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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 66/1996
privind reorganizarea Casei de Economii ºi Consemnaþiuni din România
în societate bancarã pe acþiuni
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. I. Ñ Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei
de Economii ºi Consemnaþiuni din România în societate
bancarã pe acþiuni, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 140 din 5 iulie 1996, cu modificãrile
ulterioare, se modificã ºi se completeazã dupã cum
urmeazã:
1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ (1) Casa de Economii ºi Consemnaþiuni,
denumitã prescurtat C.E.C., persoanã juridicã românã de
drept privat, se reorganizeazã în societate bancarã pe
acþiuni, cu acþionar unic statul român.
(2) Sediul central al Casei de Economii ºi
Consemnaþiuni este în municipiul Bucureºti, Calea Victoriei
nr. 13.
(3) Durata de funcþionare a Casei de Economii ºi
Consemnaþiuni este nelimitatã.
(4) Capitalul social al Casei de Economii ºi
Consemnaþiuni este de 220.000 milioane lei. Modificarea
capitalului social se face potrivit legii.
(5) Casa de Economii ºi Consemnaþiuni poate înfiinþa,
ca unitãþi subordonate, sucursale ºi agenþii proprii sau
mandatare, fãrã personalitate juridicã, în þarã ºi în strãinãtate.Ò
2. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 2. Ñ (1) Casa de Economii ºi Consemnaþiuni efectueazã, în limita autorizaþiei acordate de Banca Naþionalã a
României, urmãtoarele activitãþi:
a) atrage, pãstreazã ºi fructificã economiile bãneºti ale
populaþiei, disponibilitãþile bãneºti ale persoanelor juridice,
deschide conturi, efectueazã plãþi, schimb valutar ºi primeºte sume spre consemnare;
b) acordã credite persoanelor fizice pentru cumpãrarea,
construirea, modernizarea, consolidarea sau repararea locuinþelor proprietate personalã ºi pentru cumpãrarea de
bunuri de folosinþã îndelungatã;
c) acordã credite agenþilor economici mici ºi mijlocii.
Creditele se acordã pe bazã de garanþii într-un volum
total ce nu poate depãºi 20% din activele Casei de
Economii ºi Consemnaþiuni, cu condiþia ca sursele de creditare sã nu provinã din depunerile la vedere ale populaþiei;
d) acordã credite statului ºi administraþiei publice centrale ºi locale;
e) efectueazã investiþii în valori mobiliare emise de
administraþia publicã centralã ºi localã;
f) efectueazã plasamente pe piaþa interbancarã;
g) negociazã participaþii de capital la societãþi comerciale ºi/sau financiare, stabilite de Consiliul de administraþie
al Casei de Economii ºi Consemnaþiuni. Volumul total al

