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HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAÞILOR
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
privind demisia unui deputat
În temeiul art. 67 alin. (2) din Constituþia României, al art. 3 alin. (2)
din Legea nr. 115/1996 ºi al art. 192 din Regulamentul Camerei Deputaþilor,
republicat,
Camera Deputaþilor h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Camera Deputaþilor ia act de cererea de demisie prezentatã de domnul Mihail Petre Georgescu, deputat ales în Circumscripþia
electoralã nr. 3 Argeº, aparþinând Grupului parlamentar al Partidului
Democraþiei Sociale din România, ºi declarã vacant locul de deputat deþinut
de acesta.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucureºti, 24 februarie 1997.
Nr. 4.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Camerei Deputaþilor nr. 42/1996
privind aprobarea componenþei nominale a comisiilor
permanente ale Camerei Deputaþilor
În temeiul art. 56 alin. 1 din Regulamentul Camerei Deputaþilor,
republicat,
Camera Deputaþilor h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã trecerea domnului deputat Þocu
Costel-Iulian, aparþinând Grupului parlamentar al Partidului Democraþiei
Sociale din România, din componenþa Comisiei pentru politicã economicã,
reformã ºi privatizare în componenþa Comisiei pentru cercetarea abuzurilor,
corupþiei ºi pentru petiþii.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucureºti, 24 februarie 1997.
Nr. 5.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 31

DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind aprobarea unor graþieri individuale
În temeiul art. 94 lit. d) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Art. 1. Ñ Se graþiazã pedeapsa aplicatã urmãtorilor condamnaþi:
Ñ Chira Gavrilã
Ñ Ionescu Tudose
Ñ Sichitiu Elena.
Art. 2. Ñ Se graþiazã restul rãmas neexecutat din pedeapsa aplicatã
urmãtorilor condamnaþi:
Ñ Caciandone Dincã
Ñ Dumitru Dan
Ñ Cuþitaru Zamfir
Ñ Juºtiuc Ioan
Ñ Degãu Elisabeta
Ñ Sanda Ilie.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

VICTOR CIORBEA
Bucureºti, 25 februarie 1997.
Nr. 58.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea modelului listelor electorale pentru alegerile
parþiale de primari
În temeiul Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicatã,
Guvernul României h o t ã r ã º t e

:

Articol unic. Ñ Se aprobã modelul listelor electorale pentru alegerile
parþiale de primari, potrivit anexelor nr. 1Ñ5 care fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru delegat
pe lângã primul-ministru pentru
coordonarea Secretariatului General
al Guvernului ºi a Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Remus Opriº
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Grigore Lãpuºanu
Bucureºti, 21 februarie 1997.
Nr. 30.
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ANEXA Nr. 1

ROMÂNIA
JUDEÞUL..............................................

Municipiul, oraºul ...........................
Strada .............................................
Comuna ..........................................
Satul ...............................................

Circumscripþia electoralã nr.
............................................
(municipiu, oraº, comunã)

Secþia de votare nr. ............
LISTA ELECTORALÃ

pentru alegerea primarului la data de ..........................

Nr.
crt.

Numele ºi prenumele
alegãtorului

Data
naºterii

Domiciliul
(bloc, apartament,
nr. casei)

Semnãtura
alegãtorului

Observaþii

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

Primar,

Secretar,

NOTÃ:

Ñ Lista electoralã se întocmeºte de cãtre primar, pe baza listei electorale permanente.

ANEXA Nr. 2

ROMÂNIA
JUDEÞUL .........................................

Lista suplimentarã
Circumscripþia electoralã nr.
............................................

Municipiul, oraºul, comuna
........................................................

(municipiu, oraº, comunã)

Secþia de votare nr. ...........
LISTA ELECTORALÃ

pentru alegerea primarului la data de ..........................

Nr.
crt.

Numele ºi prenumele
alegãtorului

Data
naºterii

Reºedinþa
alegãtorului

Semnãtura
alegãtorului

Observaþii

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

Primar,

Secretar,

NOTÃ:

Ñ Lista suplimentarã cuprinde numai alegãtorii cu reºedinþa în localitatea respectivã.
Ñ Rubrica ”Reºedinþa alegãtoruluiÒ se va completa conform vizei de flotant din actul de
identitate.
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ANEXA Nr. 3

ROMÂNIA
JUDEÞUL .........................................

Lista suplimentarã
Circumscripþia electoralã nr.
............................................

Municipiul, oraºul, comuna
........................................................

(municipiu, oraº, comunã)

Secþia de votare nr. ...........
LISTA ELECTORALÃ

pentru alegerea primarului la data de ...................

Nr.
crt.

Numele ºi prenumele
alegãtorului

Data
naºterii

Reºedinþa
sau, dupã caz,
domiciliul alegãtorului

Semnãtura
alegãtorului

Observaþii

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

Preºedintele biroului electoral,
NOTÃ:

Ñ Lista suplimentarã se completeazã de cãtre preºedintele biroului electoral al secþiei de
votare în ziua alegerilor.
Ñ Rubrica ”Reºedinþa sau, dupã caz, domiciliul alegãtoruluiÒ se va completa conform vizei
de flotant, respectiv domiciliul, din actul de identitate.

