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SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru validarea unui mandat de senator
În temeiul art. 67 alin. (1) din Constituþia României, al art. 66 alin. (9)
din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului,
precum ºi al art. 11 ºi al art. 156 alin. (3) din Regulamentul Senatului,
Senatul adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se valideazã mandatul de senator al domnului
Oprea Andreiu în Circumscripþia electoralã nr. 22 Hunedoara, mandat rãmas
vacant ca urmare a demisiei domnului Rãu Ioan.
Aceastã hotãrâre a fost adoptatã în ºedinþa Senatului din 24 martie 1997,
cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

PETRE ROMAN
Bucureºti, 24 martie 1997.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Senatului nr. 40/1996
privind aprobarea componenþei nominale a comisiilor permanente ale Senatului
În temeiul art. 31 alin. (3) din Regulamentul Senatului,
Senatul adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Hotãrârea Senatului nr. 40/1996 privind
aprobarea componenþei nominale a comisiilor permanente
ale Senatului se modificã dupã cum urmeazã:
1. La anexa nr. X Ñ Comisia pentru culturã, artã ºi
mijloace de informare în masã:
Ñ domnul senator Tambozi Justin (Grupul parlamentar
al Partidului Unitãþii Naþionale Române) se include în componenþa comisiei.

2. La anexa nr. XIV Ñ Comisia pentru sãnãtate, ecologie ºi sport:
Ñ domnul senator Oprea Andreiu (Grupul parlamentar
al Partidului Naþional Þãrãnesc Creºtin Democrat) se
include în componenþa comisiei, în locul domnului Rãu
Ioan.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 24 martie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

PETRE ROMAN
Bucureºti, 24 martie 1997.
Nr. 14.

DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 148*)
din 17 decembrie 1996
Florin Bucur Vasilescu
Ñ preºedinte
Nicolae Popa
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Gabriela Dragomirescu Ñ magistrat-asistent
Completul de judecatã, convocat potrivit art. 24 alin. (2)
din Legea nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 26 septembrie 1996, pronunþatã în
Dosarul nr. 232/CA/1996, Curtea de Apel Timiºoara Ñ
Secþia comercialã ºi de contencios administrativ a sesizat
Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a
art. 8 alin. 2 cu referire la anexa nr. 2 din Legea nr. 27
din 17 mai 1994 privind impozitele ºi taxele locale, invocatã de Societatea Comercialã ”ComseltestÒ Ñ S.A.
Pãdureni. În susþinerea excepþiei se aratã cã art. 8 alin. 2
din Legea nr. 27/1994, respectiv anexa nr. 2 la lege sunt
”incomplete, pentru cã în ”lista clãdirilor care nu sunt
supuse impozituluiÒ nu sunt incluse ºi clãdirile speciale din
agriculturã, încãlcând astfel prevederile art. 41 alin. (1) ºi
(2) ºi ale art. 135 alin. (1) ºi (6) din Constituþie.
Exprimându-ºi opinia, Curtea de Apel Timiºoara Ñ
Secþia comercialã ºi de contencios administrativ apreciazã
excepþia de neconstituþionalitate ca nefondatã, întrucât art. 8
alin. 2 din Legea nr. 27/1994, respectiv anexa nr. 2 la lege
”nu excepteazã de la plata impozitului pe clãdiri în funcþie
de titularul dreptului de proprietate. Din conþinutul acestei
anexe rezultã cã legiuitorul a exonerat de plata impozitului
pe clãdiri anumite persoane juridice care nu realizeazã
venituri sau pe cele ale cãror venituri sunt modice (instituþii publice, cele de cult, monumente istorice etc.)Ò.
În temeiul prevederilor art. 24 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992 s-au solicitat puncte de vedere celor douã
Camere ale Parlamentului ºi Guvernului.

