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DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 59/1998 pentru modificarea art. 4 alin. (1)
din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaþii cetãþenilor români pentru bunurile
trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicãrii Tratatului dintre România ºi Bulgaria,
semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ºi modificarea ºi completarea Legii nr. 9/1998
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. I. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului 1940, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 59 din 28 decembrie 1998 pentru modificarea art. 4 nr. 512 din 30 decembrie 1998.
Art. II. Ñ Legea nr. 9/1998 privind acordarea de comalin. (1) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaþii cetãþenilor români pentru bunurile trecute în propensaþii cetãþenilor români pentru bunurile trecute în pro- prietatea statului bulgar în urma aplicãrii Tratatului dintre
prietatea statului bulgar în urma aplicãrii Tratatului dintre România ºi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie
1940, publicatã în For
Monitorul
Oficial al României,
Partea
I
România ºi Bulgaria,
semnat la Craiova
la 7 septembrie
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nr. 8 din 13 ianuarie 1998, se modificã ºi se completeazã
dupã cum urmeazã:
1. La articolul 1, dupã alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmãtorul cuprins:
”(3) Beneficiazã de prevederile alin. (1) ºi cetãþenii
români prejudiciaþi în urma imigrãrii facultative sau obligatorii prevãzute la art. III din tratat, din alte judeþe ale
Bulgariei decât judeþele cedate, Durostor ºi Caliacra.Ò

2. La articolul 8, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
”(2) Ministerul Finanþelor este autorizat sã punã la dispoziþie primãriilor sumele necesare despãgubirii, în condiþiile
legii, precum ºi pentru plata expertizelor dispuse în vederea
stabilirii acestor despãgubiri, efectuate de experþi autorizaþi.Ò
Art. III. Ñ Legea nr. 9/1998, cu modificãrile aduse prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 59/1998 ºi prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 8 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

ANDREI IOAN CHILIMAN
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 31 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 30 iunie 1999.
Nr. 118.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 59/1998 pentru modificarea art. 4
alin. (1) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaþii
cetãþenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea
statului bulgar în urma aplicãrii Tratatului dintre România
ºi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940,
ºi modificarea ºi completarea Legii nr. 9/1998
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. 59/1998 pentru modificarea art. 4 alin. (1) din
Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaþii cetãþenilor români pentru
bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicãrii Tratatului dintre România ºi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ºi modificarea ºi completarea Legii nr. 9/1998 ºi se dispune publicarea în Monitorul
Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 28 iunie 1999.
Nr. 221.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 322/6.VII.1999

DECIZII

ALE

CURÞII

3

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 89
din 1 iunie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 103 alin. 5
din Legea pentru organizarea judecãtoreascã nr. 92/1992, republicatã
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Ioan Muraru
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Paula C. Pantea
Doina Suliman

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 103 alin. 5 din Legea pentru organizarea judecãtoreascã nr. 92/1992, republicatã, excepþie
ridicatã de Petru Clopotariu în Dosarul nr. 2.113/CA/1998
al Curþii de Apel Constanþa Ñ Secþia de contencios administrativ.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
25 mai 1999 ºi au fost consemnate în încheierea din
aceeaºi datã, când, având nevoie de timp pentru a
delibera, Curtea a amânat pronunþarea la data de
1 iunie 1999.

