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ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
privind tranzitarea teritoriului României de cãtre douã eºaloane de transport, cu personal
ºi tehnicã militarã aparþinând Republicii Slovace, pentru unitatea proprie din cadrul KFOR
În urma solicitãrii Preºedintelui României, adresatã celor douã Camere ale Parlamentului, pentru aprobarea tranzitãrii teritoriului României de cãtre douã eºaloane de transport, cu personal ºi tehnicã militarã aparþinând Republicii
Slovace, pentru unitatea proprie din cadrul KFOR,
în temeiul art. 117 alin. (5) din Constituþia României ºi al art. 1 pct. 27 din Regulamentul ºedinþelor comune ale
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Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Art. 1. Ñ Se aprobã tranzitarea teritoriului României, la
ducere, în perioada 21Ð22 septembrie 1999, iar la întoarcere, la sfârºitul lunii septembrieÑînceputul lunii octombrie
1999, de cãtre douã eºaloane de transport, cu un tren
special, cu personal ºi tehnicã militarã aparþinând Republicii
Slovace, pentru unitatea proprie din cadrul KFOR.

Intrarea ºi ieºirea din þarã se vor face prin staþiile
C.F.R. Curtici ºi Giurgiu.
Art. 2. Ñ Ministerul Apãrãrii Naþionale ºi Ministerul
Transporturilor vor lua mãsurile ce se impun pentru însoþirea ºi paza eºaloanelor militare strãine pe timpul tranzitãrii
teritoriului României.
Art. 3. Ñ Compunerea eºaloanelor este prevãzutã în
anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat la 16 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

PETRE ROMAN

ION DIACONESCU

Bucureºti, 16 septembrie 1999.
Nr. 34.

ANEXÃ
COMPUNEREA

eºaloanelor de transport aparþinând Republicii Slovace, care vor tranzita teritoriul României,
la ducere, în perioada 21Ð22 septembrie 1999, iar la întoarcere, la sfârºitul lunii septembrie Ñ
începutul lunii octombrie 1999, cu intrarea ºi ieºirea din þarã prin staþiile C.F.R. Curtici ºi Giurgiu
Numãrul de persoane:

dus Ñ 17
întors Ñ 15

Numãrul de bucãþi de tehnicã pe drumul spre Republica Bulgaria:
UAZ 469 (autovehicul de teren) Ñ o bucatã
OT 64 (transportor blindat Ñ fãrã armament) Ñ o bucatã
PV 3S (autocamion de geniu) Ñ o bucatã
EC 60 (centralã electricã) Ñ o bucatã
UNC 750 Ñ Bozena (încãrcãtor universal) Ñ o bucatã
UNC 750 Ñ Bozena (încãrcãtor universal) Ñ o bucatã
SPP 3,5 (autocamion) Ñ o bucatã
SPP 3,5 (autocamion) Ñ o bucatã
Container ISO Ñ 4 bucãþi
Numãrul de bucãþi de tehnicã la întoarcere:
T 815 S3 (camion) Ñ o bucatã
T 815 S3 (camion) Ñ o bucatã
T 815 VVN (camion) Ñ o bucatã
PV 3S PAD (camion) Ñ o bucatã
PV 3S PAD (camion) Ñ o bucatã
NC 201 (încãrcãtor universal) Ñ o bucatã
EC (centralã electricã) Ñ o bucatã

Numãrul de înmatriculare
NI 345Ð78Ð36
NI 931Ð44Ð05
NI 131Ð10Ð97
NI 326Ð85Ð17
NI 451Ð40Ð24
NI 451Ð74Ð72
NI 432Ð97Ð07
NI 453Ð51Ð33
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI

