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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 592/1993 pentru aprobarea Regulamentului
privind procedurile de organizare a licitaþiilor, prezentarea ofertelor ºi adjudecarea investiþiilor
În temeiul art. 26 din Ordonanþa Guvernului nr. 12/1993 privind achiziþiile publice, aprobatã ºi modificatã prin
Legea nr. 83/1994, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 4 decembrie 1995,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. I. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 592/1993 pentru
1. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare
”Art. 3. Ñ Prevederile prezentului regulament se aplicã
a licitaþiilor, prezentarea ofertelor ºi adjudecarea investiþiilor, pentru investiþiile ale cãror valori totale depãºesc 2.000
republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, milioane lei.
Pentru investiþiile ale cãror valori totale nu depãºesc
nr. 244 din 25 octombrie 1995, se modificã dupã cum
cuantumul de 2.000For
milioane
lei pentru Purposes
execuþia lucrãrilor,
urmeazã:
Compression
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persoana juridicã achizitoare va aplica procedura cererii de
oferte de preþ, conform prevederilor art. 15 din Ordonanþa
Guvernului nr. 12/1993, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 83/1994, republicatã.Ò
2. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 4. Ñ Pentru investiþiile ale cãror valori totale
depãºesc 50.000 milioane lei, respectiv 80.000 milioane lei,

pentru lucrãrile de infrastructurã, se va organiza licitaþie cu
participare internaþionalã, în condiþiile stabilite potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanþa Guvernului nr. 12/1993,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 83/1994, republicatã.Ò
Art. II. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 592/1993, cu modificãrile aduse prin prezenta hotãrâre, va fi republicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. PRIM-MINISTRU,

VICTOR BABIUC
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Bucureºti, 8 aprilie 1999.
Nr. 267.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru trecerea unor instituþii publice de culturã din subordinea Ministerului Culturii
sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucureºti
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ (1) Instituþiile publice de culturã: Teatrul de
Proiecte Culturale ”Teatrum MundiÒ, Teatrul ”MascaÒ ºi
Teatrul ”ExcelsiorÒ trec din subordinea Ministerului Culturii
sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucureºti.
(2) Finanþarea cheltuielilor de funcþionare ºi de capital
ale instituþiilor publice de culturã: Teatrul de Proiecte
Culturale ”Teatrum MundiÒ, Teatrul ”MascaÒ ºi Teatrul
”ExcelsiorÒ se asigurã din venituri extrabugetare ºi, în completare, din subvenþiile acordate de la bugetul Consiliului
General al Municipiului Bucureºti.
Art. 2. Ñ (1) Bunurile imobile ºi celelalte mijloace fixe,
precum ºi obiectele de inventar aflate în administrarea
instituþiilor publice de culturã menþionate la art. 1 se
transmit din proprietatea publicã a statului în proprietatea
publicã a municipiului Bucureºti.
(2) Datele de identificare a bunurilor imobile menþionate
la alin. (1), care se transmit din proprietatea publicã a

statului în proprietatea publicã a municipiului Bucureºti,
sunt prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
(3) În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare
a prezentei hotãrâri Ministerul Culturii va asigura predarea,
pe bazã de protocol, Consiliului General al Municipiului
Bucureºti a bunurilor prevãzute la alin. (1).
(4) Patrimoniul Ministerului Culturii se diminueazã în
mod corespunzãtor cu valoarea actualizatã a imobilelor
care urmeazã a fi supuse operaþiunii de predare-preluare.
Art. 3. Ñ Poziþiile nr. 31, 32 ºi 33, cuprinse la pct. II
din anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 134/1998 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Culturii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din
19 martie 1998, se abrogã.

p. PRIM-MINISTRU,

VICTOR BABIUC
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
p. Ministrul culturii,
Maria Berza,
secretar de stat
Secretar de stat, ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
Bucureºti, 8 aprilie 1999.
Nr. 274. by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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3
ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor situate în municipiul Bucureºti, care se transmit din proprietatea publicã a statului
în proprietatea publicã a municipiului Bucureºti
Nr.
crt.