sã stabileascã reguli diferite în raport de persoane aflate
în situaþii diferiteÒ.
În punctul de vedere comunicat de Guvern se aratã cã
excepþia este neîntemeiatã, ”interpretarea ºi aplicarea în
timp a dispoziþiilor legale fiind de competenþa instanþei de
judecatãÒ. Totodatã se precizeazã cã, deoarece textul de
lege nu prevede explicit cã se va aplica numai magistraþilor
pensionaþi dupã data intrãrii în vigoare a legii, unele
instanþe de judecatã, precum Curþile de Apel Bucureºti ºi
Timiºoara, ”s-au pronunþat în sensul cã beneficiazã de
aceste dispoziþii ºi magistraþii pensionaþi anterior intrãrii în
vigoare a Legii nr. 142/1997 privind modificarea ºi completarea Legii nr. 92/1992Ò.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
preºedintelui Camerei Deputaþilor, punctul de vedere comunicat de Guvern, raportul întocmit de judecãtorul-raportor,
concluziile procurorului, dispoziþiile legale atacate, raportate
la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii
nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã a
fost legal sesizatã ºi este competentã sã soluþioneze
C U R T E A,
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
Excepþia priveºte dispoziþiile art. 103 alin. 5 din Legea
urmãtoarele:
nr. 92/1992, republicatã, care au urmãtorul conþinut:
Prin Încheierea din 15 octombrie 1998, pronunþatã în
”Pensiile magistraþilor se actualizeazã în raport cu nivelul salaDosarul nr. 2.113/CA/1998, Curtea de Apel Constanþa Ñ
riilor de bazã ale magistraþilor în activitate.Ò
Secþia de contencios administrativ a sesizat Curtea
Autorul excepþiei considerã cã acest text de lege
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoîncalcã prevederile constituþionale ale art. 16, care consfinziþiilor art. 103 alin. 5 din Legea pentru organizarea jude- þeºte egalitatea cetãþenilor în faþa legii ºi a autoritãþilor
cãtoreascã nr. 92/1992, republicatã, excepþie ridicatã de publice.
Petru Clopotariu în cauza ce are ca obiect obligarea
Examinând aceste susþineri, Curtea reþine cã art. 16 din
Direcþiei generale de muncã ºi protecþie socialã Tulcea la Constituþie stabileºte, ca principiu de bazã, egalitatea
actualizarea pensiei pentru limitã de vârstã în raport cu cetãþenilor în faþa legii ºi a autoritãþilor publice, fãrã privilenivelul salariilor de bazã ale magistraþilor în activitate.
gii ºi fãrã discriminãri. În consecinþã, era firesc ca ºi disÎn motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile legale poziþiile art. 103 alin. 5 din Legea nr. 92/1992, republicatã,
criticate contravin art. 16 din Constituþie, care consacrã reglementând dreptul magistraþilor pensionari la actualizarea
principiul egalitãþii în drepturi, deoarece ”limiteazã actualiza- pensiilor în raport cu nivelul salariilor de bazã ale magisrea pensiilor în raport cu nivelul salariilor magistraþilor în traþilor în activitate, sã dea expresie acestui principiu conactivitate doar la magistraþii pensionaþi dupã data de stituþional. Se constatã însã cã, în cadrul interpretãrii
25 august 1997Ò.
sistematice a dispoziþiilor art. 103 din legea menþionatã,
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã apare o necorelare în sensul restrângerii sferei de aplicare
excepþia invocatã ”nu este întemeiatãÒ, întrucât, ”potrivit a dispoziþiilor alin. 5 al articolului sus-citat numai la magisart. 1 din Codul civil ºi art. 15 alin. (2) din Constituþie, traþii pensionaþi ulterior datei intrãrii în vigoare a Legii
legea dispune numai pentru viitor, ea neavând putere nr. 142/1997 privind modificarea ºi completarea Legii
retroactivãÒ.
nr. 92/1992, precum ºi la magistraþii reîncadraþi dupã penPotrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republi- sionare. Or, actualizarea pensiilor numai în cazul acestor
catã, au fost solicitate punctele de vedere ale preºedinþilor categorii de magistraþi, cu excluderea celor care au fost
celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului.
pensionaþi anterior intrãrii în vigoare a Legii nr. 142/1997,
Preºedintele Camerei Deputaþilor, în punctul sãu de prin care s-a prevãzut acest drept, nu se justificã, având
vedere, considerã excepþia neîntemeiatã, deoarece ”princi- semnificaþia instituirii unui tratament diferenþiat, discriminatoCompression
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o încãlcare a principiului constituþional al egalitãþii în drepturi. Aºa fiind, în condiþiile art. 2 alin. (2) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, Curtea constatã cã dispoziþiile

art. 103 alin. 5 din Legea nr. 92/1992, republicatã, sunt
neconstituþionale în mãsura în care dreptul prevãzut nu
este recunoscut tuturor categoriilor de magistraþi pensionari.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 1Ñ3, al art. 13 alin. (1)
lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, cu majoritate de voturi,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Admite excepþia de neconstituþionalitate ridicatã de Petru Clopotariu în Dosarul nr. 2.113/CA/1998 al Curþii de
Apel Constanþa Ñ Secþia de contencios administrativ ºi constatã cã dispoziþiile art. 103 alin. 5 din Legea pentru organizarea judecãtoreascã nr. 92/1992, republicatã, sunt neconstituþionale în mãsura în care nu asigurã ºi magistraþilor pensionaþi anterior datei intrãrii în vigoare a Legii nr. 142/1997 privind modificarea ºi completarea Legii nr. 92/1992
actualizarea pensiei în raport cu nivelul salariilor de bazã ale magistraþilor în activitate.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 1 iunie 1999.
p. PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Doina Suliman