ANEXA Nr. 4

ROMÂNIA
JUDEÞUL .........................................

Lista separatã
Circumscripþia electoralã nr.
............................................

Municipiul, oraºul, comuna
........................................................

(municipiu, oraº, comunã)

Secþia de votare nr. ...........
LISTA ELECTORALÃ

cu alegãtorii care voteazã pe bazã de adeverinþã
privind exercitarea dreptului de vot la data de .........................

Nr.
crt.

Numele ºi prenumele
alegãtorului

Data
naºterii

Domiciliul
alegãtorului

Semnãtura
alegãtorului

Observaþii

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

NOTÃ:

Ñ La rubrica ”Domiciliul alegãtoruluiÒ se va trece domiciliul conform actului de identitate.
Ñ La rubrica ”ObservaþiiÒ se vor menþiona numãrul adeverinþei ºi organul emitent.
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ANEXA Nr. 5

ROMÂNIA
JUDEÞUL .........................................

Lista specialã
Circumscripþia electoralã nr.
............................................

Municipiul, oraºul, comuna
........................................................
Nr. unitãþii militare .......................

(municipiu, oraº, comunã)

Secþia de votare nr. ...........

LISTA ELECTORALÃ

cu militarii în termen care voteazã la data de ...................

Nr.
crt.

Numele ºi prenumele
alegãtorului

Data
naºterii

Semnãtura
alegãtorului

Observaþii

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

Comandantul unitãþii,

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea modelului buletinului de vot
pentru alegerile parþiale de primari
În temeiul Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicatã,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã modelul buletinului de vot pentru alegerile
parþiale de primari, potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru delegat
pe lângã primul-ministru pentru
coordonarea Secretariatului General
al Guvernului ºi a Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Remus Opriº
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Grigore Lãpuºanu
Bucureºti, 21 februarie 1997.
Nr. 31.
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ANEXÃ

ROMÂNIA

1

A)

B)

3

JUDEÞUL .............................................................

C)

P

BULETIN DE VOT
PENTRU ALEGEREA PRIMARULUI

2

4

*) ........................

Circumscripþia electoralã nr.**) ................

1, 2, 3, 4: Se trec candidaþii pentru funcþia de primar, în ordinea rezultatã din tragerea la sorþi.
A) Se trece denumirea partidului politic, alianþei politice sau alianþei electorale care participã la alegeri ori, dupã
caz, menþiunea ”Candidat independentÒ.
B) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianþei politice ori alianþei electorale se pãstreazã
distanþa de trei litere. (Candidatul independent nu are semn electoral).
C) Se trec numele ºi prenumele candidatului, în ordinea rezultatã din tragerea la sorþi efectuatã de comisia electoralã de circumscripþie.
NOTÃ:

Ñ Hârtia pentru buletinul de vot va fi de culoare albã ºi suficient de groasã pentru a nu se distinge pe verso
numele imprimat ºi votul dat.
Ñ Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, câte douã coloane pe aceeaºi paginã.
Ñ Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de cãtre biroul electoral de circumscripþie, þinând seama de numãrul patrulaterelor, de spaþiul necesar pentru imprimarea denumirii partidului, a semnului electoral, precum ºi a numelui ºi
prenumelui candidatului.
Ñ Ultima paginã a buletinului de vot va rãmâne albã, pentru aplicarea ºtampilei de control.
Ñ Numele, prenumele, precum ºi cuvintele ce se înscriu în înteriorul patrulaterului se tipãresc cu litere corp 10
verzal drepte.
Ñ Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima paginã, care va rãmâne albã, vor fi numerotate. Semnul electoral se
va încadra într-un spaþiu grafic de 1,5 cm x 1,5 cm.
*) Se va trece data la care au loc alegerile.
**) Se vor scrie comuna, oraºul, municipiul ºi denumirea acestora.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea modelului ºtampilelor
care vor fi folosite la alegerile parþiale de primari
În temeiul Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicatã,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã modelul ºtampilelor care vor fi folosite la
alegerile parþiale de primari, potrivit anexelor nr. 1Ñ4 care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru delegat
pe lângã primul-ministru pentru
coordonarea Secretariatului General
al Guvernului ºi a Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Remus Opriº
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Grigore Lãpuºanu
Bucureºti, 21 februarie 1997.
Nr. 32.

ANEXA Nr. 1
MODELUL

ÞU

L . .. . . . . .

..

.. .

E

ºtampilei de control a secþiei de votare

SECÞIA
DE
VOTARE
Nr.
.....

. ... . . .

JUD

8

NOTÃ:
Ñ Tuºul pentru ºtampilã va fi de aceeaºi culoare pe teritoriul unei circumscripþii electorale municipale, orãºeneºti sau comunale.
Ñ Dupã denumirea judeþului se va adãuga municipiul, oraºul sau
comuna, dupã caz, iar în interior se vor trece secþia de votare ºi numãrul
acesteia, conform numerotãrii fãcute prin dispoziþia primarului.
Ñ ªtampilele se confecþioneazã prin grija prefectului.
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ANEXA Nr. 2
MODELUL

ºtampilei cu menþiunea ”VOTATÒ

VOTAT
*)

NOTÃ:
Ñ ªtampila se confecþioneazã prin grija prefectului.
*) Se va trece anul în care au loc alegerile.