Adresa imobilului
care se transmite

1. Municipiul Bucureºti,
Bd Uverturii nr. 70,
sectorul 6
(Cinematograful ”PaceaÒ)
2. Municipiul Bucureºti,
Str. Academiei nr. 28
(fostul cinematograf
”ExcelsiorÒ, aflat în
administrarea Teatrului
”ExcelsiorÒ)

Actul normativ care atestã
dreptul de administrare

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 486/1995
¥ Suprafaþa construitã = 380 m2
privind transmiterea unui imobil,
¥ Suprafaþa terenului = 484 m2
situat în municipiul Bucureºti,
în administrarea Ministerului Culturii
Ñ Ordinul ministrului culturii nr. 104/1990 ¥ Suprafaþa construitã = 754 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil, proprietate a statului, situat în oraºul Borsec, judeþul Harghita,
în administrarea Ministerului Finanþelor
În temeiul art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului, proprietate
a statului, situat în oraºul Borsec, str. Izvoare nr. 2, judeþul
Harghita, compus din construcþie ºi terenul aferent, potrivit
anexei la prezenta hotãrâre, din administrarea Consiliului
Local al Oraºului Borsec în administrarea Ministerului
Finanþelor.

Art. 2. Ñ Transmiterea imobilului prevãzut la art. 1 se
face la valoarea de inventar prevãzutã în evidenþele contabile.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilului se face pe bazã
de protocol încheiat între pãrþile interesate, în termen de 30
de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

p. PRIM-MINISTRU,

VICTOR BABIUC
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Secretar de stat, ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
Bucureºti, 8 aprilie 1999.
Nr. 281.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului situat în oraºul Borsec, judeþul Harghita,
care se transmite în administrarea Ministerului Finanþelor
Locul unde
este situat
imobilul care
se transmite

Oraºul Borsec,
str. Izvoare nr. 2,
judeþul Harghita

Persoana juridicã
de la care
se transmite
imobilul

Consiliul Local
al Oraºului
Borsec

Persoana juridicã
la care
se transmite
imobilul

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Ministerul Finanþelor

Compression by CVISION Technologies’

¥ Clãdire în suprafaþã construitã
¥ de 146 m2
¥ Teren în suprafaþã totalã de 210 m2
¥ Carte funciarã
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil, proprietate publicã a statului, din administrarea
Ministerului Apãrãrii Naþionale în administrarea Consiliului Judeþean Bacãu
În temeiul art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului, proprietate
publicã a statului, situat în municipiul Bacãu, Str. Condorilor
nr. 2, judeþul Bacãu, identificat conform anexei care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Ministerului
Apãrãrii Naþionale în administrarea Consiliului Judeþean Bacãu.

Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile
interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri.

p. PRIM-MINISTRU,

VICTOR BABIUC
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul apãrãrii naþionale,
Constantin Degeratu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Secretar de stat, ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
Bucureºti, 8 aprilie 1999.
Nr. 282.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale
în administrarea Consiliului Judeþean Bacãu
Locul unde
este situat
imobilul care
se transmite

Municipiul Bacãu,
Str. Condorilor
nr. 2,
judeþul Bacãu

Persoana juridicã
de la care
se transmite
imobilul

Ministerul
Apãrãrii
Naþionale

Persoana juridicã
la care
se transmite
imobilul

Consiliul
Judeþean
Bacãu

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Pavilionul A Ñ creºã

Ñ suprafaþa construitã = 467 m2
Ñ suprafaþa desfãºuratã = 1.079 m2
Pavilionul B Ñ grãdiniþã

Ñ suprafaþa construitã = 515 m2
Ñ suprafaþa desfãºuratã = 1.626 m2
Pavilionul C Ñ beci pentru alimente

Ñ suprafaþa construitã = 144 m2
Ñ suprafaþa desfãºuratã = 144 m2
Pavilionul D Ñ beci pentru alimente