«
OPINIE SEPARATÃ

Soluþia care se impunea în legãturã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 103 alin. 5 din Legea
nr. 92/1992, republicatã, era cea de respingere a excepþiei
ca nefondatã.
Textul de lege criticat exprimã univoc ºi foarte clar cã
”Pensiile magistraþilor se actualizeazã în raport cu salariile
de bazã ale magistraþilor în activitateÒ. Din lectura acestui
text, ca ºi din interpretarea sa prin orice metodã, nu
rezultã cã el ar exclude de la beneficiul actualizãrii pensiei
vreo categorie de magistraþi pensionari. Concluzia cã
magistraþii pensionaþi anterior datei intrãrii în vigoare a
Legii nr. 142/1997 privind modificarea ºi completarea Legii
nr. 92/1992 se bazeazã pe o simplã deducþie, fãrã nici un
suport pe text.
Prin urmare, textul de lege criticat nu face nici o discriminare ºi nu instituie nici un fel de privilegii între magistraþi, neîncãlcând principiul de bazã al egalitãþii, înscris în
art. 16 alin. (1) din Constituþie. Toþi magistraþii pensionaþi
se aflã în aceeaºi situaþie de pensionari pe baza dreptului
câºtigat în calitate de magistrat. Excepþie fac cei reîncadraþi în funcþia de magistrat, dar pentru aceºtia textul
art. 103 alin. 6 din Legea nr. 92/1992 recunoaºte aceleaºi
drepturi.

Împrejurarea cã organele autoritãþii publice competente
în domeniul pensiilor de asigurãri sociale nu recunosc
dreptul magistraþilor pensionaþi anterior datei intrãrii în
vigoare a Legii nr. 142/1997 de a beneficia de actualizarea
pensiilor lor, iar instanþele de judecatã au dat soluþii diferite
în aceastã privinþã nu este o problemã de constituþionalitate a textului de lege, ci una de înþelegere, de interpretare
ºi de aplicare corectã a sa.
Aceastã practicã pare a se baza pe considerentul cã
aplicarea textului art. 103 alin. 5 din Legea nr. 92/1992,
republicatã, ºi în cazul magistraþilor pensionaþi anterior
datei intrãrii în vigoare a textului de lege respectiv ar conferi acestuia caracter retroactiv, încãlcându-se astfel principiul consacrat prin art. 15 alin. (2) din Constituþie.
Problema efectului retroactiv al textului de lege menþionat nici nu se poate pune. Actualizarea pensiilor în funcþie
de evoluþia nivelului salariilor de bazã reprezintã, prin
esenþa ei, o operaþiune ulterioarã stabilizãrii drepturilor de
pensie ºi poate fi efectuatã, evident, doar dupã data intrãrii în vigoare a legii care acordã acest drept. Sub acest
aspect data pensionãrii este lipsitã de orice relevanþã.

Judecãtor-raportor,
Kozsok‡r G‡bor

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 322/6.VII.1999

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

5

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea ºi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997
pentru privatizarea societãþilor comerciale bancare la care statul este acþionar,
aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 458/1997
În temeiul art. 18 alin. (2) din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societãþilor comerciale bancare la care statul este acþionar,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. I. Ñ Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 83/1997 pentru privatizarea societãþilor comerciale bancare la care statul este acþionar, aprobate prin Hotãrârea
Guvernului nr. 458/1997, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 206 din 25 august 1997, cu modificãrile ulterioare, se modificã ºi se completeazã dupã cum
urmeazã:

din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 88/1997 privind

1. La articolul 9, litera b) va avea urmãtorul cuprins:

gramul PHARE, termenele prevãzute în prezentele norme

”b) rãspunde de organizarea ºi de desfãºurarea licitaþiei
pentru selectarea societãþii comerciale/firmei specializate,
denumitã în continuare consultant pentru privatizare, care
efectueazã raportul de evaluare, studiul de fezabilitate ºi
acordã comisiei de privatizare consultanþã pentru finalizarea
procesului de privatizare;Ò