ANEXA Nr. 3
MODELUL

ºtampilei biroului electoral de circumscripþie comunalã,
orãºeneascã ºi municipalã

D

þ

o

r

J U

a

BIROUL
ELECTORAL

n r .

u m s
i r c
c r
C
i

p

. .
. . lã

L . .
Þ U ele . ..
c t
a
i

E

. .
.

NOTÃ:
Ñ Tuºul pentru ºtampilã va fi de aceeaºi culoare pe teritoriul unei circumscripþii electorale municipale, orãºeneºti sau comunale.
Ñ ªtampila se confecþioneazã prin grija prefectului.
ANEXA Nr. 4
MODELUL

O

MÂ

NIA *
J
U
DE

R

ºtampilei biroului electoral judeþean

ÞUL ..
.

BIROUL
ELECTORAL

..

...

....
NOTÃ:

Ñ Dupã cuvântul ”JudeþulÒ se va menþiona denumirea acestuia.
Ñ ªtampila se confecþioneazã prin grija prefectului.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1997
Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului
pentru prevenirea efectelor calamitãþilor naturale din zona comunei Movileni, judeþul Galaþi
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã majorarea cheltuielilor de capital
prevãzute în bugetul Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi
Protecþiei Mediului pe anul 1997 cu suma de 2.000
milioane lei din Fondul de intervenþie la dispoziþia
Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 1997, pentru realizarea lucrãrilor de consolidare ºi stabilizare a malului stâng al Râului Siret, din zona comunei Movileni, judeþul
Galaþi.
Art. 2. Ñ Elaborarea documentaþiei tehnico-economice ºi
contractarea execuþiei întregului volum de lucrãri necesar
acestui obiectiv se fac de cãtre beneficiar, prin încredinþarea directã a proiectãrii ºi execuþiei, potrivit art. 15.1 lit. b)
din anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 727/1993 ºi art. 16

lit. b) ºi j) din Ordonanþa Guvernului nr. 12/1993, republicatã.
Art. 3. Ñ Pânã la elaborarea ºi aprobarea documentaþiilor tehnico-economice, potrivit legii, se aprobã deschiderea
finanþãrii pe bazã de liste de lucrãri estimative Ñ cantitativ
ºi valoric Ñ, strict necesare începerii de urgenþã a execuþiei. Decontarea lucrãrilor executate se va face pe baza
situaþiilor de lucrãri executate, însuºite de beneficiar.
Art. 4. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile
corespunzãtoare în bugetul de stat pe anul 1997 ºi în
bugetul Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului
pe anul 1997, dupã aprobarea legii bugetului de stat pe
anul 1997.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Ministru delegat
Ioan Oltean
pe lângã primul-ministru
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
pentru coordonarea Secretariatului General
Eugeniu Corneliu Gorcea,
al Guvernului ºi a Departamentului
secretar de stat
pentru Administraþie Publicã Localã,
Remus Opriº
Bucureºti, 25 februarie 1997.
Nr. 36.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
privind modificarea modului de calcul al ratei medii a dobânzii la creditele de licitaþie,
comunicatã de Banca Naþionalã a României, aferentã certificatelor de trezorerie lansate
în baza unor ordine ale ministrului de stat, ministrul finanþelor
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 Modul de calcul al ratei medii a dobânzii la
creditele de licitaþie, comunicatã de Banca Naþionalã a
României, aferentã certificatelor de trezorerie lansate în
baza ordinelor ministrului de stat, ministrul finanþelor,
nr. 2.598 din 19 decembrie 1996, nr. 6 din 6 ianuarie
1997, nr. 72 din 22 ianuarie 1997 ºi nr. 86 din 23 ianuarie
1997, se modificã dupã cum urmeazã:

i =

Σ

r-

x

z

,

n

în care:
r- = rata medie a dobânzii la creditele de licitaþie, stabilitã sãptãmânal de Banca Naþionalã a României;
z = numãrul de zile aferent unui anumit nivel al ratei
medii a dobânzii la creditele de licitaþie;
n = numãrul de zile aferent perioadei de deþinere a
împrumutului.
Art. 2. Ñ Direcþia generalã creanþe ºi angajamente
interne ºi externe ale statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Bucureºti, 20 februarie 1997.
Nr. 284.
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MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
privind lansarea unei emisiuni de titluri de stat seria 1997 G1
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
1997 G1, garantatã de stat, în valoare nominalã totalã de
643.240.000.000 lei, destinatã finanþãrii ºi refinanþãrii parþiale a deficitului bugetului de stat.
Valoarea nominalã poate fi majoratã în funcþie de necesitãþile de finanþare a deficitului bugetului de stat.
Art. 2. Ñ Certificatele de trezorerie cu dobândã sunt
puse în vânzare la valoarea nominalã (100%), la data de
7 martie 1997.
Art. 3. Ñ Scadenþa certificatelor de trezorerie cu
dobândã seria 1997 G1 este la 91 de zile, respectiv vineri,
6 iunie 1997.
Art. 4. Ñ Dobânda a cãrei ratã se va stabili ca ratã
medie a ratelor medii ale dobânzilor la creditele de licitaþie
stabilite sãptãmânal de Banca Naþionalã a României se va
plãti la scadenþã ºi se va determina dupã formula:

D =

K x i x numãrul de zile pânã la scadenþã

,

360

în care:
D = valoarea dobânzii;
K = valoarea nominalã totalã;
i = rata medie a ratelor medii ale dobânzilor la creditele
de licitaþie stabilite sãptãmânal de Banca Naþionalã
a României, pentru întreaga perioadã de deþinere a
împrumutului de cãtre Ministerul Finanþelor, dupã
formula:

i =

Σ

r-

x

z

,

n

în care:
r- = rata medie a dobânzii la creditele de licitaþie, stabilitã sãptãmânal de Banca Naþionalã a României;
z = numãrul de zile aferent unui anumit nivel al ratei
medii a dobânzii la creditele de licitaþie;
n = numãrul de zile aferent perioadei de deþinere a
împrumutului.

Art. 5. Ñ Valoarea nominalã individualã a unui certificat
de trezorerie cu dobândã este de 10.000.000 lei pentru un
numãr de 64.324 certificate de trezorerie.
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 pe participanþi, 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,
Mircea Ciumara
Bucureºti, 20 februarie 1997.
Nr. 285.
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ALE

BÃNCII

NAÞIONALE

A

ROMÂNIEI

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind decãderea din calitatea de fondator, administrator, director ºi cenzor a unor persoane din
cadrul Societãþii Bancare ”Renaºterea Creditului RomânescÒ Ñ CREDIT BANK Ñ S.A.
Consiliul de administraþie al Bãncii Naþionale a României,
analizând situaþia existentã la Societatea Bancarã ”Renaºterea Creditului RomânescÒ Ñ CREDIT BANK Ñ S.A.,
pe baza:
Ñ proceselor-verbale încheiate de organele Bãncii Naþionale a României în urma acþiunilor de supraveghere ºi control desfãºurate în perioada 1994Ð1996 la Societatea Bancarã ”Renaºterea Creditului RomânescÒ
Ñ CREDIT BANK Ñ S.A.;
Ñ hotãrârilor Consiliului de administraþie al Bãncii Naþionale a României luate în ºedinþele din 3 mai 1996 ºi
31 iulie 1996; ºi
þinând seama de prevederile Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancarã, ale Legii nr. 34/1991 privind Statutul
Bãncii Naþionale a României ºi ale Normelor nr. 2/1996 ale Bãncii Naþionale a României privind procedura decãderii din
calitatea de fondator, administrator, director ºi cenzor ai societãþilor bancare, publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 42 din 28 februarie 1996, precum ºi de amânarea repetatã a judecãrii contestaþiei Societãþii Bancare
”Renaºterea Creditului RomânescÒ Ñ CREDIT BANK Ñ S.A., la acþiunea introdusã de Banca Naþionalã a României, în
calitate de creditor, pentru constatarea situaþiei de încetare de plãþi ºi pentru declanºarea procedurii de reorganizare ºi
lichidare judiciarã prevãzute de Legea nr. 64/1995,
hotãrãºte:
1. Decãderea, în temeiul art. 54 din Legea nr. 33/1991,
din calitatea de fondator, administrator, director ºi cenzor a
urmãtoarelor persoane din cadrul Societãþii Bancare
”Renaºterea Creditului RomânescÒ Ñ CREDIT BANK Ñ
S.A.:
1. Busu Ion, din calitatea de administrator;
2. Moldovan Aurel, din calitatea de administrator;
3. Coman Iulian, din calitatea de administrator;
4. Tãnase Vasile, din calitatea de administrator ºi fondator;
5. Rus Iosif, din calitatea de cenzor ºi fondator;
6. Ivan Marcel, din calitatea de fondator;
7. Popescu Steriu, din calitatea de fondator;
8. Blum Peter, din calitatea de fondator;
9. Muntean Vasile, din calitatea de fondator;
10. Burtea Ion, din calitatea de fondator;
11. Vesca Soare, din calitatea de fondator;
12. Þugui Florea, din calitatea de fondator.
2. Persoanele prevãzute la pct. 1 nu mai pot deþine nici
una dintre caliãþile de fondator, administrator, director sau
cenzor la o societate bancarã, timp de 5 ani.
3. Interdicþia prevãzutã la pct. 2 se aplicã ºi urmãtoarelor persoane care au deþinut calitatea de administrator,
director sau cenzor la Societatea Bancarã ”Renaºterea
Creditului RomânescÒ Ñ CREDIT BANK Ñ S.A. ºi sunt
rãspunzãtoare de faptele înscrise în procesele-verbale menþionate mai sus, sãvârºite în perioada în care aveau
aceastã calitate:
1. Ivan Marcel, fost preºedinte ºi fost administrator în
perioada 5 noiembrie 1991 Ð 27 ianuarie 1995;
2. Popescu Steriu, fost vicepreºedinte onorific ºi fost
administrator în perioada 5 noiembrie 1991 Ð 27 ianuarie
1995 ºi 31 iulie 1995 Ð 9 februarie 1996;
3. Blum Peter, fost administrator în perioada 5 noiembrie 1991 Ð 5 mai 1995;
4. Burtea Ion, fost administrator în perioada 5 noiembrie
1991 Ð 5 mai 1995;
5. Þugui Florea, fost administrator în perioada 5 noiembrie 1991 Ð 27 ianuarie 1995;
6. Muntean Vasile, fost administrator în perioada
5 noiembrie 1991 Ð 5 mai 1995;