366Ð43Ð97
407Ð18Ð39
382Ð00Ð21
180Ð78Ð06
141Ð01Ð85
441Ð75Ð76
132Ð16Ð92

Pe calea feratã vor fi transportate arme ºi muniþie, dupã cum urmeazã:
a) Arme: vor fi ambalate în lada de la automatul ”58Ò, sigilatã cu urmãtorul sigiliu:
¥ dus Ñ un pistol model 82 nr. 050241, nr. sigiliu 10991 (locotenent-colonel ing. Ondrej
Novosad);
¥ întors Ñ un automat ”58Ò nr. 19034, nr. sigiliu 109991 (plutonier Jaroslav Durdik).
b) Muniþia la dus:
Ñ pentru arme de mânã:
Ñ 9 Ñ Makarov (pentru pistol) Ñ 608 bucãþi
Ñ 7,62 vz. 43 pentru automat Ñ 8.960 bucãþi
Ñ 7,62 Sv. vz. 43 pentru automat Ñ 1.120 bucãþi
Ñ 26,5 Sig cv. (de semnalizare Ñ roºu) Ñ 30 bucãþi
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26,5 Sig mD (de semnalizare Ñ albastru) Ñ 10 bucãþi
26,5 Sig orD (de semnalizare Ñ portocaliu) Ñ 10 bucãþi
26,5 Sig cvds. (de semnalizare Ñ ploaie de roºu) Ñ 30 bucãþi
RGÐ4 (obuz de mânã) Ñ 100 bucãþi
RGÐF1 (obuz de fum) Ñ 80 bucãþi

Ñ altã muniþie:
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

exploziv plastic PINp 10
încãrcãturã TNT 400 g
încãrcãturã TNT 200 g
încãrcãturã TNT 75 g
ºnur exploziv Np-1
focos Z
focos ZeB

50
630
1.240
1.250
1.000
1.200
1.255

HOTÃRÂRI

ALE

kg
bucãþi (252 kg)
bucãþi (248 kg)
bucãþi (93,75 kg)
m
bucãþi
bucãþi.

SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Senatului nr. 40/1996 privind aprobarea componenþei nominale
a comisiilor permanente ale Senatului
În temeiul art. 31 alin. (3) din Regulamentul Senatului,
Senatul adoptã prezenta

h o t ã r â r e.

Articol unic. Ñ Hotãrârea Senatului nr. 40/1996 privind
aprobarea componenþei nominale a comisiilor permanente
ale Senatului, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 328 din 9 decembrie 1996, cu modificãrile
ulterioare, se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La anexa nr. IV Ñ Comisia pentru agriculturã, industrie alimentarã ºi silviculturã:
Ñ domnul senator Szab— K‡roly Ferenc Ñ Grupul
parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România Ñ
se include în componenþa comisiei în locul domnului senator Csap— Iosif Ñ Grupul parlamentar al Uniunii Democrate
Maghiare din România.

2. La anexa nr. VIII Ñ Comisia pentru muncã, protecþie
socialã ºi problemele ºomajului:
Ñ domnul senator NŽmeth Csaba Ñ Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România Ñ se
include în componenþa comisiei în locul domnului senator
Szab— K‡roly Ferenc Ñ Grupul parlamentar al Uniunii
Democrate Maghiare din România.
3. La anexa nr. XIV Ñ Comisia pentru sãnãtate, ecologie ºi sport:
Ñ domnul senator Csap— Iosif Ñ Grupul parlamentar al
Uniunii Democrate Maghiare din România Ñ se include în
componenþa comisiei în locul domnului senator NŽmeth
Csaba Ñ Grupul parlamentar al Uniunii Democrate
Maghiare din România.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 13 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2)
din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucureºti, 13 septembrie 1999.
Nr. 16.
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HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAÞILOR
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Camerei Deputaþilor nr. 42/1996
privind aprobarea componenþei nominale a comisiilor
permanente ale Camerei Deputaþilor
În temeiul art. 39 din Regulamentul Camerei Deputaþilor, republicat,
Camera Deputaþilor adoptã prezenta h o t ã r â r e .
Articol unic. Ñ Domnul deputat Corneliu Ciontu, aparþinând Grupului
parlamentar al Partidului România Mare, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupþiei ºi pentru petiþii, ca
urmare a încetãrii calitãþii sale de secretar al Camerei Deputaþilor.
Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din
13 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.

p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

ACSINTE GASPAR

Bucureºti, 13 septembrie 1999.
Nr. 27.