metodologice, referitoare la selectarea consultantului pentru

2. La articolul 9, litera d) va avea urmãtorul cuprins:
”d) iniþiazã efectuarea publicitãþii pentru selectarea prin
licitaþie publicã deschisã a consultantului pentru privatizare;Ò
3. La articolul 9, litera e) va avea urmãtorul cuprins:
”e) îndeplineºte toate sarcinile care îi revin în desfãºurarea licitaþiei, conform prevederilor Regulamentului de
organizare a licitaþiei pentru selectarea consultantului pentru
privatizare, prevãzut în anexa nr. 1 la prezentele norme
metodologice;Ò
4. La articolul 9, litera f) va avea urmãtorul cuprins:
”f) analizeazã raportul de evaluare a bãncii ºi studiul de
fezabilitate a privatizãrii, prezentate de cãtre consultantul
pentru privatizare, în termen de 10 zile calendaristice de la
primirea acestora;Ò
5. La articolul 10, litera c) va avea urmãtorul cuprins:
”c) supravegherea ºi îndrumarea activitãþii consultantului
pentru privatizare;Ò
6. Articolul 15 va avea urmãtorul cuprins:

privatizarea societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea
nr. 44/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.Ò
7. Articolul 16 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 16. Ñ În situaþia în care acoperirea cheltuielilor
prevãzute la art. 15 se face din fonduri asigurate prin pro-

privatizare, se modificã corespunzãtor prevederilor procedurii PHARE.Ò
8. La articolul 17, litera b) va avea urmãtorul cuprins:
”b) prevederilor referitoare la organizarea licitaþiei pentru
selectarea consultantului pentru privatizare;Ò
9. Titlul anexei nr. 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Regulament de organizare a licitaþiei pentru selectarea consultantului pentru privatizareÒ
10. Punctul 1 din anexa nr. 1 va avea urmãtorul
cuprins:
”1. Selectarea consultantului pentru privatizare se efectueazã pe bazã de licitaþie publicã deschisã, cu oferte în
plicuri sigilate.Ò
11. Punctul 2 din anexa nr. 1 va avea urmãtorul
cuprins:
”2. Pot participa la licitaþie, în calitate de ofertanþi,
societãþi comerciale/firme specializate, persoane juridice
române sau strãine, cu experienþã în evaluarea ºi privatizarea bãncilor ºi a instituþiilor financiare.Ò
12. La punctul 7 din anexa nr. 1, litera a) va avea urmã-

torul cuprins:
”Art. 15. Ñ Cheltuielile efectuate pentru funcþionarea
”a) oferta tehnicã, cu elemente privind îndeplinirea concomisiei de privatizare ºi a secretariatului tehnic, cheltuielile
diþiilor de capacitate pentru elaborarea raportului de evalude publicitate, plata serviciilor prestate de cãtre consultantul
pentru privatizare, precum ºi orice alte cheltuieli necesare are a bãncii, realizarea studiului de fezabilitate a privatizãrii
pentru realizarea privatizãrii bãncii se suportã de cãtre ºi pentru acordarea de consultanþã pentru privatizare, conFondul Proprietãþiiby
de CVISION
Stat, conformTechnologies’
art. 9 alin. (2) lit. PdfCompressor.
b) form caietului de sarcini;Ò
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13. Punctul 20 din anexa nr. 1 va avea urmãtorul
cuprins:
”20. Banca supusã procesului de privatizare are obligaþia
sã punã la dispoziþie câºtigãtorului licitaþiei datele necesare
pentru elaborarea raportului de evaluare a bãncii, a studiului de fezabilitate a privatizãrii ºi pentru îndeplinirea tuturor
obligaþiilor ce îi revin în calitate de consultant pentru privatizare, conform contractului de prestãri de servicii.Ò
14. Partea dispozitivã a anexei nr. 2 va avea urmãtorul
cuprins:
”Caietul de sarcini are ca obiect prezentarea:
Ñ bãncii care se privatizeazã în baza legii;
Ñ sarcinilor ce îi revin consultantului pentru privatizare;
Ñ condiþiilor pe care trebuie sã le îndeplineascã consultantul pentru privatizare.Ò
15. Titlul punctului II din anexa nr. 2 va avea urmãtorul
cuprins:
”II. Sarcinile consultantului pentru privatizare:Ò
16. Punctul II din anexa nr. 2 se completeazã cu litera C
cu urmãtorul cuprins:
”C. Acordarea consultanþei pentru privatizarea bãncii, în condiþiile
aprobate prin hotãrâre a Guvernului

1. Colaborarea la redactarea documentelor ºi a anunþurilor publicitare, în vederea vânzãrii pachetelor de acþiuni
ale bãncii, prin procedeele ºi metodele prevãzute în strategia de privatizare aprobatã.
2. Furnizarea de informaþii suplimentare referitoare la
activitatea în domeniu a potenþialilor investitori.
3. Asistarea comisiei de privatizare în elaborarea propunerilor pentru stabilirea preþului de ofertã al acþiunilor ºi a
primelor de emisiune, în cazul majorãrii capitalului social.