Guver nul, în punctul sãu de vedere, considerã cã
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 8 alin. 2
cu referire la anexa nr. 2 din Legea nr. 27/1994 este vãdit
nefondatã, întrucât se referã la o omisiune a legii ºi
aceasta, potrivit art. 23 din Legea nr. 47/1992, nu este de
competenþa Curþii Constituþionale, care hotãrãºte asupra
excepþiilor ridicate în faþa instanþelor judecãtoreºti privind
neconstituþionalitatea unor prevederi cuprinse în legi ºi nu
asupra unor probleme care nu au fost reglementate prin
acestea.
C U R T E A,

având în vedere încheierea de sesizare, raportul întocmit
de judecãtorul-raportor ºi dispoziþiile legale atacate ca
neconstituþionale, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale
Legii nr. 47/1992, reþine:
Curtea este competentã sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate a art. 8 alin. 2 cu referire la anexa
nr. 2 din Legea nr. 27 din 17 mai 1994 privind impozitele
ºi taxele locale.
Articolul 8 alin. 2 din Legea nr. 27/1994 prevede: ”Lista
clãdirilor care nu sunt supuse impozitului pe clãdiri este
redatã în anexa nr. 2Ò, iar anexa nr. 2 la lege, astfel cum
a fost modificatã prin Ordonanþa Guvernului nr. 24/1995,
stabileºte:
”2. Clãdirile care, potrivit legii, sunt considerate monumente istorice, de arhitecturã ºi arheologice, precum ºi
muzeele ºi casele memoriale, cu excepþia spaþiilor acestora, folosite pentru activitãþi economice sau comercialeÒ ºi
”4. Construcþii ºi amenajãri funerare din cimitireÒ.
Faptul cã în cuprinsul enumerãrii nu figureazã ºi ”clãdirile speciale din agriculturãÒ nu este de naturã a atesta
neconstituþionalitatea textului criticat. Este de principiu cã

*) Definitivã by
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legiuitorul are libertatea de a aprecia asupra situaþiilor în
care poate institui anumite facilitãþi fiscale, iar astfel de
opþiuni nu pot fi cenzurate pe cale de contencios constituþional. Aceasta cu atât mai mult cu cât, într-o asemenea
eventualitate, Curtea s-ar substitui legiuitorului, fapt inadmisibil în sistemul nostru constituþional, prevederile art. 58 din

3

Constituþie stabilind cã Parlamentul este unica autoritate
legiuitoare a þãrii.
Eventualele omisiuni legislative nu sunt de competenþa
Curþii, practica acesteia fiind constantã în acest sens, între
deciziile mai recente, pronunþate în materie, fiind ºi Decizia
nr. 47 din 3 mai 1995, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 274 din 24 noiembrie 1995.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al
art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) cu referire la anexa
nr. 2 din Legea nr. 27 din 17 mai 1994, invocatã de Societatea Comercialã ”ComseltestÒ Ñ S.A. Pãdureni în Dosarul
nr. 232/CA/1996 al Curþii de Apel Timiºoara Ñ Secþia comercialã ºi de contencios administrativ.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã în ºedinþa din 17 decembrie 1996.
PREªEDINTE,

conf. univ. dr. Florin Bucur Vasilescu
Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind efectuarea cheltuielilor pentru pregãtirea
ºi desfãºurarea alegerilor locale parþiale din perioada 1997Ñ2000
În temeiul Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicatã,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Cheltuielile pentru organizarea ºi desfãºurarea
alegerilor locale parþiale din perioada 1997Ñ2000 se
suportã din bugetele locale sau judeþene, dupã caz.
Art. 2. Ñ (1) Membrii birourilor electorale, statisticienii ºi
personalul tehnic auxiliar beneficiazã de drepturile salariale
cuvenite, potrivit legii, de la unitãþile la care sunt angajaþi,
pe perioada exercitãrii acestor atribuþii.
(2) Membrii birourilor electorale beneficiazã de o indemnizaþie zilnicã brutã de 40.000 lei pentru fiecare zi de activitate prestatã în perioada alegerilor, începând cu data
constituirii birourilor electorale, pe baza listelor de prezenþã
avizate de preºedinþii birourilor electorale respective.
(3) Membrii birourilor electorale judeþene beneficiazã de
o indemnizaþie zilnicã brutã de 50.000 lei.
(4) Indemnizaþia se suportã din bugetele consiliilor
locale sau judeþene, dupã caz.
(5) Prin zi de activitate prestatã se înþelege activitatea
desfãºuratã pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent
de numãrul orelor prestate, dar nu mai puþin de 4 ore.
(6) În afara drepturilor prevãzute la alin. (1) ºi (2),
membrii birourilor electorale, care domiciliazã în alte loca-