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor privind etichetarea detergenþilor, a produselor de întreþinere
ºi a produselor de curãþat
În temeiul prevederilor art. 6 lit. a) ºi în aplicarea prevederilor art. 20 din Ordonanþa Guvernului nr. 21/1992 privind protecþia consumatorilor, republicatã, modificatã prin Legea nr. 178/1998,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 2. Ñ Livrarea ºi comercializarea produselor cu
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã Normele privind etichetarea
detergenþilor, a produselor de întreþinere ºi a produselor de nerespectarea prevederilor prezentelor norme constituie
curãþat, prevãzute în anexa care face parte integrantã din contravenþie, potrivit art. 19Ñ22 ºi art. 46 din Ordonanþa
prezenta hotãrâre.
Guvernului nr. 21/1992 privind protecþia consumatorilor,
(2) Normele se aplicã produselor prevãzute la alin. (1), republicatã, modificatã prin Legea nr. 178/1998, ºi se sancdestinate spãlãrii sau curãþãrii ori care se folosesc în pro- þioneazã potrivit art. 47 ºi 50 din acelaºi act normativ.
Art. 3. Ñ (1) Prezenta hotãrâre intrã în vigoare în tercesul de spãlare sau de curãþare, comercializate cãtre
populaþie, unitãþi prestatoare de servicii ºi sectorul indus- men de 180 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul
Oficial al României.For Evaluation Purposes Only
Compression
trial.
by CVISION Technologies’ PdfCompressor.
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(2) Produsele ºi ambalajele aflate în stoc sau contractate înainte de data publicãrii prezentei hotãrâri
pot fi comercializate, cu elementele de identificare ºi
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caracterizare marcate iniþial, pânã la lichidarea acestor stocuri, dar nu mai mult de un an de la aceastã
datã.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Oficiul pentru Protecþia Consumatorilor
Eliade Mihãilescu,
secretar de stat
p. Ministrul industriei ºi comerþului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
Bucureºti, 13 septembrie 1999.
Nr. 745.
ANEXÃ
NORME

privind etichetarea detergenþilor, a produselor de întreþinere ºi a produselor de curãþat
Art. 1. Ñ În sensul prezentelor norme, termenii ºi
Ñ fosfaþi;
Ñ fosfonaþi;
expresiile de mai jos se definesc astfel:
Ñ anioni tensioactivi;
a) etichetã Ñ orice material scris, imprimat, litografiat,
Ñ cationi tensioactivi;
gravat sau ilustrat, care conþine elemente de identificare a
Ñ amfoteri tensioactivi;
produsului ºi, dupã caz, ºi instrucþiuni de utilizare ºi care
Ñ neionici tensioactivi;
însoþeºte produsul prezentat consumatorilor spre vânzare
Ñ agenþi de albire pe bazã de oxigen;
sau este aplicat pe ambalajul acestuia.
Ñ agenþi de albire pe bazã de clor;
Eticheta poate avea înscrise sau ataºate, suplimentar,
Ñ EDTA Ñ acid etilen-diamino-tetra-acetic;
sigle sau alte însemne ecologice, precum ºi elemente de
Ñ NTA Ñ acid nitrilotriacetic;
publicitate, cu respectarea prevederilor legale;
Ñ fenoli ºi fenoli halogenaþi;
b) detergent Ñ produs a cãrui compoziþie chimicã a
Ñ para-diclor-benzen;
fost special creatã pentru a îndepãrta murdãria în mediu
Ñ hidrocarburi aromatice;
apos, având constituenþi principali agenþii tensioactivi (denuÑ hidrocarburi alifatice;
miþi ºi surfatanþi sau agenþi activi de suprafaþã) ºi constituÑ hidrocarburi halogenate;
enþi subsidiari (materiale de umpluturã, auxiliari, substanþe
Ñ sãpunuri;
de condiþionare ºi adjuvanþi);
Ñ zeoliþi;
c) ingredient Ñ orice substanþã sau preparat de origine
Ñ policarboxilaþi.
sinteticã sau naturalã care intrã în compoziþia unui deter(2) Se vor înscrie pe etichetã, indiferent de concentraþia
gent;
acestora, urmãtoarele ingrediente:
d) produs de întreþinere Ñ agent chimic care îmbunãÑ enzime;
tãþeºte tuºeul materialului textil dupã spãlare ºi care conÑ conservanþi sau dezinfectanþi.
þine maximum 10% acizi graºi;
Art. 4. Ñ Concentraþia substanþelor prevãzute la art. 3
e) produs de curãþat Ñ produs compus, destinat frecãrii va fi marcatã pe ambalaj, pe grupe de procente, astfel:
ºi curãþãrii obiectelor de uz casnic ºi veselei;
Ñ sub 5%;
f) producãtor Ñ agent economic care produce, importã
Ñ între 5% ºi 15%;
sau ambaleazã detergenþi, produse de întreþinere sau de
Ñ între 15% ºi 30%;
curãþare.
Ñ egal sau peste 30%.
Art. 2. Ñ Pe eticheta sau pe ambalajul detergenþilor ºi
Art. 5. Ñ Instrucþiunile de utilizare pentru detergenþii ºi
al produselor de întreþinere, comercializate pentru populaþie, produsele de întreþinere fabricate pentru materialele textile
se înscriu urmãtoarele elemente de identificare-caracterizare cuprind:
ºi informaþii pentru consumatori:
a) tipul materialului recomandat;
a) denumirea comercialã a produsului;
b) dozarea, exprimatã în grame sau în mililitri, în funcþie
b) denumirea ºi adresa producãtorului;
de duritatea apei, gradul de murdãrire, numãrul de cicluri
c) conþinutul net, indicat în unitãþi de greutate sau de de spãlare sau tipul maºinii recomandat.
volum;
Art. 6. Ñ Pentru detergenþii, produsele de întreþinere ºi
d) compoziþia chimicã, conform prevederilor art. 3 ºi 4; produsele de curãþare destinate sectorului industrial ºi celui
e) instrucþiuni de pãstrare, utilizare ºi de dozare pentru al prestãrilor de servicii, precum ºi pentru detergenþii
domeniul de folosire recomandat, redactate sau, dupã caz, comercializaþi în vrac, cerinþele menþionate la art. 2Ñ5 vor
traduse în limba românã.
fi furnizate prin informaþii echivalente cuprinse în fiºele tehArt. 3. Ñ (1) Compoziþia chimicã se va înscrie indicându-se nice, fiºele de securitate sau în orice alt document similar
prezenþa urmãtoarelor substanþe, dacã concentraþia acestora care însoþeºte produsul, nefiind obligatorie marcarea strictã
pe ambalaj.
Compression
depãºeºte 0,2%: by CVISION Technologies’ PdfCompressor.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind elaborarea Planului naþional de dezvoltare pentru anii 2000 Ñ 2002
În temeiul art. 107 din Constituþia României ºi al Legii nr. 20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind
o asociere între România, pe de o parte, ºi Comunitãþile Europene ºi statele membre ale acestora, pe de altã parte,
semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ (1) Planul naþional de dezvoltare are ca