7. Gheorghe Vasile, fost administrator în perioada
31 iulie 1995 Ð martie 1996;
8. Tãnase Vasile, fost cenzor în perioada 5 noiembrie
1991 Ð 5 mai 1995;
9. Vesca Soare, fost cenzor în perioada 5 noiembrie
1991 Ð 5 mai 1995;
10. Rus Iosif, fost administrator în perioada 31 iulie
1995 Ð 31 octombrie 1995 ºi fost cenzor în perioada
5 noiembrie 1991 Ð 5 mai 1995;
11. Olteanu Petre, fost administrator în perioada
5 noiembrie 1991 Ð 27 ianuarie 1995 ºi fost preºedinte
interimar ºi fost administrator în perioada 27 ianuarie 1995
Ð 5 mai 1995;
12. Giuvelea Mihai, fost administrator în perioada
5 noiembrie 1991 Ð 5 mai 1995;
13. Ilie Alexandru, fost administrator în perioada
22 august 1994 Ð 27 ianuarie 1995;
14. Iliescu Gheorghe, fost cenzor în perioada 5 noiembrie 1991 Ð 5 mai 1995;
15. Gorunescu Liviu, fost cenzor în perioada 5 noiembrie 1991 Ð 5 mai 1995;
16. Schultz James, fost administrator în perioada
31 iulie 1995 Ð 8 februarie 1996.
4. Prezenta hotãrâre va fi transmisã Consiliului de administraþie al Societãþii Bancare ”Renaºterea Creditului
RomânescÒ Ñ CREDIT BANK Ñ S.A., care va convoca,
de îndatã, adunarea generalã a acþionarilor, cu îndeplinirea
formalitãþilor prevãzute de lege.
Pe ordinea de zi a adunãrii generale a acþionarilor se
vor înscrie ºi urmãtoarele:
a) prezenta hotãrâre a Consiliului de administraþie al
Bãncii Naþionale a României;
b) alegerea de noi administratori în locul celor decãzuþi
din aceastã calitate, menþionaþi la pct. 1.
5. Cu privire la celelalte persoane menþionate în procesele-verbale încheiate de organele Bãncii Naþionale a
României ºi înregistrate la Societatea Bancarã ”Renaºterea
Creditului RomânescÒ Ñ CREDIT BANK Ñ S.A. sub
nr. 1.122/1996 ºi nr. 1.123/1996, Consiliul de administraþie
al Bãncii Naþionale a României va decide dupã finalizarea
procedurii de judecare a contestaþiei Societãþii Bancare
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”Renaºterea Creditului RomânescÒ Ñ CREDIT BANK Ñ
S.A. la acþiunea introdusã de Banca Naþionalã a României,
în calitate de creditor, pentru constatarea situaþiei de încetare de plãþi ºi pentru declanºarea procedurii de reorganizare sau lichidare judiciarã prevãzute de Legea nr. 64/1995.
6. Prezenta hotãrâre se publicã în Monitorul Oficial al
României ºi se transmite Oficiului Registrului comerþului la
care este înmatriculatã Societatea Bancarã ”Renaºterea
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Creditului RomânescÒ Ñ CREDIT BANK Ñ S.A., pentru a
fi avutã în vedere la înscrierile de menþiuni ce se vor face
cu privire la modificarea situaþiei acestei societãþi bancare.
7. Prezenta hotãrâre a fost adoptatã în ºedinþa
Consiliului de administraþie al Bãncii Naþionale a României
din data de 31 ianuarie 1997 ºi intrã în vigoare în termen
de 30 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al
României.

PREªEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAÞIE
AL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISÃRESCU,
GUVERNATOR

Bucureºti, 20 februarie 1997.
Nr. 1.

