã ca urmare
a desfiinþãrii Direcþiei investiþii ºi a Centrului de Informare ºi
Documentare pentru Tineret ºi se înlocuieºte cu anexa nr. 1
la prezenta hotãrâre.
4. Anexa nr. 2 se înlocuieºte cu anexa nr. 2 la prezenta hotãrâre.
Art. II. Ñ Pe data prezentei hotãrâri orice dispoziþii contrare se abrogã.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul tineretului ºi sportului,
Alexandru Mironov
Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 20 septembrie 1996.
Nr. 823.
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ANEXA Nr. 1

MINISTERUL TINERETULUI ªI SPORTULUI

Numãrul maxim de posturi: 160
(exclusiv demnitarii)

MINISTRU

CONSILIERI

SERVICIUL CONTENCIOS

SERVICIUL CONTROL
FINANCIAR PROPRIU

DIRECÞIA GENERALÃ TEHNICÃ
PENTRU PROBLEMELE SPORTULUI

SECRETAR DE
STAT

DIRECÞIA GENERALÃ
ORGANIZAREA ªI PROMOVAREA
ACTIVITÃÞILOR SPORTIVE

DIRECÞIA GENERALÃ STRATEGIA
ªI DEZVOLTAREA ACTIVITÃÞII DE
TINERET

DIRECÞIA RELAÞII
INTERNAÞIONALE, SECRETARIAT,
PROTOCOL

DIRECÞIA GENERALÃ ECONOMICÃ

SECRETAR DE
STAT

ANEXA Nr. 2
UNITÃÞILE

care funcþioneazã în subordinea Ministerului Tineretului ºi Sportului
Nr.
crt.

Denumirea unitãþii

I. Direcþii pentru tineret ºi sport judeþene
ºi a municipiului Bucureºti, servicii publice
descentralizate
(inclusiv unitãþile fãrã personalitate juridicã care
funcþioneazã în cadrul direcþiilor pentru tineret ºi
sport judeþene ºi a municipiului Bucureºti)
II. Federaþii sportive
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Federaþia
Federaþia
Federaþia
Federaþia
Federaþia
Federaþia

Aeronauticã
Românã de
Românã de
Românã de
Românã de
Românã de

Sursa de finanþare

Venituri extrabugetare ºi
alocaþii de la bugetul de
stat*)
Venituri extrabugetare ºi
alocaþii de la bugetul de
stat
Venituri extrabugetare ºi
alocaþii de la bugetul de
stat

Românã
Alpinism ºi Escaladã
Atletism
Badminton
Baschet
Baseball ºi Softball

*) Începând cu data de 1 ianuarie 1997, serviciile publice descentralizate se finanþeazã integral de la bugetul
de stat.
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Nr.
crt.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Denumirea unitãþii

Federaþia
Federaþia
Federaþia
Federaþia
Federaþia
Federaþia
Federaþia
Federaþia
Federaþia
Federaþia
Federaþia
Federaþia
Federaþia
Federaþia
Federaþia
Discipline
Federaþia
Federaþia
Federaþia
Federaþia
Federaþia
Federaþia
Federaþia
Federaþia
Federaþia
Federaþia
Federaþia
Federaþia
Federaþia
Federaþia
Federaþia
Federaþia
Federaþia
Federaþia
Federaþia
Federaþia
Federaþia

Românã
Românã
Românã
Românã
Românã
Românã
Românã
Românã
Românã
Românã
Românã
Românã
Românã
Românã
Românã
Asociate
Românã
Românã
Românã
Românã
Românã
Românã
Românã
Românã
Românã
Românã
Românã
Românã
Românã
Românã
Românã
Românã
Românã
Românã
Românã
Românã
Românã

de Box
de Bridge, Go, Rebus ºi Scrabble
de Canotaj
de Ciclism
de Culturism
Ecvestrã ºi de Pentatlon Modern
de Gimnasticã
de Golf ºi Biliard
de Haltere
de Handbal
de Hochei pe Gheaþã ºi Patinaj
de Hochei pe Iarbã
de Judo
de Kaiac-Canoe
de Karate Tradiþional, Modern ºi
de Lupte
de Modelism
de Motociclism
de Nataþie
de Oinã
de Orientare
de Polo
de Popice-Bowling
de Radioamatorism
de Rugby
de SchiÑBiatlonÑBobÑSanie
de Scrimã
a Sportului pentru Handicapaþi
Sportul pentru Toþi
de ªah
de Tenis
de Tenis de Masã
de Tir
de Tir cu Arcul
de Volei
de Yachting