participaþiilor nu poate depãºi nivelul fondurilor proprii ale
Casei de Economii ºi Consemnaþiuni.
(2) Casa de Economii ºi Consemnaþiuni poate acorda
împrumuturi întreprinderilor mici ºi mijlocii ºi alte categorii
de împrumuturi, în numele ºi în contul statului, din surse
puse la dispoziþie, precum ºi din alte surse care vor fi evidenþiate în mod distinct.Ò
3. Dupã articolul 2 se introduce articolul 21 cu urmãtorul cuprins:
”Art. 21. Ñ Cerinþele impuse de dezvoltarea unei politici
prudenþiale specifice cu privire la garantarea împrumuturilor
acordate populaþiei, întreprinderilor mici ºi mijlocii, precum
ºi a altor împrumuturi se stabilesc de cãtre Consiliul de
administraþie al Casei de Economii ºi Consemnaþiuni, în
conformitate cu reglementãrile prudenþiale cuprinse în legea
bancarã ºi în normele Bãncii Naþionale a României emise
în aplicarea acestei legi.Ò
4. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ (1) Sumele depuse de persoanele fizice la
Casa de Economii ºi Consemnaþiuni pe instrumente de
economisire, precum ºi dobânzile ºi câºtigurile cuvenite
pentru acestea sunt garantate de stat. Acestea se restituie
la cererea titularilor sau a reprezentanþilor legali ai
acestora. Drepturile de creanþã asupra sumelor depuse, a
dobânzilor ºi câºtigurilor sunt imprescriptibile.
(2) Pentru operaþiunile efectuate Casa de Economii ºi
Consemnaþiuni percepe taxe sau comisioane, în condiþiile
stabilite de consiliul de administraþie.Ò
5. Dupã articolul 3 se introduce articolul 31 cu urmãtorul cuprins:
”Art. 3 1 . Ñ În activitatea sa Casa de Economii ºi
Consemnaþiuni se supune reglementãrilor cuprinse în legea
bancarã, precum ºi celor emise de Banca Naþionalã a
României în aplicarea politicii monetare, de credit, valutare,
de plãþi, de asigurare a prudenþei bancare ºi este subiect
al supravegherii prudenþiale a Bãncii Naþionale a
României.Ò
6. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 4. Ñ (1) Operaþiunile efectuate de Casa de
Economii ºi Consemnaþiuni, numele depunãtorilor ºi al
titularilor depunerilor, sumele depuse ºi orice alte date în
legãturã cu operaþiunile efectuate pe numele acestora sunt
confidenþiale.
(2) Date informative privind numele titularilor, depunãtorilor, sumele depuse ºi operaþiunile efectuate pe numele
persoanelor fizice ºi juridice se dau numai titularilor sau
reprezentanþilor legali, iar în cauzele penale în care s-a
pus în miºcare acþiunea penalã împotriva titularului, la
cererea scrisã a procurorului sau a instanþei judecãtoreºti.
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(2) Conducerea executivã a Casei de Economii ºi
Consemnaþiuni este asiguratã de un preºedinte ºi 3 vicepreºedinþi, numiþi de primul-ministru, în condiþiile prevãzute
de legislaþia bancarã.
(3) Preºedintele ºi vicepreºedinþii fac parte de drept din
consiliul de administraþie. Ceilalþi 7 membri ai consiliului de
administraþie sunt numiþi de ministrul finanþelor.
(4) Preºedintele Casei de Economii ºi Consemnaþiuni
îndeplineºte ºi funcþia de preºedinte al consiliului de administraþie.Ò
Art. II. Ñ Legea nr. 66/1996, cu modificãrile ulterioare
ºi cu cele aduse prin prezenta lege, se republicã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor
ºi alineatelor o nouã numerotare.

(3) Mãsurile de indisponibilizare ºi de executare a
sumelor depuse se vor lua în condiþiile legii.Ò
7. Dupã articolul 4 se introduce articolul 41 cu urmãtorul cuprins:
”Art. 41. Ñ Contractele de credit încheiate de Casa de
Economii ºi Consemnaþiuni, în calitate de creditor, sunt
titluri executorii.Ò
8. La articolul 5 se introduce litera c) cu urmãtorul
cuprins:
”c) acþiunile judiciare sau arbitrale, precum ºi orice alte
acte în legãturã cu activitatea Casei de Economii ºi
Consemnaþiuni.Ò
9. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 7. Ñ (1) Casa de Economii ºi Consemnaþiuni este
condusã de un consiliu de administraþie, format din
11 membri numiþi pe o perioadã de 4 ani.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 3 noiembrie 1998, 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 25 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucureºti, 30 decembrie 1998.
Nr. 250.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea
ºi completarea Legii nr. 66/1996 privind reorganizarea
Casei de Economii ºi Consemnaþiuni din România
în societate bancarã pe acþiuni
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
Legii nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii ºi Consemnaþiuni
din România în societate bancarã pe acþiuni ºi se dispune publicarea ei în
Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

Bucureºti, 26 decembrie 1998.
Nr. 475.