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
privind modificarea ºi completarea Regulamentului Bãncii Naþionale a României nr. 8/1996
Art. I. Ñ În temeiul art. 2, 15 ºi 40 din Legea
nr. 33/1991 ºi al art. 1, 20 ºi 21 din Legea nr. 34/1991,
începând cu data de 1 martie 1997, Banca Naþionalã a
României stabileºte modificarea ºi completarea
Regulamentului nr. 8/1996 privind regimul de decontare
specialã ºi autorizare a caselor de compensaþii interbancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 267 bis din 29 octombrie 1996, dupã cum urmeazã:
1. Articolul 9 punctul 9.2 se completeazã cu un alineat
care va avea urmãtorul cuprins:
”Balanþa remisã în fiecare zi lucrãtoare de cãtre titularii
de conturi de decontare specialã, aprobaþi de Consiliul de
administraþie al Bãncii Naþionale a României, constituie
document de platã în baza cãruia administratorul procedeazã la decontarea sumelor în ºi din conturile societãþilor
bancare participante, dacã aceastã procedurã se stabileºte
pe bazã contractualã.Ò
2. Articolul 9 punctul 9.3 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”9.3. Ñ Pentru ca balanþa sã fie acceptatã de cãtre
Banca Naþionalã a României ca document informativ sau
ca document de platã în vederea decontãrii finale, care
urmeazã sã se efectueze prin conturile curente ale societãþilor bancare participante ºi prin contul special de decontare finalã al casei de compensaþii interbancare sau al unui
titular aprobat de Consiliul de administraþie al Bãncii
Naþionale a României, este obligatoriu ca:
a) valoarea totalã pe debit, înscrisã în finalul pãrþii I a
balanþei, sã fie egalã cu valoarea totalã pe credit înscrisã
în finalul pãrþii a II-a a balanþei;
b) sã poarte semnãtura reprezentanþilor recunoscuþi de
Banca Naþionalã a României conform reglementãrilor sale.Ò
3. Articolul 10 punctul 10.1 se completeazã cu un alineat care va avea urmãtorul cuprins:
”Banca Naþionalã a României poate efectua decontarea
finalã în regim special a operaþiunilor cu carduri, exclusiv
în baza balanþei zilnice, fãrã a fi necesar ca societãþile
bancare participante ºi titularii de conturi speciale sã remitã

administratorului ordine de platã, în cazul în care aceastã
procedurã se stabileºte pe bazã contractualã.Ò
4. Articolul 14 punctul 14.2 se modificã ºi va avea
urmãtorul cuprins:
”14.2. Ñ În scopul aplicãrii de cãtre administrator a
schemei de garantare, fiecare societate bancarã participantã
are obligaþia depunerii la Banca Naþionalã a României, în
penultima zi lucrãtoare a fiecãrei sãptãmâni, a documentului ”Raportare pentru stabilirea referinþelor în aplicarea procedurilor de garantareÒ, conform anexei nr. 5, aferent
operaþiunilor desfãºurate de aceasta în ultimele 5 zile
lucrãtoare.Ò
5. Articolul 15 punctele 15.1, 15.2 ºi 15.3 se modificã ºi
vor avea urmãtorul cuprins:
”15.1. Ñ Pe baza anexei nr. 5 lit. A, societãþile bancare
participante calculeazã limita maximã de expunere pe care
casa de compensaþii interbancare sau titularul de cont de
decontare specialã o are faþã de respectiva societate bancarã participantã, ca fiind cea mai mare diferenþã negativã
dintre încasãrile ºi plãþile sale zilnice aferente perioadei la
care se referã raportarea.
În cazul în care o societate bancarã participantã nu a
stabilit corect limita maximã de expunere, administratorul
remite acesteia documentul ”Comunicare tip 4Ò (anexa
nr. 6) prin care i se solicitã refacerea situaþiei ºi retransmiterea acesteia la Banca Naþionalã a României în maximum
o zi lucrãtoare de la data comunicãrii.
15.2. Ñ În baza limitei calculate în conformitate cu prevederile pct. 15.1, fiecare societate bancarã participantã este
obligatã sã constituie la administrator un plafon tehnic de
garantare unilateralã care reprezintã nivelul minim al garanþiilor pe care o societate bancarã participantã trebuie sã le
punã la dispoziþia administratorului în scopul asigurãrii
resurselor necesare aplicãrii de cãtre acesta a schemei de
garantare unilateralã.
Fiecare societate bancarã participantã este obligatã:
a) sã constituie la administrator garanþii sub formã de
valori mobiliare convenite cu Banca Naþionalã a României,
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având la data constituirii o valoare acceptatã de Banca
Naþionalã a României cel puþin egalã cu cea a plafonului
tehnic de garantare unilateralã;
ºi/sau
b) sã constituie, la alte societãþi bancare, garanþii sub
formã de depozite interbancare în lei, având o valoare cel
puþin egalã cu cea a plafonului tehnic de garantare unilateralã.
În cazul în care o societate bancarã participantã, aflatã
în poziþie debitoare faþã de casa de compensaþii interbancare sau faþã de titularul de cont special, nu dispune de
suficiente disponibilitãþi bãneºti în contul sãu curent deschis
la Banca Naþionalã a României pentru acoperirea acestei
poziþii în momentul decontãrii speciale, garanþiile prevãzute
la pct. 15.2 lit. a) ºi b) vor fi executate ºi trecute automat
în proprietatea Bãncii Naþionale a României, cu data extrasului de cont al zilei respective de plãþi, în baza contractului încheiat cu societatea bancarã participantã ºi în
conformitate cu reglementãrile Bãncii Naþionale a României
în vigoare referitoare la garanþii.
În situaþia în care la finalul aceleiaºi zile de plãþi societatea bancarã participantã dispune de suficiente disponibilitãþi bãneºti în contul sãu curent, garanþiile, sub forma
valorilor mobiliare executate conform alineatului precedent,
vor fi repuse automat de cãtre administrator în proprietatea
respectivei societãþi bancare participante, cu evidenþierea
operaþiunilor în extrasul de cont al acesteia.
15.3. Ñ Societãþile bancare participante au obligaþia sã
facã dovada administratorului, în ultima zi lucrãtoare a fiecãrei sãptãmâni, cã au constituit garanþiile în conformitate
cu pct. 15.2, aferente operaþiunilor care se vor desfãºura
în urmãtoarele 5 zile lucrãtoare.Ò
6. Articolul 16 punctele 16.2 ºi 16.3 se modificã ºi vor
avea urmãtorul cuprins:
”16.2. Ñ Pe baza anexei nr. 5 lit. B, fiecare societate
bancarã participantã are obligaþia sã calculeze o limitã
minimã de acoperire a riscurilor de incapacitate de platã a