litãþi, beneficiazã de indemnizaþia de delegare, precum ºi
de decontarea cheltuielilor de transport ºi de cazare,
care vor fi suportate din bugetele consiliilor locale sau
judeþene, dupã caz, potrivit reglementãrilor în vigoare ce
stabilesc aceste drepturi pentru personalul din instituþiile
publice.
(7) Membrii birourilor electorale, care nu sunt salariaþi,
beneficiazã de prevederile alin. (2), iar cei care domiciliazã
în alte localitãþi, ºi de prevederile alin. (6).
Art. 3. Ñ Statisticienii ºi personalul tehnic auxiliar, care
participã la executarea activitãþilor legate de organizarea ºi
desfãºurarea alegerilor locale parþiale, au dreptul, pe lângã
salariu, ºi la plata orelor suplimentare, potrivit legii, iar
cheltuielile aferente se suportã din bugetele ordonatorilor
principali de credite.
Art. 4. Ñ La alegerile locale parþiale, care vor avea loc
în perioada 1997Ñ2000, indemnizaþia cuvenitã membrilor
birourilor electorale se va determina prin aplicarea succesivã a coeficienþilor de indexare stabiliþi pentru salariile personalului din sectorul bugetar la sumele prevãzute la art. 2
alin. (2) ºi (3).

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
p. Ministru delegat
pe lângã primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General
al Guvernului ºi a Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Radu Stroe
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Bucureºti, 21 martie 1997.
Nr. 87.
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ACTE ALE BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI
BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
privind modificarea unor rate ale dobânzii
Articol unic. Ñ Având în vedere evoluþiile macroeconomice ºi monetare recente, precum ºi hotãrârea Consiliului de administraþie al Bãncii
Naþionale a României, rata dobânzii bonificate la rezervele obligatorii în lei
ale societãþilor bancare la Banca Naþionalã a României se stabileºte,
începând cu data de 1 aprilie 1997, la 30% pe an.
Modul de calcul al ratei dobânzii la creditul lombard, precum ºi al ratei
dobânzii penalizatoare pentru neîndeplinirea rezervelor obligatorii rãmâne
neschimbat.
PREªEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAÞIE AL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISÃRESCU,
guvernator
Bucureºti, 24 martie 1997.
Nr. 13.

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
pentru înlocuirea anexei nr. 3 la Circulara Bãncii Naþionale
a României nr. 10/1997 privind unele reglementãri referitoare
la determinarea fondurilor proprii de cãtre societãþile bancare
În temeiul art. 15 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancarã ºi
al art. 26 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Bãncii Naþionale a
României, se stabilesc urmãtoarele reglementãri:
Art. I. Ñ Anexa nr. 3 la Circulara Bãncii Naþionale a României
nr. 10/1997 privind unele reglementãri referitoare la determinarea fondurilor
proprii de cãtre societãþile bancare, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 49 din 21 martie 1997, se înlocuieºte cu anexa la
prezenta circularã.
Art. II. Ñ Prezenta circularã intrã în vigoare începând cu data de 21
martie 1997.
p. GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

CORNELIU CROITORU,
viceguvernator
Bucureºti, 27 martie 1997.
Nr. 14. Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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ANEXÃ

II. STRUCTURA ACTIVELOR DIN BILANÞ, PONDERATE ÎN FUNCÞIE DE RISC
Ð mii lei Ð
Elemente luate în calcul

Nr.
rând

Valoare
contabilã

Pondere
de risc
Ñ % Ñ

a

b

1

2

Numerar ºi disponibil la Banca Naþionalã
a României (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3)

1

0%

Casa de lei ºi de valutã

2

0%

Disponibil la Banca Naþionalã a României

3

0%

Titluri de valoare emise de:
(rd. 4 = rd. 5 la rd. 8)

4

0%

Administraþia publicã centralã de
specialitate a statului român

5

0%

Administraþia centralã a þãrilor
din categoria A

6

0%

Bãncile centrale din þãrile din categoria A

7

0%

Instituþii financiare internaþionale

8

0%

Credite ºi avansuri acordate (sau
garantate de acestea): (rd. 9 = rd. 10
la rd. 14)

