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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea ordinului ”Meritul MilitarÒ unor ofiþeri, maiºtri militari ºi subofiþeri
din Serviciul de Protecþie ºi Pazã
În temeiul art. 94 lit. a) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi al art. 107 alin. 6 din Legea
nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerile directorului Serviciului de Protecþie ºi Pazã,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Art. 1. Ñ Se conferã ordinul ”Meritul MilitarÒ clasa I,
pentru 25 de ani vechime în activitate ºi rezultate meritorii,
ofiþerilor, maiºtrilor militari ºi subofiþerilor prevãzuþi în anexa
nr. 1.
Art. 2. Ñ Se conferã ordinul ”Meritul MilitarÒ clasa a
II-a, pentru 20 de ani vechime în activitate ºi rezultate
meritorii, ofiþerilor, maiºtrilor militari ºi subofiþerilor prevãzuþi
în anexa nr. 2.

Art. 3. Ñ Se conferã ordinul ”Meritul MilitarÒ clasa a
III-a, pentru 15 ani vechime în activitate ºi rezultate meritorii, ofiþerilor ºi subofiþerilor prevãzuþi în anexa nr. 3.
Art. 4. Ñ Prezentul decret intrã în vigoare la data de
1 ianuarie 1999.
Art. 5. Ñ Anexele nr. 1Ð3*) fac parte integrantã din prezentul decret.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

RADU VASILE
Bucureºti, 21 decembrie 1998.
Nr. 461.
*)

Anexele nr. 1Ð3 se publicã ulterior.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador
În temeiul art. 91 alin. (2) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Domnul Pavel Platona se acrediteazã în calitatea de
ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Republica Armenia.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

RADU VASILE
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

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

RADU VASILE
Bucureºti, 23 decembrie 1998.
Nr. 472.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

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

RADU VASILE
Bucureºti, 23 decembrie 1998.
Nr. 473.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

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

RADU VASILE
Bucureºti, 23 decembrie 1998.
Nr. 474.
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HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ”Alimentare cu apã
ºi canalizare în comuna Miercurea Sibiului, judeþul SibiuÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Alimentare cu apã ºi canalizare în
comuna Miercurea Sibiului, judeþul SibiuÒ, cuprinºi în anexele nr. 1 ºi 2*) la prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut
la art. 1 se face din fondurile bugetului local ºi din alte
fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 23 decembrie 1998.
Nr. 946.
*) Anexele nr. 1 ºi 2 se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 946/1997 privind aprobarea folosirii sumei
de 16.245.019 dolari S.U.A. din Acordul de împrumut (Proiectul privind reabilitarea
drumurilor Ñ etapa a II-a) dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi
Dezvoltare, semnat la Washington D.C. la 1 iulie 1997, pentru finalizarea execuþiei lucrãrilor
aferente Programului de reabilitare a drumurilor Ñ etapa I, cuprins în partea (A) a Proiectului
de modernizare a transporturilor
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constituþia României, ale art. 3 din Ordonanþa Guvernului
nr. 54/1994, aprobatã prin Legea nr. 126/1994, ºi ale art. 3 din Ordonanþa Guvernului nr. 23/1997, aprobatã prin Legea
nr. 184/1997,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. I. Ñ Anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 946/1997
privind aprobarea folosirii sumei de 16.245.019 dolari
S.U.A. din Acordul de împrumut (Proiectul privind reabilitarea drumurilor Ñ etapa a II-a) dintre România ºi Banca
Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, semnat la
Washington D.C. la 1 iulie 1997, pentru finalizarea execuþiei lucrãrilor aferente Programului de reabilitare a drumurilor Ñ etapa I, cuprins în partea (A) a Proiectului de

modernizare a transporturilor, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 388 din 30 decembrie 1997, se
înlocuieºte cu anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. II. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 946/1997, cu modificãrile aduse prin prezenta hotãrâre, se va republica în
Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 23 decembrie 1998.
Nr. 950.
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ANEXÃ

Traseu contract

Contract I + Contract 14

Necesar contribuþie
Guvernul României
(mii lei)

Necesar
componentã B.I.R.D.
(dolari S.U.A.)