4. Asistarea comisiei de privatizare în negocierea contractului de vânzare-cumpãrare a acþiunilor, în cazul în care
vânzarea se face prin negociere directã.
5. Consultanþã acordatã comisiei în desfãºurarea oricãrei
alte activitãþi ce decurge din procesul de privatizare, conform strategiei de privatizare aprobate.Ò
17. Partea dispozitivã a punctului 2 din anexa nr. 3 va
avea urmãtorul cuprins:
”Experienþa societãþii comerciale/firmei specializate în
domeniul evaluãrii ºi privatizãrii bãncilor ºi a instituþiilor
financiareÒ
18. Punctul 3 din anexa nr. 3 va avea urmãtorul
cuprins:
”3. Echipa propusã de consultant

maximum 20 de
puncte

ªeful echipei:
Ñ pregãtire ºi experienþã generalã;
Ñ experienþã în evaluarea instituþiilor financiare ºi a
bãncilor;
Ñ experienþã în privatizarea bãncilor.
Membrii echipei:
Ñ pregãtire ºi experienþã generalã;
Ñ experienþã în evaluarea instituþiilor financiare ºi a
bãncilor;
Ñ experienþã în privatizarea bãncilor;
Ñ experienþã într-o firmã de investment banking.Ò
19. Instituþia Ministerul Privatizãrii se înlocuieºte cu
instituþia Agenþia Românã de Dezvoltare.
Art. II. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 458/1997, cu modificãrile ulterioare, precum ºi cu modificãrile ºi completãrile
aduse prin prezenta hotãrâre, va fi republicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã
numerotare.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Române de Dezvoltare,
Sorin Fodoreanu
p. Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Victor Eroýs,
vicepreºedinte
Guvernatorul Bãncii Naþionale a României,
Mugur Isãrescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 29 iunie 1999.
Nr. 522.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE
ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului finanþelor nr. 645/1999
Ministrul finanþelor,
în baza prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor,
cu modificãrile ulterioare,
având în vedere cã statul, prin emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populaþie, protejeazã
economiile bãneºti ale populaþiei de riscurile inflaþiei ºi ale pieþei bancare ºi contribuie la consolidarea încrederii în
moneda naþionalã, garantând rambursarea la scadenþã ºi plata dobânzilor aferente,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Ordinul ministrului finanþelor nr. 645 din
18 iunie 1999*) îºi prelungeºte valabilitatea pentru vânzarea certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populaþie
în zilele de 6, 7, 8 ºi 9 iulie 1999, cu termen de rãscumpãrare în zilele de 4, 5, 6 ºi 7 octombrie 1999.
Art. 2. Ñ Subscrierile la certificatele de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie se pot efectua ºi prin virare de
cãtre persoanele fizice din conturile deschise la bãncile
comerciale în contul curent general al trezoreriei statului.
Dobânda se calculeazã din ziua în care suma a fost
înregistratã în contul curent general al trezoreriei statului.

Art. 3. Ñ Dobânda acordatã pentru noua perioadã de
vânzare a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru
populaþie se menþine la 78% pe an, pentru o perioadã de
subscriere de 90 de zile, ºi se calculeazã dupã formula:
VN x 78 x 90
,
360 x 100
în care:
D = suma dobânzii;
VN = valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie.
Art. 4. Ñ Operaþiunea de vânzare a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populaþie se închide în ziua de
9 iulie 1999, ora 14,00.
D =

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 2 iulie 1999.
Nr. 710.
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului finanþelor nr. 646/1999
Ministrul finanþelor,
în baza prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor,
cu modificãrile ulterioare,
având în vedere cã statul, prin emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populaþie, protejeazã
economiile bãneºti ale populaþiei de riscurile inflaþiei ºi ale pieþei bancare ºi contribuie la consolidarea încrederii în
moneda naþionalã, garantând rambursarea la scadenþã ºi plata dobânzilor aferente,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Ordinul ministrului finanþelor nr. 646 din
18 iunie 1999*) îºi prelungeºte valabilitatea pentru vânzarea certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populaþie
în zilele de 7, 8 ºi 9 iulie 1999, cu termen de rãscumpãrare în zilele de 3, 4 ºi 5 ianuarie 2000.
Art. 2. Ñ Subscrierile la certificatele de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie se pot efectua ºi prin virare de
cãtre persoanele fizice din conturile deschise la bãncile
comerciale în contul curent general al trezoreriei statului.
Dobânda se calculeazã din ziua în care suma a fost
înregistratã în contul curent general al trezoreriei statului.