dezvoltare. În acest scop se constituie un grup de lucru

obiectiv asigurarea unei dezvoltãri economice ºi sociale

format din reprezentanþi, la nivel de director general sau

armonioase a tuturor regiunilor þãrii ºi apropierea României

director, ai ministerelor ºi celorlalte instituþii ale administra-

de nivelul mediu de coeziune economicã ºi socialã atins în

þiei publice centrale care fac parte din Consiliul Naþional

cadrul Uniunii Europene.

pentru Dezvoltare Regionalã, conform dispoziþiilor legale în

(2) În acest scop Planul naþional de dezvoltare include
planificarea utilizãrii acelor resurse ale bugetului de stat,
ale bugetelor locale ºi ale asistenþei financiare, rambursabile ºi nerambursabile, externe, care vor fi alocate întãririi
coeziunii economice ºi sociale.
(3) Programul naþional pentru aderarea României la
Uniunea Europeanã constituie cadrul de referinþã al elaborãrii Planului naþional de dezvoltare, care face parte inte-

vigoare.
(2) Ministerele ºi celelalte instituþii ale administraþiei
publice centrale, reprezentate în grupul de lucru, pot propune ca la lucrãrile acestuia sã participe ºi reprezentanþii
altor instituþii publice a cãror activitate este relevantã pentru
conþinutul Planului naþional de dezvoltare.
(3) Grupul de lucru va

stabili structura, metodologia ºi

calendarul elaborãrii Planului naþional de dezvoltare, la pro-

grantã din acesta.
Art. 2. Ñ Planul naþional de dezvoltare se elaboreazã

punerea Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã.
(4) Ministerele ºi celelalte instituþii publice implicate în

pe baza:
Ñ Programului naþional pentru dezvoltare regionalã,

elaborarea Planului naþional de dezvoltare pun la dispoziþie

întocmit de Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã

grupului de lucru toate informaþiile necesare, strategiile,

conform dispoziþiilor art. 14 lit. a) din Legea

nr. 151/1998

planurile sectoriale ºi programele care au asiguratã finanþa-

privind dezvoltarea regionalã în România, pe baza planuri-

rea din partea Uniunii Europene sau a altor organisme

lor elaborate de cele opt agenþii pentru dezvoltare regio-

financiare internaþionale.

