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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea ºi completarea art. 156 din Legea nr. 31/1990
privind societãþile comerciale
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Articolul 156 din Legea nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, republicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, se
modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 156. Ñ (1) Cenzorii pot fi acþionari, cu excepþia
cenzorului expert contabil sau contabil autorizat, care poate
fi terþ ce exercitã profesia individual ori în forme asociative.Ò
2. La alineatul (2), litera b) va avea urmãtorul cuprins:
”b) persoanele care primesc sub orice formã, pentru alte

funcþii decât aceea de cenzor, un salariu sau o
remuneraþie de la administratori sau de la societate sau ai
cãror angajatori sunt în raporturi contractuale sau se aflã
în concurenþã cu aceasta;Ò
3. La alineatul (2), dupã litera c) se introduce litera d) cu
urmãtorul cuprins:
”d) persoanele care, pe durata exercitãrii atribuþiilor conferite de aceastã calitate, ocupã funcþii în cadrul instituþiilor
publice cu atribuþii de control financiar sau al Ministerului
Finanþelor, cu excepþia situaþiilor prevãzute expres de lege.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 12 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 13 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

MIRON TUDOR MITREA
Bucureºti, 21 iulie 2000.
Nr. 127.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea ºi completarea
art. 156 din Legea nr. 31/1990
privind societãþile comerciale
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 modificarea ºi completarea
art. 156 din Legea nr. 31/1990 privind societãþile comerciale ºi se dispune
publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 14 iulie 2000.
Nr. 294.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea art. 7
din Ordonanþa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 30 din 25 martie 1999 pentru modificarea
art. 7 din Ordonanþa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful
vamal de import al României, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 131 din 31 martie 1999, cu
urmãtoarele modificãri ºi completãri:

d) echipamentele pentru protecþia mediului, stabilite de
Guvern la propunerea Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi
Protecþiei Mediului, Ministerului Industriei ºi Comerþului ºi
Ministerului Finanþelor;
e) bunurile din import, destinate a fi utilizate de asociaþii
familiale ºi unitãþi din sectorul meºteºugãresc, agricol ºi al
industriei mici, în cadrul unor programe ºi acþiuni de ajutorare ºi dezvoltare a activitãþilor, finanþate de guvernele
strãine în baza unor acorduri sau tratate încheiate cu
România;
f) bunuri din import ºi donaþii, reprezentând aparaturã ºi
instrumente destinate institutelor Academiei Române ºi
instituþiilor de culturã;
g) bunuri din import, reprezentând materii prime ºi
ambalaje pentru fabricile de medicamente.Ò

Ñ La articolul I, articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 7. Ñ De asemenea, este scutit de taxe vamale
importul urmãtoarelor categorii de bunuri:
a) bunurile de origine românã;
b) bunurile reparate în strãinãtate sau bunurile care le
înlocuiesc pe cele necorespunzãtoare calitativ, returnate
partenerilor externi în perioada de garanþie;
c) bunurile care se înapoiazã în þarã ca urmare a unei
expedieri eronate;

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 12 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 13 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

MIRON TUDOR MITREA
Bucureºti, 21 iulie 2000.
Nr. 128.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 30/1999
pentru modificarea art. 7 din Ordonanþa Guvernului
nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României
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 de
urgenþã a Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea art. 7 din Ordonanþa
Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României ºi se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 14 iulie 2000.
Nr. 295.