17.830.546

8.096.270

3.500.000

2.373.619

Comarnic Ñ Braºov

Contract II Bucureºti Ñ Urziceni
Contract 4A + Contract 4B Urziceni Ñ Slobozia Ñ Giurgeni

3.930.687

Contract 12 Constanþa Ñ Eforie Ñ Agigea Ñ Negru Vodã
Contract 61 Lãrgire la trei benzi DN5

485.000
2.260.799

596.888

Semnalizare

376.596

Supervizare lucrãri

385.959
23.591.345

TOTAL:

16.245.019

NOTÃ:

Totalul de 23.591.345 mii lei ºi de 16.245.019 dolari S.U.A. cuprinde ºi garanþia datoratã
antreprenorilor la terminarea lucrãrilor ºi la expirarea perioadei de garanþie, conform condiþiilor contractuale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea unor licenþe de concesionare a activitãþii de explorare
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
având în vedere:
Ñ Legea minelor nr. 61/1998;
Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;
Ñ Raportul comisiei interne de evaluare,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea ºi funcþionarea Agenþiei Naþionale pentru Resurse
Minerale, precum ºi al Deciziei primului-ministru nr. 87/1997,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþele de concesionare a activitãþii de explorare a zãcãmintelor de ape minerale ºi de
bioxid de carbon din urmãtoarele perimetre:
Ñ Ocoliºu Mare, judeþul Hunedoara;
Ñ Rieni, judeþul Bihor;
Ñ Stâna de Vale, judeþul Bihor;
Ñ Siculeni, judeþul Harghita;

Ñ Domogled Ñ Bãile Herculane, judeþul Caraº-Severin.
Art. 2. Ñ Titularul licenþelor de concesionare a activitãþii de explorare este Societatea Naþionalã a Apelor
Minerale Ñ S.A. Bucureºti.
Art. 3. Ñ Licenþele de concesionare, aprobate potrivit
art. 1, intrã în vigoare de la data publicãrii prezentului
ordin în Monitorul Oficial al României.

Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãº

Bucureºti, 28 decembrie 1998.
Nr. 159. by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Programului de restructurare a Societãþii Naþionale
”Aeroportul Internaþional BucureºtiÑBãneasaÒ Ñ S.A.
Ministrul transporturilor,
în conformitate cu prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 207/1997, cu modificãrile ulterioare, ale Hotãrârii Guvernului nr. 524/1998 privind înfiinþarea Societãþii Naþionale ”Aeroportul Internaþional BucureºtiÑBãneasaÒ Ñ S.A., ale Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele mãsuri de protecþie pentru persoanele ale cãror contracte individuale de muncã
vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1997, ale art. 4 lit. e) din Normele pentru aplicarea prevederilor Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 9/1997, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 203/1997, ºi ale Ordinului ministrului transporturilor nr. 368/1998,
pentru redresarea ºi rentabilizarea activitãþii, precum ºi pentru pregãtirea procesului de privatizare a Societãþii
Naþionale ”Aeroportul Internaþional BucureºtiÑBãneasaÒ Ñ S.A.,
în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Transporturilor, cu modificãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Începând cu data prezentului ordin se aprobã
Programul de restructurare a Societãþii Naþionale
”Aeroportul Internaþional BucureºtiÑBãneasaÒ Ñ S.A., însuºit ºi aprobat de adunarea generalã a acþionarilor.
Art. 2. Ñ Împuterniciþii mandataþi sã reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generalã a acþionarilor
ºi în Consiliul de administraþie al Societãþii Naþionale

”Aeroportul Internaþional BucureºtiÑBãneasaÒ Ñ S.A. vor
aduce la îndeplinire prevederile programului de restructurare.
Art. 3. Ñ Prin grija Direcþiei generale de strategie ºi
management, prezentul ordin va fi difuzat Societãþii
Naþionale ”Aeroportul Internaþional Bucureºti Ñ BãneasaÒ Ñ S.A.
ºi direcþiilor interesate din cadrul Ministerului Transporturilor.

Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Bucureºti, 23 decembrie 1998.
Nr. 762.
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont seriile A1 99.04.08,
A2 99.04.15, A3 99.04.22, A4 99.04.29
Ministrul finanþelor,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, cu modificãrile ulterioare,
având în vedere prevederile art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998, ale art. 7 din Legea
nr. 91/1993 privind datoria publicã, ale Convenþiei nr. 16.813/19/1998, încheiatã între Ministerul Finanþelor ºi Banca
Naþionalã a României, ºi ale Regulamentului nr. 2/1997 privind operaþiuni cu titluri de stat derulate de cãtre Banca
Naþionalã a României în calitatea sa de agent al statului,
emite urmãtorul ordin:
d) joi, 28 ianuarie 1999 Ñ seria A4 99.04.29.
Art. 1. Ñ Ministerul Finanþelor anunþã lansarea unor
Art. 3. Ñ Certificatele de trezorerie cu discont sunt scaemisiuni de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu
dente la urmãtoarele date:
discont, seriile:
a) joi, 8 aprilie 1999 Ñ seria A1 99.04.08, la 91 de zile;
a)
A1
99.04.08,
în
valoare
investitã
de
b) joi, 15 aprilie 1999 Ñ seria A2 99.04.15, la 91 de zile;
1.406.290.000.000 lei;
c) joi, 22 aprilie 1999 Ñ seria A3 99.04.22, la 91 de zile;
b)
A2
99.04.15,
în
valoare
investitã
de
d) joi, 29 aprilie 1999 Ñ seria A4 99.04.29, la 91 de zile.
1.305.650.000.000 lei;
Art. 4. Ñ Metoda de vânzare este licitaþia, care va
c)
A3
99.04.22,
în
valoare
investitã
de
avea
loc cu douã zile lucrãtoare înainte de data emisiunii,
1.800.960.000.000 lei;
iar adjudecarea se va face dupã metoda cu preþ multiplu.
d) A4 99.04.29, în valoare investitã de 419.520.000.000 lei.
Oferta de cumpãrare va cuprinde valoarea nominalã,
Valorile împrumutate pot fi majorate sau micºorate pânã costul total, rata discontului, preþul ºi randamentul.
la anularea emisiunii, în funcþie de necesitãþile de finanþare
Preþul ºi randamentul se vor calcula utilizându-se urmãa contului general al trezoreriei statului, comunicate de toarele formule:
Ministerul Finanþelor în preziua licitaþiei.
Art. 2. Ñ Certificatele de trezorerie cu discont sunt
P = 1 Ð (d x r) ºi
360
emise la datele:
a) joi, 7 ianuarie 1999 Ñ seria A1 99.04.08;
r
b) joi, 14 ianuarie 1999 Ñ seria A2 99.04.15;
y =
,
P
Compression
c) joi, 21 ianuarie
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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).
Ministerul Finanþelor îºi rezervã dreptul de a respinge,
parþial sau în totalitate, ofertele pe care nu le considerã a
fi la un nivel acceptabil al randamentului (ratei dobânzii).
Art. 5. Ñ Bãncile pot depune oferte competitive atât în
cont propriu, cât ºi în contul clienþilor, persoane juridice.
Fiecare bancã poate sã depunã maximum 5 oferte competitive. Fiecare ofertã competitivã va fi de minimum
100.000.000 lei cu multipli de 10.000.000 lei.
Certificatele de trezorerie cu discont mai sus menþionate
nu se adreseazã persoanelor juridice nerezidente în
România.
Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
Art. 6. Ñ Valoarea nominalã individualã a unui certificat
de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

7

Art. 7. Ñ Ofertele de cumpãrare se depun la Banca
Naþionalã a României în ziua licitaþiei, pânã la ora 12,00.
Art. 8. 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. 9. Ð 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 cu
discont 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. 10. Ñ Prezenta emisiune nu beneficiazã de facilitãþi
fiscale.
Art. 11. Ñ Direcþia generalã a datoriei publice va aduce
la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 29 decembrie 1998.
Nr. 2.679.

ACTE

ALE

BÃNCII

NAÞIONALE

A

ROMÂNIEI

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
privind punerea în circulaþie, în scop numismatic, a monedei din argint
cu valoare nominalã de 100 lei, dedicatã mitropolitului Andrei ªaguna
Cu ocazia împlinirii a 125 de ani de la stingerea din
viaþã a mitropolitului Andrei ªaguna ºi a 150 de ani de la
alegerea sa ca preºedinte al Marii Adunãri Naþionale a
românilor transilvãneni de la Blaj din anul 1848, Banca
Naþionalã a României, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 101/1998 ºi ale Ordonanþei Guvernului nr. 45/1998,
aprobatã prin Legea nr. 244/1998, pune în circulaþie, în
scop numismatic, începând cu data de 30 decembrie 1998,
o monedã din argint cu valoare nominalã de 100 lei, dedicatã acestei personalitãþi istorice.
Moneda are urmãtoarele caracteristici:
Ñ formã rotundã;
Ñ compoziþie: argint 925/1.000;
Ñ diametru: 37 mm;
Ñ greutate: 27 g;
Ñ marginea monedei: netedã.
Aversul: În partea superioarã figureazã stema României,
amplasatã central. Valoarea nominalã, gravatã pe orizontalã, flancheazã stema României (valoarea ”100Ò în stânga
ºi denumirea LEI în dreapta). Inscripþia ROMANIA ºi anul
emisiunii 1998 sunt amplasate una sub alta, sub stema
României.
Reversul: Bustul mitropolitului Andrei ªaguna. În plan
secund figureazã turnurile Catedralei mitropolitane din
Sibiu. Anii 1809Ñ1873 ºi inscripþia ANDREI ªAGUNA sunt
gravate în partea de sus, urmând circumferinþa monedei.
Sub bustul mitropolitului este redatã semnãtura în facsimil
a acestuia.
Tirajul emisiunii destinat vânzãrii în þarã ºi în strãinãtate
este de minimum 1.000 de exemplare ºi de maximum
2.000 de exemplare.