celorlalte societãþi bancare participante, ca fiind cea mai
micã valoare pozitivã între încasãrile ºi plãþile sale zilnice,
aferente perioadei la care se referã raportarea.
Fiecare societate bancarã participantã are obligaþia depunerii la Banca Naþionalã a României, în penultima zi lucrãtoare a fiecãrei sãptãmâni, a documentului ”Angajament
privind participarea la procedura de garantare bilateralãÒ
(anexa nr. 7), prin care se obligã sã contribuie la acoperirea riscurilor de incapacitate de platã a celorlalte societãþi
bancare participante.
În cazul în care valoarea angajamentelor este inferioarã
nivelului limitei minime de acoperire a riscului de incapacitate de platã a societãþilor bancare participante, administratorul remite acesteia ”Comunicarea tip 4Ò (anexa nr. 6), prin
care i se solicitã refacerea situaþiei ºi retransmiterea acesteia la Banca Naþionalã a României în maximum o zi lucrãtoare de la data comunicãrii.
16.3. Ñ În baza limitei calculate în conformitate cu prevederile pct. 16.2, fiecare societate bancarã participantã este
obligatã sã constituie la administrator un plafon tehnic de
garantare bilateralã care reprezintã nivelul minim al disponibilitãþilor din conturile curente ale societãþilor bancare participante creditoare în limita cãruia administratorul aplicã
schema de garantare bilateralã.Ò
7. Articolul 21 se completeazã cu un alineat care va
avea urmãtorul cuprins:
”Banca Naþionalã a României poate hotãrî, în funcþie de
condiþiile pieþei, ca procedurile de garantare unilateralã ºi
bilateralã sã fie aplicate ºi altor tipuri de decontãri interbancare operate prin Banca Naþionalã a României.Ò
8. Anexa nr. 6 se înlocuieºte cu anexa nr. 1 la prezenta circularã, iar anexa nr. 7 se înlocuieºte cu anexa
nr. 2 la prezenta circularã.
Art. II. Ñ Regulamentul Bãncii Naþionale a României
nr. 8/1996, modificat prin prezenta circularã, va fi republicat
în Monitorul Oficial al României.

GUVERNATOR,
PREªEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAÞIE AL
BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISÃRESCU
Bucureºti, 21 februarie 1997.
Nr. 8.
ANEXA Nr. 1

.............................................................
(BNR Ñ DDOB)
COMUNICARE tip 4 Nr. .................. ________________________ cãtre
(data emiterii)

Societatea Bancarã.............................................................................................
(denumirea)

Vã comunicãm cã prin Raportarea pentru stabilirea referinþelor în aplicarea procedurilor de
garantare nr. ................... ________________________
limita maximã de expunere;
limita minimã de acoperire a riscurilor de incapacitate de platã a celorlalte societãþi bancare participante
NU a fost stabilitã corect.
Conform prevederilor art. 15 pct. 15.1 ºi ale art. 16 pct. 16.2 din Regulamentul Bãncii
Naþionale a României nr. 8/1996 aveþi obligaþia sã refaceþi ºi sã remiteþi administratorului pânã la
data de ________________________ raportarea aferentã.
Administrator,
S.S./L.S. ........................
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ANEXA Nr. 2

...............................................................................
(denumirea societãþii bancare participante)
ANGAJAMENT
al Societãþii Bancare participante .....................................
privind participarea la procedura de garantare bilateralã
Nr. É........... ________________________
(data emiterii)

Ne obligãm sã participãm la acoperirea riscurilor de incapacitate de platã a celorlalte societãþi bancare participante, în limita sumei de
.......................................
( în cifre)

(în litere)

aferente perioadei ..................................................................................... .
Precizãm cã acest plafon tehnic de garantare bilateralã a fost stabilit în conformitate cu prevederile art. 16 pct. 16.2 din Regulamentul Bãncii Naþionale a României nr. 8/1996.
.........................................................................................................L.S.
(semnãtura autorizatã a societãþii bancare participante)

ACTE ALE COMISIEI NAÞIONALE A VALORILOR MOBILIARE
COMISIA NAÞIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN
pentru aprobarea Instrucþiunilor nr. 2/1997 cuprinzând normele
privind transferul societãþilor comerciale emitente de pe piaþa RASDAQ pe piaþa bursierã
În temeiul prevederilor art. 6 lit. a), ale art. 14 ºi ale art. 98 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi
bursele de valori,
în temeiul Hotãrârii Parlamentului României nr. 17 din 5 octombrie 1994,
Preºedintele Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã, începând cu data de 18 februarie
1997, Instrucþiunile nr. 2/1997 cuprinzând normele privind
transferul societãþilor comerciale emitente de pe piaþa
RASDAQ pe piaþa bursierã.