«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru completarea art. 8 din Legea nr. 71/1995 privind dreptul absolvenþilor
învãþãmântului particular liceal, postliceal ºi superior de a susþine examenul de finalizare
a studiilor la unitãþi ºi instituþii similare din învãþãmântul de stat
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Articolul 8 din Legea nr. 71/1995 privind
dreptul absolvenþilor învãþãmântului particular liceal, postliceal ºi superior de a susþine examenul de finalizare a studiilor la unitãþi ºi instituþii similare din învãþãmântul de stat,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139
din 6 iulie 1995, cu modificãrile ulterioare, se completeazã
cu alineatele (2) ºi (3) cu urmãtorul cuprins:
”(2) Absolvenþii învãþãmântului particular profesional,
liceal ºi postliceal, ale cãrui unitãþi de învãþãmânt, respectiv
filiere, specializãri sau profiluri au obþinut autorizaþia de
încredere sau acreditarea, conform prevederilor Legii
învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã, ºi ale Ordonanþei
Guvernului nr. 87/1998 privind înfiinþarea Comisiei de

Evaluare ºi Acreditare a Învãþãmântului Preuniversitar,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 196/1999, nu susþin
examenul de selecþie în vederea prezentãrii la examenul de
finalizare a studiilor.
(3) Absolvenþii învãþãmântului particular menþionaþi la
alin. (2), ale cãrui unitãþi de învãþãmânt, respectiv filiere,
specializãri sau profiluri nu au obþinut autorizaþia de încredere sau acreditarea, conform legii, se pot prezenta la examenul de finalizare a studiilor la unitãþi similare din
învãþãmântul de stat numai dacã au promovat examenul de
selecþie în condiþiile prezentei legi. Susþinerea examenului
de selecþie se face cu taxã în cuantum de 700.000 lei,
reactualizatã anual cu rata inflaþiei.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 23 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

MIRON TUDOR MITREA
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 20 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU
Bucureºti, 21 iulie 2000.
Nr. 131.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 8
din Legea nr. 71/1995 privind dreptul absolvenþilor
învãþãmântului particular liceal, postliceal ºi superior
de a susþine examenul de finalizare a studiilor la unitãþi
ºi instituþii similare din învãþãmântul de stat
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 completarea art. 8 din
Legea nr. 71/1995 privind dreptul absolvenþilor învãþãmântului particular
liceal, postliceal ºi superior de a susþine examenul de finalizare a studiilor la
unitãþi ºi instituþii similare din învãþãmântul de stat ºi se dispune publicarea
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 17 iulie 2000.
Nr. 298.

«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum ºi unele drepturi
ale invalizilor ºi vãduvelor de rãzboi
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Articolul 11 alineatul 2 din Legea
nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum ºi unele
drepturi ale invalizilor ºi vãduvelor de rãzboi, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 7 iulie
1994, se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

”Soþul supravieþuitor al veteranului de rãzboi, care nu
s-a recãsãtorit, beneficiazã de jumãtate din indemnizaþia de
veteran de rãzboi ºi de renta lunarã prevãzutã la art. 13,
precum ºi de jumãtate din numãrul cãlãtoriilor gratuite, la
care avea ori trebuia sã aibã dreptul, potrivit legii, soþul
decedat.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 19 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 20 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VASILE LUPU
Bucureºti, 21 iulie 2000.
Nr. 132.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 44/1994
privind veteranii de rãzboi, precum ºi unele drepturi
ale invalizilor ºi vãduvelor de rãzboi
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 modificarea Legii
nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum ºi unele drepturi ale invalizilor ºi vãduvelor de rãzboi ºi se dispune publicarea în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

Bucureºti, 17 iulie 2000.
Nr. 299.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum ºi unele drepturi
ale invalizilor ºi vãduvelor de rãzboi
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Articolul 22 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum ºi unele drepturi ale invalizilor ºi vãduvelor

de rãzboi, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 172 din 7 iulie 1994, cu modificãrile ulterioare, se abrogã.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 19 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 20 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VASILE LUPU
Bucureºti, 21 iulie 2000.
Nr. 135.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi,
precum ºi unele drepturi ale invalizilor ºi vãduvelor de rãzboi
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 modificarea
Legii nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum ºi unele

drepturi ale invalizilor ºi vãduvelor de rãzboi ºi se dispune
publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 17 iulie 2000.
Nr. 302.