Monedele din argint dedicate mitropolitului Andrei
ªaguna, ambalate în capsule de metacrilat transparent, se
comercializeazã ca atare sau în cutii de prezentare adecvate. Fiecare monedã este însoþitã de un certificat de
autenticitate, înseriat, redactat în limbile românã ºi englezã,
semnat de directorul general al Direcþiei generale operaþiuni
cu numerar ºi metale preþioase, precum ºi de un pliant de
prezentare a emisiunii.
Monedele comemorative din argint, puse în circulaþie de
Banca Naþionalã a României potrivit statutului sãu de funcþionare, pot fi achiziþionate contra cost de persoanele fizice
ºi juridice interesate, deþinerea ºi circulaþia acestora fiind
permisã potrivit art. 2 din Ordonanþa Guvernului
nr. 45/1998.
Noile monede de 100 lei Ñ emisiunea 1998, dedicate
mitropolitului Andrei ªaguna, au putere circulatorie pe teritoriul României. Grafica monedelor din argint este protejatã
prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci
din România.
Falsificarea sau contrafacerea monedelor din argint dedicate mitropolitului Andrei ªaguna constituie infracþiune ºi se
pedepseºte conform legii.
Punerea în circulaþie, în scop numismatic, a monedelor
din argint cu valoare nominalã de 100 lei, dedicate mitropolitului Andrei ªaguna, se realizeazã la ghiºeele sucursalelor Bãncii Naþionale a României.
Directorii sucursalelor Bãncii Naþionale a României vor lua
mãsuri pentru informarea persoanelor interesate despre
punerea în circulaþie a monedelor din argint dedicate mitropolitului Andrei ªaguna ºi despre condiþiile de vânzare a
acestora.

p. GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI

EMIL IOTA GHIZARI,
prim-viceguvernator
Bucureºti, 28 decembrie 1998.
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BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
privind ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii în luna decembrie 1998
În baza art. 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României,
în aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii,
Banca Naþionalã a României h o t ã r ã º t e :
Ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii,
aferente lunii decembrie 1998 Ñ perioadã de aplicare Ñ,
sunt:

Ñ 10,25% pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;
Ñ 3,3% pentru rezervele minime obligatorii constituite în
dolari S.U.A.

p. GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

MIHAI BOGZA,
viceguvernator
Bucureºti, 28 decembrie 1998.
Nr. 24.
BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea
operaþiunilor valutare
În temeiul art. 11, 12 ºi 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României, Regulamentul
nr. 3 din 23 decembrie 1997 privind efectuarea operaþiunilor valutare ºi normele N.R.V.1, N.R.V.3, N.R.V.8 ºi N.R.V.9,
parte integrantã din acesta, emise de Banca Naþionalã a României ºi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificãrile ulterioare, se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
I. REGULAMENTUL Nr. 3/1997

1. La articolul 1 punctul 1.3, cuvintele ”ECU (Unitatea
Europeanã de Cont)Ò se eliminã.
II. N.R.V.1

1. Punctul 2 litera f) va avea urmãtorul cuprins:
”f) relaþii de corespondent stabilite prin conturi deschise
în strãinãtate pentru cel puþin urmãtoarele patru valute:
USD, EUR, GBP, CHF.Ò
2. Punctul 4 alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Intermediarii autorizaþi sã participe pe piaþa valutarã
sunt obligaþi sã afiºeze permanent, în timpul orelor de
funcþionare a pieþei valutare interbancare, cursurile de
schimb informative ale leului (vânzare/cumpãrare), la
vedere (spot) ºi la termen (forward):

a) prin sisteme de difuzare a informaþiei tip Reuters sau
Telerate, pentru cel puþin urmãtoarele valute:
Ñ dolarul american (USD);
Ñ euro (EUR);
Ñ lira sterlinã (GBP);
Ñ francul elveþian (CHF);
b) la ghiºeele de lucru cu clienþii vor fi afiºate, pe lângã
cursurile valutelor menþionate la lit. a), cel puþin ºi cele ale
valutelor þãrilor participante la euro.Ò
III. În N.R.V.3 (anexa nr. 2), N.R.V.8 (anexa nr. 2),
N.R.V.9 (anexa nr. 6), ultima poziþie din listele minimale
”ECU Ñ XEU Ñ 954Ò se înlocuieºte cu ”Euro Ñ EUR Ñ
954Ò.
IV. Prezenta circularã intrã în vigoare la data de 1
ianuarie 1999.

p. GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

EMIL IOTA GHIZARI,
prim-viceguvernator
Bucureºti, 29 decembrie 1998.
Nr. 25.
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