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GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea sumei de 10 miliarde lei din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului
pe anul 2001 pentru organizarea ºi desfãºurarea Festivalului ”Cerbul de AurÒ de la Braºov
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 20 din Legea finanþelor publice nr. 72/1996, cu
modificãrile ulterioare, ºi ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea sumei de 10 miliarde lei
din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului pe
anul 2001, ca sprijin financiar pentru organizarea ºi
desfãºurarea Festivalului ”Cerbul de AurÒ de la Braºov,
ediþia 2001.

Art. 2. Ñ Cu suma prevãzutã la art. 1 se suplimenteazã
bugetul Ministerului Culturii ºi Cultelor la titlul ”TransferuriÒ.
Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor Publice va introduce
modificãrile corespunzãtoare în volumul ºi în structura
bugetului de stat pe anul 2001.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 21 iunie 2001.
Nr. 577.

Contrasemneazã:
Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind unele mãsuri pentru asigurarea lemnului de minã în anul 2001
ºi gospodãrirea durabilã a pãdurilor
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se împuterniceºte Regia Naþionalã a Pãdurilor
sã valorifice 80 mii m3 masã lemnoasã corespunzãtoare
asigurãrii lemnului de minã necesar unitãþilor miniere în
anul 2001 în contrapartidã cu prestarea de servicii prin
construirea, întreþinerea ºi repararea de drumuri forestiere
pentru gospodãrirea durabilã a pãdurilor.
Art. 2. Ñ Exploatarea ºi sortarea masei lemnoase se va
efectua de cãtre Regia Naþionalã a Pãdurilor cu forþe

proprii sau prin prestãri de servicii cu agenþii economici
atestaþi, pe bazã de licitaþie.
Art. 3. Ñ Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (3)
din Hotãrârea Guvernului nr. 295/2001 privind aprobarea
volumului maxim de masã lemnoasã care se va recolta în
anul 2001, preþurile ºi tarifele pentru bunurile ºi serviciile
prevãzute la art. 1 se stabilesc prin negociere directã între
pãrþi.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
p. Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ovidiu Natea,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Ion ªelaru,
secretar de stat
Bucureºti, 21 iunie 2001.
Nr. 580.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban
În temeiul art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 2 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executãrii construcþiilor ºi unele mãsuri pentru realizarea locuinþelor, republicatã, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ În înþelesul prezentei hotãrâri, prin obiecte de
mobilier urban se înþelege: tonete, tarabe, pupitre acoperite
sau închise, destinate difuzãrii ºi comercializãrii presei,
cãrþilor ºi florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fãrã
fundaþii sau platforme, precum ºi fãrã racorduri la utilitãþi
urbane, cu excepþia energiei electrice.
Art. 2. Ñ Autoritãþile administraþiei publice locale pot
emite autorizaþii de funcþionare pe perioade determinate,

pentru obiectele de mobilier urban prevãzute la art. 1, pe
amplasamente stabilite în baza reglementãrilor urbanistice
aprobate, potrivit legii, precum ºi a regulamentelor proprii de
organizare ºi funcþionare a activitãþii economice pe domeniul
public al unitãþilor administrativ-teritoriale respective.
Art. 3. Ñ Forma, dimensiunile ºi aspectul obiectelor de
mobilier urban se stabilesc de cãtre autoritãþile
administraþiei publice locale.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul lucrãrilor publice,
transporturilor ºi locuinþei,
Ion ªelaru,
secretar de stat
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 21 iunie 2001.
Nr. 584.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unor sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului pe anul 2001
pentru finalizarea lucrãrilor la un imobil din municipiul Târgoviºte
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 20 din Legea finanþelor publice nr. 72/1996, cu
modificãrile ulterioare, ºi ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2001, cu suma de 5,874 miliarde lei pentru judeþul
Dâmboviþa, din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia
Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2001, ºi
alocarea acesteia Consiliului Local al Municipiului