«
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 49/1999 privind administrarea
companiilor/societãþilor naþionale, a societãþilor comerciale, la care statul sau o autoritate
a administraþiei publice locale este acþionar majoritar, precum ºi a regiilor autonome
Parlamentul României

adoptã prezenta lege.

Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 49 din 22 aprilie 1999 privind administrarea companiilor/societãþilor naþionale, a societãþilor comerciale, la care

statul sau o autoritate a administraþiei publice locale este acþionar
majoritar, precum ºi a regiilor autonome, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 22 aprilie 1999.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 16 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 20 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VASILE LUPU
Bucureºti, 21 iulie 2000.
Nr. 136.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 49/1999
privind administrarea companiilor/societãþilor naþionale,
a societãþilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraþiei publice locale
este acþionar majoritar, precum ºi a regiilor autonome
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 :
o autoritate a administraþiei publice locale este
acþionar majoritar, precum a regiilor autonome ºi se
dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 49/1999 privind administrarea companiilor/societãþilor
naþionale, a societãþilor comerciale, la care statul sau

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 17 iulie 2000.
Nr. 303.

«
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Pentru Merit în grad de Mare Ofiþer
În temeiul art. 94 lit. a) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi al art. 4 alin. (1), al art. 6 lit. A
pct. III ºi al art. 11 alin. (1) pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se conferã domnului Reiner Gepperth,
directorul Institutului pentru Relaþii Internaþionale al
Fundaþiei Hans Seidel, Ordinul Pentru Merit în grad de
Mare Ofiþer, pentru sprijinul constant pe care l-a acordat în

promovarea instituþiilor democratice din România, precum ºi
pentru contribuþia personalã deosebitã în strângerea
legãturilor politice ºi economice dintre România ºi
Germania.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 13 iulie 2000.
Nr. 293.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE
ªI AMENAJÃRII TERITORIULUI

ORDIN
pentru aprobarea reglementãrii tehnice ”Ghid privind metodologia de elaborare
ºi conþinutul-cadru al planului urbanistic de detaliuÒ,
Indicativ: G M 009 Ð 2000
În temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Lucrãrilor Publice
ºi Amenajãrii Teritoriului, republicatã,
ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã reglementarea tehnicã ”Ghid privind metodologia de elaborare ºi conþinutul-cadru al planului
urbanistic de detaliuÒ, Indicativ: G M 009 Ð 2000.
Art. 2. Ñ Reglementarea tehnicã specificatã la art. 1 se
publicã în broºurã de cãtre Institutul Naþional de CercetareDezvoltare pentru Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului Ñ

URBANPROIECT Bucureºti ºi se difuzeazã celor interesaþi
prin grija consiliilor judeþene.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la data
publicãrii lui.
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Art. 4. Ñ La data publicãrii prezentului ordin în
Monitorul Oficial al României, Partea I, îºi înceteazã valabilitatea cap. III/D Ñ plan urbanistic de detaliu Ñ din

Formularele, procedura de autorizare ºi conþinutul documentaþiilor, aprobate prin Ordinul ministrului lucrãrilor
publice ºi amenajãrii teritoriului nr. 91/1991.

Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Bucureºti, 8 iunie 2000.
Nr. 37/N.