Art.

2.

Ñ

Secretariatul

general

împreunã

cu

Departamentul logistic vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.

PREªEDINTELE COMISIEI NAÞIONALE A VALORILOR MOBILIARE,

prof. univ. dr. ªTEFAN BOBOC
Bucureºti, 18 februarie 1997.
Nr. 4.

INSTRUCÞIUNI
cuprinzând normele privind transferul societãþilor emitente de pe piaþa RASDAQ pe piaþa bursierã
Art. 1. Ñ Transferul registrelor acþionarilor societãþilor
comerciale privatizate în baza Legii nr. 55/1995 de la
Registrul Român al Acþionarilor la Registrul Bursei de
Valori Bucureºti, în vederea cotãrii la bursã, se va face cu
respectarea normelor cuprinse în aceste instrucþiuni.

Art. 2. Ñ Bursa de Valori Bucureºti nu va accepta
registrele acþionarilor de la societãþile comerciale privatizate
în baza Legii nr. 55/1995 direct de la emitenþi. Registrele
acþionarilor respectivelor societãþi comerciale vor fi preluate
de la Registrul Român al Acþionarilor.
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Art. 3. Ñ Pentru transferul registrului acþionarilor al unei
societãþi comerciale privatizate în baza Legii nr. 55/1995 de
la Registrul Român al Acþionarilor la Bursa de Valori
Bucureºti se vor utiliza urmãtoarele proceduri:
3.1. Pentru societatea comercialã emitentã care îndeplineºte condiþiile de înscriere la cotã ºi a fost acceptatã la
cotã, directorul general al Bursei de Valori Bucureºti solicitã Asociaþiei Naþionale a Societãþilor de Valori Mobiliare
transferul acesteia pe piaþa bursierã.
3.2. Directorul general al societãþii comerciale emitente
trebuie sã notifice Asociaþiei Naþionale a Societãþilor de
Valori Mobiliare intenþia de a tranzacþiona acþiunile respectivei
societãþi comerciale la Bursa de Valori Bucureºti, însoþitã
de hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor în acest sens.
3.3. Directorul general al societãþii comerciale emitente
trebuie sã notifice Registrului Român al Acþionarilor intenþia
de transfer la Registrul Bursei de Valori Bucureºti, însoþitã
de hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor în acest sens.
3.4. La o zi lucrãtoare dupã primirea notificãrii de la
societatea comercialã emitentã, Asociaþia Naþionalã a
Societãþilor de Valori Mobiliare îi va anunþa pe participanþii
pe piaþa RASDAQ despre cererea societãþii comerciale de
a se transfera la Bursa de Valori Bucureºti.
Tranzacþionarea valorii mobiliare va fi opritã la sfârºitul
celei de-a treia zi lucrãtoare dupã primirea notificãrii.

3.5. Societatea Naþionalã de Compensare, Decontare ºi
Depozitare trebuie sã notifice tuturor membrilor sãi pentru
a-ºi transfera la Registrul Român al Acþionarilor toate poziþiile pe care le deþin în conturile lor la Societatea Naþionalã
de Compensare, Decontare ºi Depozitare pentru respectiva
valoare mobiliarã. Aceste transferuri trebuie încheiate pânã
la sfârºitul celei de-a ºaptea zi lucrãtoare dupã ultima datã
la care acþiunile societãþii comerciale respective au fost
tranzacþionate pe piaþa RASDAQ.
3.6. Registrul acþionarilor societãþii comerciale va fi
transmis la Bursa de Valori Bucureºti pânã la sfârºitul celei
de-a zecea zi lucrãtoare dupã ultima datã la care acþiunile
societãþii comerciale respective au fost tranzacþionate pe
piaþa RASDAQ.
3.7. Modul de predare/primire între Registrul Român al
Acþionarilor ºi Registrul Bursei de Valori Bucureºti se va
stabili între cele douã instituþii, astfel încât sã se asigure
responsabilitãþile fiecãreia în legãturã cu integritatea ºi confidenþialitatea datelor. O copie de pe situaþia la data transferului va fi predatã, la cerere, ºi emitentului.
Art. 4. Ñ Emitentul are obligaþia sã plãteascã
Registrului Român al Acþionarilor taxele pentru serviciile
prestate de acesta în timpul tranzacþionãrii acþiunilor societãþii comerciale pe piaþa RASDAQ.
Art. 5. Ñ Prezentele instrucþiuni intrã în vigoare la data
de 18 februarie 1997.

Bucureºti, 18 februarie 1997.
Nr. 2.
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