III. Cluburi sportive

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Sursa de finanþare

Clubul Sportiv ”UnireaÒ Alba Iulia
Clubul Sportiv Municipal Arad
Clubul Sportiv Municipal Piteºti
Sport Club ”MuscelÒ Câmpulung
Sport Club Bacãu
Clubul Sportiv Municipal Oneºti
Clubul Sportiv ”CriºulÒ Oradea
Clubul Sportiv Municipal Bistriþa
Clubul Sportiv Botoºani
Clubul Sportiv Municipal Brãila
Clubul Sportiv Municipal Buzãu
Clubul Sportiv Municipal Cãlãraºi
Clubul Sportiv Municipal Cluj-Napoca
Clubul Sportiv ”FarulÒ Constanþa
Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe
Clubul Sportiv Târgoviºte
Clubul Sportiv Municipal Craiova
Clubul Sportiv Municipal ”DunãreaÒ Galaþi
Clubul Sportiv ”PanduriiÒ Târgu Jiu
Sport Club Miercurea-Ciuc
Clubul Sportiv Municipal Iaºi
Clubul Sportiv Municipal Baia Mare
Clubul Sportiv ”MureºulÒ Târgu Mureº
Clubul Sportiv ”CeahlãulÒ Piatra-Neamþ
Clubul Atletic Roman
Clubul Sportiv ”PetrolulÒ Ploieºti
Clubul Sportiv Orãºenesc Sinaia
Clubul Sportiv Satu Mare

Venituri extrabugetare ºi
alocaþii de la bugetul de
stat
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Nr.
crt.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Denumirea unitãþii

Clubul
Clubul
Clubul
Clubul
Clubul
Clubul
Clubul
Clubul
Clubul
Clubul
Clubul
Clubul
Clubul
Clubul

Sursa de finanþare

Sportiv Municipal ”ArmãturaÒ Zalãu
Sportiv Municipal Sibiu
Sportiv Municipal Suceava
Sporturilor Tehnico-Aplicative Suceava
Sportiv ”TeleormanÒ Alexandria
Sportiv Municipal Timiºoara
Sportiv Kaiac-Canoe ”DanubiuÒ Tulcea
Sportiv ”ViitorulÒ Vaslui
Sportiv ”ChimiaÒ Râmnicu Vâlcea
Sportiv ”UnireaÒ Focºani
Sportiv ”OlimpiaÒ Bucureºti
Sportiv ªcolar ”TriumfÒ Bucureºti
Central de ªah Bucureºti
Sporturilor Tehnico-Aplicative Bucureºti

IIIV. Complexuri sportive naþionale
1. Complexul Sportiv
2. Complexul Sportiv
3. Complexul Sportiv
4. Complexul Sportiv
5. Complexul Sportiv
6. Complexul Sportiv
IIIV. Muzeul Sportului

Naþional
Naþional
Naþional
Naþional
Naþional
Naþional

Venituri extrabugetare ºi
alocaþii de la bugetul de
stat

Bucureºti
Snagov
”Nicolae NavasartÒ Snagov
Bascov-Budeasa
Orºova
Piatra Arsã
Venituri extrabugetare ºi
alocaþii de la bugetul de
stat
Venituri extrabugetare ºi
alocaþii de la bugetul de
stat
Venituri extrabugetare ºi
alocaþii de la bugetul de
stat
Venituri extrabugetare

IIVI. Centrul Român pentru Promovarea Cooperãrii
Europene în Domeniul Tineretului (Eurotin)
IVII. Centrul de Informare ºi Consultanþã pentru
Tineret Ñ Infotin
VIII. Centrul de Studii ºi Cercetãri pentru Probleme
de Tineret (C.S.C.P.T.)
IIIX. Centrul de Cercetãri pentru Probleme de
Sport (C.C.P.S.)