Ñ suprafaþa construitã = 93 m2
Ñ suprafaþa desfãºuratã = 93 m2
Terenul aferent, inclusiv construcþiile

Ñ suprafaþa = 0,5670 ha

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil, proprietate publicã a statului,
din administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale în administrarea Consiliului Judeþean Vaslui
În temeiul art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului, proprietate
publicã a statului, situat în municipiul Vaslui, str. Delea,
judeþul Vaslui, identificat conform anexei care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea
Ministerului Apãrãrii Naþionale în administrarea Consiliului
Judeþean Vaslui, pentru Inspectoratul judeþean de protecþie
civilã.
Art. 2. Ñ Consiliul Judeþean Vaslui nu va schimba destinaþia actualã a imobilului în perioada în care acesta se
aflã în administrarea sa.

Art. 3. Ñ La încetarea activitãþii pentru care a fost preluat imobilul, precum ºi în cazul în care nevoile apãrãrii
impun acest lucru imobilul va fi retransmis în administrarea
Ministerului Apãrãrii Naþionale.
Art. 4. Ñ Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile
interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri.

p. PRIM-MINISTRU,

VICTOR BABIUC
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul apãrãrii naþionale,
Constantin Degeratu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Secretar de stat, ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
Bucureºti, 8 aprilie 1999.
Nr. 283.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale
în administrarea Consiliului Judeþean Vaslui
Locul unde
este situat
imobilul care
se transmite

Municipiul Vaslui,
str. Delea,
judeþul Vaslui

Persoana juridicã
de la care
se transmite
imobilul

Ministerul
Apãrãrii
Naþionale

Persoana juridicã
la care
se transmite
imobilul

Consiliul
Judeþean Vaslui

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Pavilionul A Ñ sãli de specialitate

Ñ suprafaþa construitã = 126 m2
Ñ suprafaþa desfãºuratã = 291 m2
Pavilionul B Ñ spãlãtor, magazie

Ñ suprafaþa construitã = 47 m2
Ñ suprafaþa desfãºuratã = 47 m2
Pavilionul C Ñ grup sanitar

Ñ suprafaþa construitã = 22 m2
Ñ suprafaþa desfãºuratã = 22 m2
Pavilionul D Ñ copertinã de tragere

Ñ suprafaþa construitã = 168 m2
Ñ suprafaþa desfãºuratã = 168 m2
Terenul aferent, inclusiv construcþiile

Ñ suprafaþa
= 2,0700
ha
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor.
For
Evaluation
Purposes Only
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil, proprietate publicã a statului, din administrarea
Ministerului Apãrãrii Naþionale în administrarea Consiliului Local al Comunei Bolintin-Deal,
judeþul Giurgiu
În temeiul art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului, proprietate
publicã a statului, situat în comuna Bolintin-Deal, judeþul
Giurgiu, identificat conform anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Ministerului
Apãrãrii Naþionale în administrarea Consiliului Local al
Comunei Bolintin-Deal, judeþul Giurgiu.

Art. 2. Ñ Consiliul Local al Comunei Bolintin-Deal, judeþul Giurgiu, nu va schimba destinaþia actualã a imobilului
în perioada în care acesta se aflã în administrarea sa.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile
interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri.

p. PRIM-MINISTRU,

VICTOR BABIUC
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul apãrãrii naþionale,
Constantin Degeratu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Secretar de stat, ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
Bucureºti, 8 aprilie 1999.
Nr. 284.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din administrarea
Ministerului Apãrãrii Naþionale în administrarea Consiliului Local al Comunei Bolintin-Deal,
judeþul Giurgiu
Locul unde
este situat
imobilul care
se transmite

Comuna
Bolintin-Deal,
judeþul Giurgiu

Persoana juridicã
de la care
se transmite
imobilul

Ministerul
Apãrãrii
Naþionale

Persoana juridicã
la care
se transmite
imobilul

Consiliul Local
al Comunei
Bolintin-Deal,
judeþul Giurgiu

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Pavilionul A2 Ñ bloc de locuinþe