«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 110/1998 pentru ratificarea Convenþiei
privind înfiinþarea Biroului European de Telecomunicaþii (ETO), adoptatã la Copenhaga
la 1 septembrie 1996
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
temeiul art. 1 pct. 1 lit. k) din Legea nr. 148/1998 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din
29 august 1998.

Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 110
din 27 august 1998 pentru ratificarea Convenþiei privind
înfiinþarea Biroului European de Telecomunicaþii (ETO),
adoptatã la Copenhaga la 1 septembrie 1996, emisã în

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 23 noiembrie 1998, 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 25 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

ANDREI IOAN CHILIMAN
Bucureºti, 30 decembrie 1998.
Nr. 251.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 110/1998
pentru ratificarea Convenþiei privind înfiinþarea
Biroului European de Telecomunicaþii (ETO),
adoptatã la Copenhaga la 1 septembrie 1996
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
Guvernului nr. 110/1998 pentru ratificarea Convenþiei privind înfiinþarea
Biroului European de Telecomunicaþii (ETO), adoptatã la Copenhaga la
1 septembrie 1996, ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al
României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

Bucureºti, 26 decembrie 1998.
Nr. 476.

«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 26/1998
privind activitatea de confecþionare a plãcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere,
în atelierele Inspectoratului General al Poliþiei
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 26 vor fi reþinute integral de Ministerul de Interne pentru
din 30 ianuarie 1998 privind activitatea de confecþionare a Inspectoratul General al Poliþiei, ca venituri extrabugetare,
plãcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere, în vederea finanþãrii curente ºi de capital.Ò
în atelierele Inspectoratului General al Poliþiei, emisã în
3. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
temeiul art. 1 lit. p) din Legea nr. 221/1997 privind abilita”Art. 2. Ñ Tarifele pentru confecþionarea plãcilor cu
rea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în numere de înmatriculare, conform prezentei ordonanþe, se
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 30 ianu- stabilesc în funcþie de categoria ºi destinaþia acestora, de
arie 1998, cu urmãtoarele modificãri ºi completãri:
cãtre Inspectoratul General al Poliþiei, cu aprobarea
Ministerului de Interne.Ò
1. Titlul ordonanþei va avea urmãtorul cuprins:
4. Dupã articolul 2 se introduce articolul 3, cu urmãto”Ordonanþã privind regimul de confecþionare a plãcilor
cu numere de înmatriculare pentru vehiculele rutiereÒ
rul cuprins:
2. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ Art. 105 alin. (4) din Regulamentul pentru
”Art. 1. Ñ (1) Plãcile cu numãrul atribuit o datã cu aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaþia pe druînmatricularea sau autorizarea circulaþiei vehiculelor rutiere murile publice ºi pentru stabilirea ºi sancþionarea contrase confecþioneazã numai în ateliere ale Inspectoratului venþiilor în acest sector, astfel cum a fost modificat prin
Hotãrârea Guvernului nr. 778/1995, publicatã în Monitorul
General al Poliþiei.
(2) Activitatea de confecþionare a plãcilor prevãzute la Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 1 noiembrie
alin. (1) reprezintã prestare de servicii, iar sumele încasate 1995, precum ºi orice alte dispoziþii contrare se abrogã.Ò
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 21 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

PAULA IVÃNESCU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 23 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

MIRCEA IONESCU-QUINTUS
Bucureºti, 30 decembrie 1998.
Nr. 252.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 26/1998
privind activitatea de confecþionare a plãcilor cu numere
de înmatriculare pentru vehicule rutiere,
în atelierele Inspectoratului General al Poliþiei
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 aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 26/1998 privind activitatea de confecþionare a plãcilor cu
numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere, în atelierele Inspectoratului
General al Poliþiei ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al
României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 26 decembrie 1998.
Nr. 477.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului
nr. 104/1998 pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului
nr. 104 din 27 august 1998 pentru modificarea Legii
sanitare veterinare nr. 60/1974, emisã în temeiul art. 1
pct. 2 lit. l) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 28 august 1998,
cu urmãtoarea completare:
La articolul unic punctul 2, articolul 39 litera d) va avea
urmãtorul cuprins:
”d) asigurã strângerea ºi distrugerea cadavrelor de animale care nu pot fi ridicate de unitãþile de ecarisaj; organi-