Art. 3. Ñ Dobânda acordatã pentru noua perioadã de
vânzare a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru
populaþie se menþine la 75% pe an, pentru o perioadã de
subscriere de 180 de zile, ºi se calculeazã dupã formula:
VN x 75 x 180 ,
360 x 100
în care:
D = suma dobânzii;
VN = valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie.
Art. 4. Ñ Operaþiunea de vânzare a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populaþie se închide în ziua de
9 iulie 1999, ora 14,00.
D =

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 2 iulie 1999.
Nr. 711.
*) Ordinele nr.
ºi nr. 646/1999
au fost publicate înPdfCompressor.
Monitorul Oficial al României, For
ParteaEvaluation
I, nr. 285 din 21 iunie
1999.
Compression
by645/1999
CVISION
Technologies’
Purposes
Only

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 322/6.VII.1999
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândã
seriile S26 1999 ºi S27 1999
Ministrul finanþelor,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Finanþelor, cu modificãrile ulterioare,
având în vedere prevederile art. 25 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999,
ale Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Convenþiei nr. 16.813/19/1998, încheiatã între Ministerul
Finanþelor ºi Banca Naþionalã a României, ºi ale Regulamentului privind operaþiunile cu titluri de
stat derulate de cãtre Banca Naþionalã a României în calitatea sa de agent al statului, precum ºi
ale Ordinului ministrului finanþelor nr. 2.160/1998,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Ministerul Finanþelor anunþã lansarea unor emisiuni de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu dobândã, având urmãtoarele caracteristici:
Seria

S 26 1999
S 27 1999

Data emisiunii

Data scadenþei

Numãrul
de
zile

Rata
dobânzii
(%)

Valoarea
emisiunii
(lei)

9 iulie 1999
9 iulie 1999

2 septembrie 1999
9 septembrie 1999

55
62

75
75

500.000.000.000
500.000.000.000

Valorile pot fi majorate în funcþie de necesitãþile de finanþare a soldului contului general al
trezoreriei statului.
Art. 2. Ñ Dobânda se va plãti la scadenþã ºi se va determina conform formulei:
D =

K x rata dobânzii (%) x numãrul de zile de deþinere
,
360

în care:
D = valoarea dobânzii;
K = valoarea nominalã a împrumutului.
Art. 3. Ñ Metoda de vânzare este subscripþia publicã, care va avea loc pe data de 9 iulie
1999 pentru seriile puse în vânzare.
Certificatele de trezorerie cu dobândã pot fi cumpãrate de societãþi bancare din România, în
nume propriu sau în numele clienþilor lor, persoane juridice.
Cererile de subscriere se depun la Banca Naþionalã a României pânã la ora 12,00 a zilei de
9 iulie 1999 pentru seriile puse în vânzare.
Dupã încheierea subscrierilor, dar în aceeaºi zi, participanþii vor fi informaþi asupra acceptãrii
sau neacceptãrii, totale sau parþiale, a cererilor depuse.
Art. 4. Ñ Certificatele de trezorerie cu dobândã mai sus menþionate nu se adreseazã persoanelor juridice nerezidente în România.
Art. 5. Ñ Valoarea nominalã individualã a unui certificat de trezorerie cu dobândã este de
10.000.000 lei.
Art. 6. Ñ Plata certificatelor de trezorerie cu dobândã se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpãrãtorului, deschis la Banca Naþionalã a României, cu suma reprezentând
valoarea nominalã totalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã cumpãrate.
Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã se va face la data scadenþei, prin
creditarea contului deþinãtorului cu suma reprezentând valoarea nominalã totalã a certificatelor de
trezorerie plus dobânda aferentã.
Art. 7. Ñ Prezenta emisiune nu beneficiazã de facilitãþi fiscale.
Art. 8. Ñ Direcþia generalã a datoriei publice va aduce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 5 iulie 1999.
Nr. 722.
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