Venituri

extrabugetare

NOTÃ:
Unitãþile de la nr. crt. IÑVII pot utiliza un numãr maxim de 3.900 de posturi.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind unele mãsuri legate de finalizarea obiectivului de
investiþii ”Unitatea nr. 1 Ñ Centrala Nuclearo-Electricã CernavodãÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se autorizeazã Comitetul Interministerial de Garanþii ºi
Credite de Comerþ Exterior ca, prin derogare de la prevederile anexei nr. 1
la Hotãrârea Guvernului nr. 293/1992, sã aprobe garantarea în proporþie de
100% a creditului extern în valoare de 27 milioane dolari S.U.A., precum ºi
a dobânzilor ºi comisioanelor aferente acordate de Export Development
Corporation Ñ Canada, în vederea emiterii garanþiei de cãtre Ministerul
Finanþelor.
Art. 2. Ñ Garantarea creditului se va efectua în limita creditelor
externe în valoare totalã de 410 miloane dolari S.U.A., conform prevederilor
Legii nr. 38/1992.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul industriilor,
Alexandru Stãnescu
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 20 septembrie 1996.
Nr. 827.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1996
pentru continuarea ºi finalizarea lucrãrilor la obiectivul
de investiþii ”Reþea de distribuþie a gazelor naturale
în oraºul Bolintin ValeÒ ºi repararea unor strãzi ºi trotuare
situate în oraºul Bolintin Vale, judeþul Giurgiu
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea transferurilor din bugetul de stat
pentru investiþii, la judeþul Giurgiu, cu suma de 300 milioane lei, pentru continuarea ºi finalizarea lucrãrilor la obiectivul de investiþii ”Reþea de distribuþie
a gazelor naturale în oraºul Bolintin ValeÒ, precum ºi a sumelor defalcate
din impozitul pe salarii, cu suma de 200 milioane lei, pentru repararea unor
strãzi ºi trotuare situate în oraºul Bolintin Vale, judeþul Giurgiu, cu acoperire
din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului, prevãzut în bugetul
de stat pe anul 1996.
Art. 2. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile corespunzãtoare în volumul ºi în structura bugetului de stat pe anul 1996.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 20 septembrie 1996.
Nr. 830.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Acordului de reglementare
a recuperãrii creanþelor României din Republica Arabã Egipt,
cu scadenþe în anii 1994, 1995 ºi 1996
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã Acordul de reglementare a recuperãrii creanþelor
României din Republica Arabã Egipt, cu scadenþe în anii 1994, 1995 ºi
1996, încheiat la Bucureºti la 17 septembrie 1996.
Art. 2. Ñ Ministerul Finanþelor, administratorul ºi depozitarul acordului
menþionat la art. 1, este autorizat sã aducã la îndeplinire prevederile
acestuia.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 23 septembrie 1996.
Nr. 847.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
privind lansarea unei emisiuni de titluri de stat cu dobândã seria 1996 G2
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, republicatã,
în baza prevederilor art. 18 din Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996, ale art. 7 din Legea
nr. 91/1993 privind datoria publicã ºi ale Convenþiei nr. 20.169/1994, încheiatã între Ministerul Finanþelor ºi Banca
Naþionalã a României,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã lansarea unei emisiuni de titluri de
stat, numite certificate de trezorerie cu dobândã, seria
1996 G2, garantatã de stat, în valoare nominalã totalã de
300.000.000.000 lei, destinatã finanþãrii parþiale a deficitului
bugetului de stat pe anul 1995.
Valoarea nominalã poate fi majoratã în funcþie de necesitãþile de finanþare ale deficitului bugetului de stat.
Art. 2. Ñ Certificatele de trezorerie cu dobândã sunt
puse în vânzare la valoarea nominalã (100%), joi 3 octombrie 1996.
Art. 3. Ñ Scadenþa certificatelor de trezorerie cu
dobândã, seria 1996 G2, este la 63 de zile, respectiv joi,
5 decembrie 1996.
Art. 4. Ñ Dobânda a cãrei ratã se va situa la nivelul
ratei medii a dobânzii pe piaþa interbancarã BUBID la
3 luni, stabilitã de Banca Naþionalã a României pentru
tranzacþiile încheiate cu 5 zile lucrãtoare anterior datei emisiunii, se va plãti la scadenþã ºi se va determina dupã formula:
K x i x Nr. de zile pânã la scadenþã
D =
,
360
în care:
D = valoarea dobânzii;
K = valoarea nominalã totalã;
i = rata dobânzii.
Art. 5. Ñ Valoarea nominalã individualã a unui certificat
de trezorerie cu dobândã este de 10.000.000 lei.
Art. 6. Ñ Lansarea emisiunii de titluri de stat se face
prin subscripþie publicã, certificatele de trezorerie cu
dobândã putând fi cumpãrate de societãþi bancare din

România în nume propriu ºi/sau în numele clienþilor lor,
persoane juridice.
Cererile de subscriere se depun la Banca Naþionalã a
României pânã cel mai târziu cu douã zile înainte de data
vânzãrii, pânã la ora 12,00 a respectivei zile.
Dupã închiderea subscrierii, Banca Naþionalã a
României va informa participanþii în cel mai scurt timp asupra acceptãrii sau neacceptãrii, totale sau parþiale, a cererilor depuse.
Art. 7. Ñ Plata certificatelor de trezorerie cu dobândã
subscrise se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpãrãtorului, deschis la Banca Naþionalã a României,
cu suma reprezentând valoarea nominalã a certificatelor de
trezorerie cu dobândã cumpãrate.
Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã
se va face la data scadenþei, prin creditarea contului deþinãtorului cu suma reprezentând valoarea nominalã plus
dobânda.
Art. 8. Ñ Lansarea emisiunilor de titluri de stat se efectueazã prin Banca Naþionalã a României, care acþioneazã
în calitate de agent al statului, de platã, înregistrare ºi
transfer.
Art. 9. Ñ Certificatele de trezorerie cu dobândã 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. 10. Ñ Prezenta emisiune nu beneficiazã de facilitãþi
fiscale.
Art. 11. 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, 24 septembrie 1996.
Nr. 1.862.
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