nalã;
Ñ strategiilor pentru dezvoltarea resurselor umane ºi
pentru ocuparea forþei de muncã, întocmite de Ministerul
Educaþiei Naþionale ºi de Ministerul Muncii ºi Protecþiei
Sociale sau sub controlul acestora;
Ñ Planului naþional pentru agriculturã ºi dezvoltare
ruralã, întocmit de Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei pentru utilizarea instrumentului financiar SAPARD;
Ñ Planului naþional pentru dezvoltarea transporturilor,

(5) Departamentul pentru Integrare Europeanã urmãreºte
corelarea Planului naþional

de dezvoltare cu Programul

naþional pentru aderarea României la Uniunea Europeanã.
(6) Consiliul Naþional pentru Dezvoltare Regionalã avizeazã Planul naþional de dezvoltare, care este supus apoi
spre aprobare Guvernului României de cãtre Departamentul
pentru Integrare Europeanã.
Art. 4. Ñ Ministerele ºi celelalte instituþii ale administra-

întocmit de Ministerul Transporturilor, ºi Planului naþional

þiei publice centrale vor asigura aducerea la îndeplinire a

pentru mediu, elaborat de Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi

mãsurilor înscrise în Planul naþional de dezvoltare, potrivit

Protecþiei Mediului pentru utilizarea instrumentului financiar

competenþelor proprii.

ISPA.
Art. 3. Ñ (1) Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare

Art. 5. Ñ Prima versiune a Planului naþional de dezvoltare va fi transmisã Comisiei Europene la 31 octombrie

Compression
by CVISION
For Evaluation Purposes Only
Regionalã coordoneazã
elaborareaTechnologies’
Planului naþional PdfCompressor.
de 1999.
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Art. 6. Ñ Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã
informeazã primul-ministru, lunar ºi ori de câte ori este
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necesar, despre stadiul elaborãrii Planului naþional de
dezvoltare.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministru delegat pe lângã primul-ministru
pentru integrare europeanã,
Nicolae Idu,
secretar de stat
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Dezvoltare Regionalã,
Liviu Marcu
p. Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
ªtefan Pete,
secretar de stat
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Ministrul educaþiei naþionale,
Andrei Marga
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul apelor, pãdurilor
ºi protecþiei mediului,
Romicã Tomescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Bucureºti, 14 septembrie 1999.
Nr. 749.

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

ORDIN
privind aprobarea licenþei de concesionare a activitãþilor miniere de explorare,
încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Compania Naþionalã a Cuprului,
Aurului ºi Fierului ”MinvestÒ Ñ S.A.
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
având în vedere:
¥ Legea minelor nr. 61/1998;
¥ Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;
¥ solicitãrile persoanelor juridice, adresate Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþa de concesionare a activitãþilor miniere de explorare, încheiatã între Agenþia
Naþionalã pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi Compania Naþionalã a Cuprului, Aurului ºi Fierului
”MinvestÒ Ñ S.A., cu sediul în Deva, judeþul Hunedoara,
în calitate de concesionar, pentru perimetrul ”Bãiþa Ð
CrãciuneºtiÒ, localizat pe raza judeþului Hunedoara, prevã-

zutã în anexa*) care face parte integrantã din prezentul
ordin.
Art. 2. Ñ Licenþa de concesionare a activitãþilor miniere
de explorare, aprobatã potrivit art. 1, intrã în vigoare la
data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãº
Bucureºti, 6 septembrie 1999.
Nr. 148.
*) Anexa se comunicã semnatarilor licenþei de concesionare.
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ACTE

ALE

BÃNCII

NAÞIONALE

A

ROMÂNIEI

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
privind ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii,
aferente perioadei de aplicare septembrie 1999
În baza art. 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României, în aplicarea prevederilor
Regulamentului Bãncii Naþionale a României nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, republicat,
Banca Naþionalã a României hotãrãºte:
Ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii,
aferente perioadei de aplicare septembrie 1999 sunt:
Ñ 22,5% pentru rezervele minime obligatorii constituite
în lei;

Ñ 3,6% pentru rezervele minime obligatorii constituite în
dolari S.U.A.;
Ñ 2,75% pentru rezervele minime obligatorii constituite
în euro.

GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISÃRESCU

Bucureºti, 13 septembrie 1999.
Nr. 23.
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