Târgoviºte, pentru finalizarea lucrãrilor la imobilul ”Bloc 7Ò
din municipiul Târgoviºte.
Art. 2. Ñ Ministerul Finanþelor Publice va introduce
modificãrile corespunzãtoare în structura ºi în volumul
bugetului de stat pe anul 2001.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru ªerban Mihãilescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Ion ªelaru,
secretar de stat
Bucureºti, 21 iunie 2001.
Nr. 586.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea ºi plata sumelor forfetare pentru cazarea persoanelor
care ocupã unele funcþii de demnitate publicã
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi având în vedere prevederile Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor mãsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinþelor de serviciu necesare unor
categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraþie publice centrale ºi
instituþiilor publice,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Ordonatorii principali de credite bugetare
sunt autorizaþi sã aprobe plata din bugetul instituþiilor pe
care le conduc a sumei forfetare de 6 milioane lei pe lunã,
fãrã a fi necesarã decontarea acesteia, cãtre persoanele
care ocupã funcþii de demnitate publicã numite sau funcþii
asimilate funcþiilor de demnitate publicã, pentru suportarea
cheltuielilor de cazare în municipiul Bucureºti.
(2) Nu beneficiazã de prevederile alin. (1) persoanele
care au domiciliul în municipiul Bucureºti sau care deþin în
proprietate imobile cu destinaþia de locuinþã în municipiul
Bucureºti ºi nici persoanele cãrora le sunt atribuite efectiv
locuinþe de serviciu potrivit prevederilor Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor
mãsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinþelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraþiei
publice centrale ºi instituþiilor publice.

Art. 2. Ñ (1) Ordonatorii principali de credite bugetare
sunt autorizaþi sã aprobe suportarea din bugetele instituþiilor
publice pe care le conduc a cheltuielilor aferente cazãrii,
pânã în luna iunie 2001 inclusiv, la hotelurile din municipiul
Bucureºti a persoanelor care ocupã funcþii de demnitate
publicã numite, precum ºi a persoanelor care ocupã funcþii
asimilate funcþiilor de demnitate publicã în cadrul instituþiei,
cãrora nu li s-a putut asigura locuinþe în municipiul
Bucureºti, în condiþiile legii.
(2) Cheltuielile de cazare pentru persoanele prevãzute la
alin. (1) se pot deconta în limita tarifelor efectiv plãtite de
acestea pentru o camerã în hoteluri având categorii de
pânã la 4 stele inclusiv.
(3) Se pot deconta cheltuielile de cazare pentru persoanele prevãzute la alin. (1) ºi în cazul în care acestea au
ocupat apartamente în hoteluri din municipiul Bucureºti, iar
tarifele pentru cazare în astfel de situaþii nu depãºesc
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tarifele percepute pentru o camerã în hoteluri având categorii de pânã la 4 stele inclusiv.

Art. 3. Ñ Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã, cu
excepþia prevederilor art. 2, începând cu data de 1 iulie 2001.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul pentru coordonarea Secretariatului
General al Guvernului,
Petru ªerban Mihãilescu
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 21 iunie 2001.
Nr. 588.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ºi Cultelor pe anul 2001
din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului pentru Catedrala
”Naºterea Maicii DomnuluiÒ din oraºul Gura Humorului, judeþul Suceava
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 4 din Ordonanþa Guvernului nr. 72/2000 privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãþile de cult cu venituri mici sau fãrã venituri aparþinând cultelor
religioase din România, cu modificãrile ulterioare, precum ºi ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001
nr. 216/2001,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea de la bugetul de stat a
sumei de 2 miliarde lei pentru completarea fondurilor proprii
în vederea continuãrii lucrãrilor de construcþie la Catedrala
”Naºterea DomnuluiÒ din oraºul Gura Humorului, judeþul
Suceava.
Art. 2. Ñ Cu suma prevãzutã la art. 1 se suplimenteazã bugetul Ministerului Culturii ºi Cultelor pe anul
2001 din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia
Guvernului.

Art. 3. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor Publice
sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de
stat ºi în bugetul Ministerului Culturii ºi Cultelor pe anul
2001.
Art. 4. Ñ Ministerul Culturii ºi Cultelor ºi alte organe
abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei
prevãzute la art. 1, în conformitate cu prevederile
legale.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul culturii ºi cultelor,
Florin Rotaru,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 21 iunie 2001.
Nr. 592.

Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ºi Cultelor pe anul 2001
din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului pentru Mânãstirea Râmeþ
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 4 din Ordonanþa Guvernului nr. 72/2000 privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãþile de cult cu venituri mici sau fãrã venituri aparþinând cultelor
religioase din România, cu modificãrile ulterioare, precum ºi ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001
nr. 216/2001,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea de la bugetul de stat a
sumei de 2,5 miliarde lei pentru continuarea lucrãrilor de

construcþie ºi restaurare la Mânãstirea Râmeþ din comuna
Râmeþ, judeþul Alba.
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Art. 2. Ñ Cu suma prevãzutã la art. 1 se suplimenteazã bugetul Ministerului Culturii ºi Cultelor pe anul 2001
din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului.
Art. 3. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor Publice
sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de

stat ºi în bugetul Ministerului Culturii ºi Cultelor pe anul
2001.
Art. 4. Ñ Ministerul Culturii ºi Cultelor ºi alte organe
abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei
prevãzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul culturii ºi cultelor,
Florin Rotaru,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 21 iunie 2001.
Nr. 593.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ºi Cultelor pe anul 2001
din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului pentru Patriarhia Românã
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 4 din Ordonanþa Guvernului nr. 72/2000 privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãþile de cult cu venituri mici sau fãrã venituri aparþinând cultelor
religioase din România, cu modificãrile ulterioare, precum ºi ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001
nr. 216/2001,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea de la bugetul de stat a
sumei de 50 miliarde lei pentru completarea fondurilor proprii în vederea continuãrii lucrãrilor de construcþie, consolidare ºi restaurare la Complexul Patriarhal ºi la unele
lãcaºuri de cult, precum ºi pentru susþinerea de cãtre
Patriarhia Românã a unor acþiuni cu caracter internaþional,
potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.

Art. 2. Ñ Cu suma prevãzutã la art. 1 se suplimenteazã
bugetul Ministerului Culturii ºi Cultelor pe anul 2001 din
Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului.
Art. 3. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor Publice
sã introducã modificãrile corespunzãtorare în bugetul de
stat ºi în bugetul Ministerului Culturii ºi Cultelor pe anul
2001.
Art. 4. Ñ Ministerul Culturii ºi Cultelor ºi alte organe
abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei
prevãzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul culturii ºi cultelor,
Florin Rotaru,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã

Bucureºti, 21 iunie 2001.
Nr. 594.

ANEXÃ
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Unitatea de cult

Suma
(milioane lei)

Patriarhia Românã Ñ Palatul Patriarhiei
Reºedinþa Patriarhalã
Mânãstirea Antim, Bucureºti
Administraþia Patriarhalã
Catedrala Mântuirii Neamului, Bucureºti
Acþiuni externe ale Patriarhiei Române
Schitul Ortodox Românesc de la Ierihon, Israel

15.000
10.000
6.000
2.000
8.000
4.000
5.000

TOTAL:

50.000
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ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAÞIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populaþie cod 1048
În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonanþei Guvernului nr. 66/1994 privind
formarea ºi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, modificatã ºi completatã prin Ordonanþa Guvernului
nr. 120/1999 ºi prin Ordonanþa Guvernului nr. 35/2000, Ministerul Finanþelor Publice lanseazã o emisiune de certificate de
trezorerie cu dobândã pentru populaþie prin trezoreria statului începând cu data de 3 iulie 2001.
Prin acest sistem statul protejeazã economiile populaþiei de riscurile inflaþiei ºi ale pieþei bancare ºi contribuie la
consolidarea încrederii în moneda naþionalã, garantând rambursarea la scadenþã ºi plata dobânzilor aferente.
Trezoreria statului este abilitatã sã lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populaþie, scop în care
ministrul finanþelor publice emite urmãtorul ordin:
ARTICOLUL 1
Forma ºi codul emisiunii

Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie
se emit în formã nominalã ºi cuprind cuponul (matca) ºi
certificatul de trezorerie propriu-zis.
Codul emisiunii este 1048.
ARTICOLUL 2
Data emisiunii

Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie
se pun în vânzare în numerar ºi prin virament din conturile
personale deschise la bãnci ºi la Casa de Economii ºi
Consemnaþiuni, pe o perioadã de 90 de zile, cu subscripþie
în zilele de 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 ºi 13 iulie 2001.
Termenul de rãscumpãrare a certificatelor de trezorerie este
în zilele de 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 ºi 11 octombrie 2001.
ARTICOLUL 3
Valoarea nominalã a emisiunii

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru
populaþie reprezintã suma încasatã pânã în ultima zi de
subscripþie.
ARTICOLUL 4
Valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie
cu dobândã pentru populaþie

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru
populaþie se efectueazã prin certificate de trezorerie cu o
valoare nominalã de 1.000.000 lei, 5.000.000 lei,
10.000.000 lei, 20.000.000 lei, 50.000.000 lei ºi
100.000.000 lei, pe termen de 90 de zile calendaristice.
La cumpãrare titularii certificatelor de trezorerie pot
împuternici ºi o altã persoanã pentru rãscumpãrare.
ARTICOLUL 5
Rata dobânzii