Ñ suprafaþa construitã = 261 m2
Ñ suprafaþa desfãºuratã = 784 m2
Pavilionul B Ñ garaj

Ñ suprafaþa construitã = 64 m2
Ñ suprafaþa desfãºuratã = 64 m2
Terenul aferent, inclusiv construcþiile

Ñ suprafaþa = 1.847 m2

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind garantarea de cãtre Ministerul Finanþelor a unui credit extern
pentru Ministerul Apãrãrii Naþionale
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor sã garanteze pentru Ministerul Apãrãrii Naþionale, prin Regia
Autonomã ”RomtehnicaÒ, un credit extern în valoare de
5 milioane dolari S.U.A., inclusiv dobânzile ºi comisioanele
aferente, în vederea achiziþionãrii de la firma HARRIS
(S.U.A.) a unor echipamente de radiocomunicaþii pentru
unitãþile de cercetare din structura acestui minister.

Art. 2. Ñ Rambursarea creditului extern, plata dobânzilor ºi a comisioanelor aferente, precum ºi a altor obligaþii
financiare legate de derularea contractului se vor asigura
prin bugetele anuale ale Ministerului Apãrãrii Naþionale, din
fondurile alocate cu aceastã destinaþie.

p. PRIM-MINISTRU,

VICTOR BABIUC
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul apãrãrii naþionale,
Dan Zaharia,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 8
Nr. 288.

aprilie 1999.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populaþie,
cod 100.99
Ministrul finanþelor,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 91/1993 privind datoria publicã, ale Legii bugetului de stat pe anul 1999
nr. 36/1999 ºi ale Ordonanþei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea ºi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria
statului, republicatã, Ministerul Finanþelor lanseazã o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populaþie
prin trezoreria statului, începând cu data de 20 aprilie 1999.
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
emite urmãtorul ordin:
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 3

Forma ºi codul emisiunii

Valoarea nominalã a 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 100.99.
ARTICOLUL 2
Data emisiunii

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populaþie este nelimitatã.
ARTICOLUL 4
Valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã
pentru populaþie

Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie
Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pense pun în vânzare în zilele: 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 ºi
tru
populaþie se efectueazã prin certificate de trezorerie cu
30 aprilie 1999. Termenul de rambursare a certificatelor de
trezorerie cu dobândã pentru populaþie este în zilele: 19, o valoare nominalã de 1.000.000 lei, pe termen de 90 de
20, 21, 22, 26, 27,
ºi 29 iulie 1999.
zile calendaristice. For Evaluation Purposes Only
Compression
by28CVISION
Technologies’ PdfCompressor.
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ARTICOLUL 5
Rata dobânzii

Dobânda aferentã certificatelor de trezorerie cu dobândã
pentru populaþie este de 80% pe an, pentru o perioadã de
subscriere de 90 de zile calendaristice.
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 la data de
30 aprilie 1999, la 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 cãtre
persoanele fizice care su subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobândã, 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.
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.
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 dobândã la vedere de 10% pe an.
Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie,
neprezentate de titulari pentru rãscumpãrare în ziua stabilitã,
se transformã în certificate de depozit la trezoreria statului,
care se rãscumpãrã de cãtre trezoreria statului în ziua prezentãrii titularului la ghiºeele casieriilor trezoreriei statului,
astfel:
a) Certificatele de depozit prezentate de titulari trezoreriei statului în maximum 30 de zile de la data expirãrii termenului de rãscumpãrare 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 de 80%
pe an;
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 cu dobândã pentru
populaþie, prezentate în termen de peste 30 de zile de la
data stabilitã pentru rãscumpãrare, 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 de 80%
pe an;
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 capitalizatã, calculatã prin
aplicarea procentului de dobândã la termen, comunicat de
Ministerul Finanþelor, asupra sumei rezultate din valoarea
nominalã ºi dobânda aferentã perioadei subscrise.
ARTICOLUL 9
Regimul fiscal

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

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 9 aprilie 1999.
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