zeazã acþiuni de strângere a câinilor fãrã stãpân ºi asigurã
aplicarea în acest scop a tehnicilor admise de normele
sanitare veterinare internaþionale; amenajeazã ºi întreþin
locurile de depozitare a resturilor menajere, potrivit regulilor
sanitare veterinare.
Sumele necesare pentru realizarea acþiunilor menþionate
la prezenta literã vor fi asigurate din fondurile prevãzute cu
aceastã destinaþie în bugetele locale ale administraþiei de
stat.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 23 noiembrie 1998, 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 25 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

ANDREI IOAN CHILIMAN
Bucureºti, 30 decembrie 1998.
Nr. 254.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 104/1998
pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
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
Guvernului nr. 104/1998 pentru modificarea Legii sanitare veterinare
nr. 60/1974 ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

Bucureºti, 26 decembrie 1998.
Nr. 479.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 2/1998
privind finanþarea unor obiective de investiþii din programul ”Reþea de transmisiuni permanentã
din sistemul de transmisiuni al armateiÒ
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 2 din 26 februarie 1998 privind finanþarea
unor obiective de investiþii din programul ”Reþea de

transmisiuni permanentã din sistemul de transmisiuni al
armateiÒ, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 94 din 27 februarie 1998.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 21 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

PAULA IVÃNESCU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 23 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

MIRCEA IONESCU-QUINTUS
Bucureºti, 30 decembrie 1998.
Nr. 256.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru respingerea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 2/1998
privind finanþarea unor obiective de investiþii
din programul ”Reþea de transmisiuni permanentã
din sistemul de transmisiuni al armateiÒ
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 respingerea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 2/1998 privind finanþarea unor obiective de investiþii din programul ”Reþea de transmisiuni permanentã din sistemul de transmisiuni al armateiÒ ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al
României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

Bucureºti, 26 decembrie 1998.
Nr. 481.
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CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 53/1997
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996
privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 53
din 28 august 1997 pentru modificarea ºi completarea
Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea
creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 108/1996, emisã în temeiul art. 1 lit. a) din Legea
nr. 134/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 224 din 30 august 1997, cu urmãtoarele
modificãri ºi completãri:
1. La articolul I punctul 11, articolul 13 alineatul 3 va
avea urmãtorul cuprins:

”Cota majorãrilor de întârziere prevãzute la alin. 1 se
stabileºte prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea
Ministerului Finanþelor, corelatã cu rata dobânzii de referinþã a Bãncii Naþionale a României, la care se pot adãuga
cel mult 10 puncte procentuale.Ò
2. La articolul I punctul 12, articolul 131 alineatul 1 va
avea urmãtorul cuprins:
”Nevãrsarea de cãtre plãtitorii obligaþiilor bugetare a
sumelor calculate ºi reþinute la sursã de cãtre aceºtia,
potrivit legii, se penalizeazã cu 10% din suma reþinutã ºi
nevãrsatã mai mult de 30 de zile.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 9 noiembrie 1998, 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 25 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

ANDREI IOAN CHILIMAN
Bucureºti, 30 decembrie 1998.
Nr. 258.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 53/1997 pentru modificarea ºi completarea
Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea
creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã
prin Legea nr. 108/1996
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
Guvernului nr. 53/1997 pentru modificarea ºi completarea
Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare,
modificatã prin Legea nr. 108/1996 ºi se dispune publicarea ei
Oficial al României.

Ordonanþei
Ordonanþei
aprobatã ºi
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