9

0%

Administraþiei publice centrale de
specialitate a statului român

10

0%

Administraþiei centrale a þãrilor
din categoria A

11

0%

Bãncii Naþionale a României

12

0%

Bãncilor centrale din þãrile din categoria A

13

0%

Instituþiilor financiare internaþionale

14

0%

Alte creanþe asupra: (rd. 15 = rd. 16
la rd. 20)

15

0%

Administraþiei publice centrale de
specialitate a statului român

16

0%

Administraþiei centrale a þãrilor
din categoria A

17

0%

Bãncii Naþionale a României

18

0%

Bãncilor centrale din þãrile din categoria A

19

0%

Instituþiilor financiare internaþionale

20

0%

Elemente deductibile din capital:
(rd. 21 = rd. 22 la rd. 26)

21

0%

Valoarea neamortizatã a imobilizãrilor
necorporale

22

0%

Cheltuieli înregistrate în avans

23

0%

Sume ce depãºesc fondul de dezvoltare
existent, aferente imobilizãrilor corporale
în curs, materialelor pentru investiþii,
stocurilor pentru investiþii ºi debitorilor
pentru investiþii (înscrise la rd. 25
din macheta cu calculul fondurilor proprii)

24

0%

Împrumuturi subordonate, acordate altor
societãþi bancare

25

0%

Participaþii la capitalul altor societãþi
bancare

26

0%

Cecuri, cupoane ºi alte elemente în curs

Valoare
ponderatã
[col. 3 = (1x2)/100]
3

de încasare
27
20% Evaluation Purposes Only
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Ð mii lei Ð
Elemente luate în calcul

Nr.
rând

Valoare
contabilã

Pondere
de risc
Ñ % Ñ

Valoare
ponderatã
[col. 3 = (1x2)/100]

a

b

1

2

3

Titluri de valoare emise de: (rd. 28 =
= rd. 29 la rd. 32)

28

20%

Societãþi bancare româneºti

29

20%

Bãnci din þãrile din categoria A

30

20%

Administraþia localã din România

31

20%

Administraþia localã din þãrile din
categoria A

32

20%

Credite ºi avansuri acordate (sau
garantate de acestea) : (rd. 33 = rd. 34
la rd.40)

33

20%

Societãþilor bancare româneºti

34

20%

Bãncilor din þãrile din categoria A

35

20%

Bãncilor din þãrile din categoria B,
cu scadenþa de maximum un an

36

20%

Administraþiei locale din România

37

20%

Administraþiei locale din þãrile
din categoria A

38

20%

Organismelor guvernamentale din România 39

20%

Organismelor guvernamentate din þãrile
din categoria A

40

20%

Disponibilitãþi ºi depozite la : (rd. 41 =
= rd. 42 la rd. 44)

41

20%

Societãþi bancare româneºti

42

20%

Bãnci din þãrile din categoria A

43

20%

Bãnci din þãrile din categoria B,
pe termen de maximum un an

44

20%

Alte creanþe asupra: (rd. 45 = rd. 46
la rd. 52)

45

20%

Societãþilor bancare româneºti

46

20%

Bãncilor din þãrile din categoria A

47

20%

Bãncilor din þãrile din categoria B,
cu scadenþa de maximum un an

48

20%

Administraþiei locale din România

49

20%

Administraþiei locale din þãrile
din categoria A

50

20%

Organismelor guvernamentale
din România

51

20%

Organismelor guvernamentate din þãrile
din categoria A

52

20%

Credite ºi avansuri acordate clienþilor,
garantate cu ipoteci asupra locuinþelor

53

50%

Terenuri ºi clãdiri ocupate de bancã
pentru scopurile activitãþii sale

54

50%

Alte titluri de valoare

55

100%

Alte credite ºi avansuri acordate

56

100%

Participaþii de capital la instituþii financiare

ºi la by
alte CVISION
entitãþi nebancare
57
100% Evaluation Purposes Only
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Ð mii lei Ð

Elemente luate în calcul

Nr.
rând

Valoare
contabilã

Pondere
de risc
Ñ % Ñ

Valoare
ponderatã
[col. 3 = (1x2)/100]

a

b

1

2

3

Alte imobilizãri corporale, inclusiv sumele
aferente imobilizãrilor corporale în curs,
care nu au fost incluse la rd. 24