Dobânda aferentã certificatelor de trezorerie cu dobândã
pentru populaþie este de 37% pe an, pentru o perioadã de
subscriere de 90 de zile calendaristice, calculatã dupã formula:

D =

VN x 37 x 90

,

360 x 100

în care:
D = suma dobânzii;
VN = valoarea nominalã a certificatului de trezorerie.
ARTICOLUL 6
Data scadenþei

Scadenþa emisiunii de certificate de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie se stabileºte începând cu ziua
încasãrii contravalorii acestora ºi pânã la data împlinirii termenului de 90 de zile calendaristice, inclusiv.
ARTICOLUL 7
Închiderea emisiunii

Operaþiunea de închidere a emisiunii de certificate de
trezorerie cu dobândã pentru populaþie are loc în data de
13 iulie 2001, ora 14,00.
ARTICOLUL 8
Condiþiile de rãscumpãrare ºi de platã a dobânzii

Rãscumpãrarea este operaþiunea prin care unitãþile trezoreriei statului ramburseazã la termenul stabilit valoarea
nominalã a certificatelor de trezorerie prezentate de persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate
de trezorerie cu dobândã pentru populaþie, la aceeaºi unitate a trezoreriei statului.
O datã cu rãscumpãrarea la scadenþã a certificatelor de
trezorerie cu dobândã pentru populaþie unitãþile trezoreriei
statului plãtesc persoanelor respective ºi dobânzile aferente.
Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã
pentru populaþie se poate efectua ºi prin subscrierea de
cãtre titular a sumelor la noua emisiune de certificate de
trezorerie care se lanseazã în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentã sau de a o subscrie
pe certificate de trezorerie, dupã caz.
Operaþiunile privind rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populaþie ºi plata dobânzilor se
efectueazã prin ghiºeele casieriilor trezoreriei statului. Data
rãscumpãrãrii certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru
populaþie este prima zi lucrãtoare dupã împlinirea a 90 de
zile calendaristice inclusiv.
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Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie în vederea rãscumpãrãrii ºi înaintea datei de rãscumpãrare, situaþie în care pentru perioada
de subscriere, care se calculeazã din ziua încasãrii sumei
ºi pânã în ziua prezentãrii pentru rãscumpãrare exclusiv,
se acordã dobânda la vedere de 10% pe an.
Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie
neprezentate pentru rãscumpãrare în ziua stabilitã (ziua
scadenþei) se transformã în depozite la trezoreria statului.
Nivelul dobânzii la termen va fi, începând cu data de
3 iulie 2001, de 37% pe an. Ele se rãscumpãrã de cãtre
trezoreria statului în ziua prezentãrii acestora la ghiºeele
trezoreriei statului, astfel:
a) Certificatele de trezorerie prezentate trezoreriei statului în maximum 30 de zile de la data scadenþei (titularul
se prezintã în a 31-a zi, certificatele de trezorerie rãmân în
depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi rãscumpãrate
astfel:
Ñ pentru perioada subscrisã, 90 de zile calendaristice,
se achitã suma nominalã a certificatelor de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie plus dobânda aferentã;
Ñ pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilitã din
ziua fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv ºi pânã în ziua
prezentãrii la ghiºeul casieriei trezoreriei statului exclusiv,

se plãteºte pentru suma subscrisã dobânda la vedere de
10% pe an.
b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de
peste 30 de zile de la data scadenþei (titularul se prezintã
în a 32-a zi, certificatele de trezorerie rãmân în depozit la
termen 31 de zile) vor fi rãscumpãrate cu dobânda capitalizatã astfel:
Ñ pentru perioada subscrisã, 90 de zile calendaristice,
se achitã suma nominalã a certificatelor de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie plus dobânda aferentã;
Ñ pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie sunt în depozit, stabilitã din ziua
fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv ºi pânã în ziua prezentãrii titularului la ghiºeul casieriei trezoreriei statului
exclusiv, se plãteºte dobânda, calculatã prin aplicarea procentului de dobândã la termen, asupra sumei rezultate din
valoarea nominalã ºi dobânda aferentã perioadei subscrise.
ARTICOLUL 9
Regimul fiscal

Dobânzile încasate de populaþie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie nu sunt
supuse impozitãrii.

Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 28 iunie 2001.
Nr. 1.325.
MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont
lansate în luna iulie 2001
Ministrul finanþelor publice,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor Publice,
având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Convenþiei nr. 16.813/19/1998 ºi ale Actului
adiþional nr. 8.013/1/2000, încheiate între Ministerul Finanþelor ºi Banca Naþionalã a României, precum ºi ale
Regulamentului privind operaþiuni cu titluri de stat derulate de Banca Naþionalã a României în calitatea sa de agent al
statului,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Ministerul Finanþelor Publice anunþã programul
emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie

cu discont, lansate în luna iulie 2001, destinate finanþãrii ºi
refinanþãrii datoriei publice interne, astfel:

Seria

Data licitaþiei

Data emisiunii

Data scadenþei

Numãrul de zile

Valoarea emisiunii (lei)

G1 03.01.2002

3 iulie 2001

5 iulie 2001

3 ianuarie 2002

182

444.330.000.000

G2 04.07.2002

3 iulie 2001

5 iulie 2001

4 iulie 2002

364

444.330.000.000

G3 10.01.2002

10 iulie 2001

12 iulie 2001

10 ianuarie 2002

182

452.500.000.000

G4 11.07.2002

10 iulie 2001

12 iulie 2001

11 iulie 2002

364

452.500.000.000

G5 18.10.2001

17 iulie 2001

19 iulie 2001

18 octombrie 2001

91

600.000.000.000

G6 17.01.2002

17 iulie 2001

19 iulie 2001

17 ianuarie 2002

182

547.170.000.000

G7 18.07.2002

17 iulie 2001

19 iulie 2001

18 iulie 2002

364

547.170.000.000

G8 24.01.2002

24 iulie 2001

26 iulie 2001

24 ianuarie 2002

182

400.010.000.000

G9 25.07.2002

24 iulie 2001

26 iulie 2001

25 iulie 2002

364

400.000.000.000
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Ministerul Finanþelor Publice îºi rezervã dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei sã fie majorate sau
micºorate pânã la anularea emisiunilor, în funcþie de necesitãþile de finanþare a contului general al trezoreriei statului
ºi de nivelul randamentului înregistrat la data licitaþiei.
Art. 2. Ñ Metoda de vânzare este licitaþia, care va
avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu
discont, la datele menþionate în tabelul de mai sus, iar
adjudecarea se va face dupã metoda cu preþ multiplu.
Art. 3. Ñ Ofertele de cumpãrare sunt de tip competitiv
ºi vor cuprinde valoarea nominalã, costul total, rata discontului, preþul ºi randamentul.
Preþul ºi randamentul se vor calcula utilizându-se
urmãtoarele formule:

P =

1 Ð (d x r)
360

ºi

r
y =

,
P

în care:
P = preþul titlului cu discont exprimat cu ºase zecimale;
d = numãrul de zile pânã la scadenþã;
r = rata discontului;
y = randamentul (rata dobânzii).
Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Fiecare intermediar autorizat poate sã depunã maximum
5 oferte. Fiecare ofertã va fi de minimum 100.000.000 lei.
Valoarea nominalã individualã a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
Art. 4. Ñ Certificatele de trezorerie cu discont pot fi
cumpãrate de cãtre intermediari autorizaþi sã tranzacþioneze
titluri de stat pe piaþa primarã, care vor depune oferte atât
în cont propriu, cât ºi în contul clienþilor lor, persoane juridice.
Certificatele de trezorerie cu discont menþionate mai sus
nu se adreseazã persoanelor juridice nerezidente în
România.
Art. 5. Ñ Ofertele de cumpãrare se depun la Banca
Naþionalã a României în ziua licitaþiei, pânã la ora 12,00.
Art. 6. Ñ Rezultatul licitaþiei va fi stabilit în aceeaºi zi,
la sediul Bãncii Naþionale a României, de cãtre comisia de
licitaþie constituitã în acest scop ºi va fi dat publicitãþii.
Art. 7. Ñ Plata certificatelor de trezorerie cu discont se
va face la data emisiunii, prin debitarea contului
cumpãrãtorului, deschis la Banca Naþionalã a României, cu
suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie
cumpãrate.
Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu discont se
va face la data scadenþei, prin creditarea contului
deþinãtorului cu suma reprezentând valoarea nominalã
totalã a certificatelor de trezorerie cu discont.
Art. 8. Ñ Prezenta emisiune nu beneficiazã de facilitãþi
fiscale.
Art. 9. Ñ Direcþia generalã a trezoreriei statului va
aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 28 iunie 2001.
Nr. 1.326.
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