ACTE

ALE

BÃNCII

NAÞIONALE

A

ROMÂNIEI

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
privind punerea în circulaþie, în scop numismatic, a monedei din aur cu valoarea nominalã de 5.000 lei
Art. 1. Ñ În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/1998
privind Statutul Bãncii Naþionale a României ºi ale Ordonanþei
Guvernului nr. 45/1998 privind abilitarea Bãncii Naþionale a
României de a pune în circulaþie emisiuni monetare cu caracter numismatic din metale preþiose, aprobatã prin Legea
nr. 244/1998, Banca Naþionalã a României va pune în circulaþie, în scop numismatic, începând cu data de 1 august
2000, o monedã din aur cu valoarea nominalã de 5.000 lei,
dedicatã aniversãrii a 400 de ani de la unirea Þãrii Româneºti,
Transilvaniei ºi Moldovei sub Mihai Viteazul.
Art. 2. Ñ Caracteristicile monedei sunt urmãtoarele:
Ñ formã: rotundã;
Ñ metal: aur;
Ñ titlu: 999/1.000;
Ñ calitate: proof;
Ñ greutate: 31,105 g;
Ñ diametru: 35 mm;
Ñ margine: netedã;
Ñ anul emisiunii: 2000.
Aversul monedei prezintã o compoziþie graficã realizatã pe
douã suprafeþe semisferice, una de culoare albã (lucioasãproof) în stânga ºi alta de culoare închisã (matã) în dreapta.
Pe suprafaþa lucioasã, în centru, este redatã stema
României. Valoarea nominalã ”5.000 LEIÒ ºi inscripþia
”ROMÂNIAÒ sunt amplasate pe marginea suprafeþei semisferice, prima dispusã circular, iar cea de a doua vertical.
Deasupra stemei României este gravat anul emisiunii ”2000Ò.
Pe suprafaþa matã este redat sigiliul lui Mihai Viteazul, cu
care s-a validat un hrisov dat de Cancelaria domneascã din
Iaºi la 27 iulie 1600.
Sigiliul reprezintã stemele celor trei þãri româneºti unite sub
domnia lui Mihai Viteazul, ºi anume acvila valahicã, capul de
bour al Moldovei ºi leii afrontaþi ai Transilvaniei.

Reversul monedei: în centru este reprodus portretul voievodului Mihai Viteazul. Domnitorul este prezentat în semiprofil,
îmbrãcat în mantie îmblãnitã, cu cãciulã ºi surguci. În plan
secund sunt reproduse turlele bisericii mãnãstirii Mihai Vodã
de pe malul Dâmboviþei, din Bucureºti, ctitoritã de Mihai
Viteazul pe când era mare dregãtor.
Inscripþia ”400 ANI DE LA UNIREA ÞÃRII ROMÂNEªTI,
TRANSILVANIEI ªI MOLDOVEI SUB MIHAI VITEAZULÒ este
înscrisã circular, urmând circumferinþa monedei. În dreptul portretului domnitorului sunt înscriºi, unul sub altul, anii care marcheazã evenimentul aniversarÑ”1600Ð2000Ò.
Art. 3. Ñ Monedele din aur din aceastã emisiune, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoþite de un
certificat de autenticitate înseriat, redactat în limbile românã ºi
englezã, semnat de guvernatorul Bãncii Naþionale a României
ºi de casierul central, precum ºi de un pliant de prezentare a
acestei emisiuni monetare.
Monedele din aur puse în circulaþie de Banca Naþionalã a
României pot fi achiziþionate în scop numismatic de persoanele fizice ºi juridice interesate, deþinerea ºi circulaþia acestora
fiind permise potrivit art. 2 din Ordonanþa Guvernului
nr. 45/1998, aprobatã prin Legea nr. 244/1998.
Art. 4. Ñ Monedele din aur cu valoarea nominalã de
5.000 lei Ñ emisiunea 2000, dedicate aniversãrii a 400 de ani
de la unirea Þãrii Româneºti, Transilvaniei ºi Moldovei sub
Mihai Viteazul, au putere circulatorie pe teritoriul României.
Grafica monedelor este protejatã prin înregistrare la Oficiul de
Stat pentru Invenþii ºi Mãrci din România. Falsificarea sau
contrafacerea acestor monede din aur constituie infracþiune ºi
se pedepseºte conform legii.
Art. 5. Ñ Punerea în circulaþie, în scop numismatic, a
monedelor din aur cu valoarea nominalã de 5.000 lei Ñ emisiunea 2000 se realizeazã prin ghiºeele sucursalelor Bãncii
Naþionale a României.

GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

EMIL IOTA GHIZARI
Bucureºti, 14 iulie 2000.
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