58

100%

Alte active, inclusiv sumele aferente
materialelor pentru investiþii, stocurilor
pentru investiþii ºi debitorilor pentru
investiþii, care nu au fost incluse la rd. 24

59

100%

(rd. 60 = rd. 1 + rd. 4 + rd. 9 + rd. 15 +
+ rd. 21 + rd. 27 + rd. 28 + rd. 33 + rd. 41 +
+ rd. 45 + rd. 53 la rd. 59)

60

x

Poziþia valutarã totalã scurtã

61

50%

62

x

TOTAL ACTIVE DIN BILANÞ

TOTAL ELEMENTE

(rd. 62 = rd. 60 + rd. 61)

III. CONVERSIA ELEMENTELOR ÎN AFARA BILANÞULUI, ÎN ECHIVALENT CREDIT
Ð mii lei Ð
Elemente luate în calcul

Nr.
rând

Valoare
contabilã

Factor
de
conversie

Echivalent
credit
(col. 3 = 1x2)

a

b

1

2

3

Cambii ºi alte efecte de comerþ, acceptate
la platã de cãtre societatea bancarã
ºi care nu sunt avalizate de alte bãnci

1

1

Garanþii irevocabile de platã, emise
de cãtre societatea bancarã

2

1

Garanþii irevocabile de platã, emise
de cãtre societatea bancarã, altele decât
cele de platã

3

0,5

Angajamente irevocabile ale
societatãþii bancare de acordare de credite

4

0,5

Acreditive deschise ºi confirmate
de cãtre societatea bancarã, negarantate
cu bunurile care fac obiectul tranzacþiei

5

0,5

Acreditive deschise ºi confirmate
de cãtre societatea bancarã, garantate
cu bunurile care fac obiectul tranzacþiei

6

0,2

Cambii ºi alte efecte de comerþ, acceptate
la platã de cãtre societatea bancarã
ºi care sunt avalizate de alte bãnci

7

0,2

TOTAL DE CONTROL

(rd. 8by
= rd.
1 la rd. 7) Technologies’ PdfCompressor.
8
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IV. STRUCTURA ELEMENTELOR ÎN AFARA BILANÞULUI, ÎN ECHIVALENT CREDIT,
ÎN FUNCÞIE DE BENEFICIARII ACESTOR FACILITÃÞI
Ð mii lei Ð
Categorii de beneficiari

Nr.
rând

Echivalent
credit

Pondere
de risc
Ñ % Ñ

a

b

1

2

Administraþia publicã centralã
de specialitate a statului român

1

0%

Administraþia centralã a þãrilor
din categoria A

2

0%

Banca Naþionalã a României

3

0%

Bãncile centrale din þãrile din categoria A

4

0%

Instituþii financiare internaþionale

5

0%

Societãþile bancare româneºti

6

20%

Bãncile din þãrile din categoria A

7

20%

Bãncile din þãrile din categoria B,
cu scadenþa de maximum un an

8

20%

Administraþia localã din România

9

20%

Administraþiile locale din þãrile
din categoria A

10

20%

Organismele guvernamentale din România

11

20%

Organismele guvernamentale din þãrile
din categoria A

12

20%

Alte categorii de beneficiari

13

100%

14

x

Valoare
ponderatã
[col. 3 = (1x2)/100]
3

TOTAL ELEMENTE ÎN AFARA BILANÞULUI

(rd. 14 = rd. 1 la rd. 13)

V. CALCULAREA RAPORTULUI DE SOLVABILITATE
Ð mii lei Ð

Total fonduri proprii (Calculul fondurilor proprii, col. 3 rd. 41)

1

Total elemente din bilanþ, ponderate în funcþie de risc
(formularul II, col. 3 rd. 62)

2

Total elemente în afara bilanþului, ponderate în funcþie de risc
(formularul IV, col. 3 rd. 14)

3

RAPORT DE SOLVABILITATE (ÎN PROCENTE)

[rd. 4 = rd. 1 x 100/(rd. 2 + rd. 3)]
Conducãtorul unitãþii,
...............................................
(nume, prenume, semnãturã)

4
Conducãtorul compartimentului
financiar-contabil,
..............................................
(nume, prenume, semnãturã)
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