Anul XII Ñ Nr. 689

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

Joi, 21 decembrie 2000

SUMAR

Nr.

Pagina
ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI
ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

1.279. Ñ Ordonanþã de urgenþã privind aprobarea surselor de platã pentru achitarea de cãtre Ministerul
Finanþelor a obligaþiilor financiare asumate de
Banca Generalã de Credit ºi Promovare Ñ
BANKCOOP Ñ S.A. ce decurg din Acordul de
împrumut dintre România ºi Banca Internaþionalã
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare pentru
finanþarea Proiectului de dezvoltare industrialã, în
valoare de 120 milioane dolari S.U.A., semnat la
Washington la 21 martie 1995 ...............................
1.281. Ñ Ordonanþã de urgenþã pentru prelungirea termenului prevãzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanþa
Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizãrii ºi finanþãrii activitãþii de cercetare-dezvoltare

2

2

1.283. Ñ Ordonanþã de urgenþã privind aprobarea
majorãrii participãrii statului la capitalul social al
Societãþii de Strategie pentru Piaþa de Gros Ñ
S.R.L. Bucureºti .......................................................

3

1.338. Ñ Hotãrâre privind suportarea de cãtre
Secretariatul
General
al
Guvernului
Ñ
Departamentul pentru Protecþia Minoritãþilor
Naþionale a cheltuielilor prilejuite de organizarea la
Brãila, în perioada 1Ñ3 decembrie 2000, a
Festivalului Minoritãþilor Naþionale ..........................

3

Nr.

Pagina

1.339. Ñ Hotãrâre privind acordarea unor ajutoare individuale din Fondul la dispoziþia primului-ministru
pentru sprijinirea comunitãþilor româneºti de
pretutindeni ...............................................................

4Ð5

1.341. Ñ Hotãrâre privind alocarea unor sume din
Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia
Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul
2000, pentru finanþarea lucrãrilor de reparaþii capitale la unele obiective din judeþul Iaºi ..................

5Ð6

1.342. Ñ Hotãrâre privind suplimentarea bugetului
Ministerului Culturii pe anul 2000 din Fondul de
rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului, pentru
achiziþionarea unor lucrãri de artã plasticã contemporanã ..................................................................

6

1.344. Ñ Hotãrâre privind alocarea unor fonduri din
bugetul de stat pe anul 2000 pentru finalizarea
lucrãrilor la cãminele culturale din satele
Hãrmãneºtii Noi ºi Stroeºti ºi la ªcoala nr. 3
Todireºti, din comuna Todireºti, judeþul Iaºi .........

7

ACTE ALE COMISIEI NAÞIONALE
A VALORILOR MOBILIARE
344.8. Ñ Ordin al preºedintelui Comisiei Naþionale a
Valorilor
Mobiliare
pentru
aprobarea
Regulamentului nr. 5/2000 privind decontarea
tranzacþiilor cu valori mobiliare efectuate pe pieþele
reglementate ..............................................................

7Ð8

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 689/21.XII.2000

ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
privind aprobarea surselor de platã pentru achitarea de cãtre Ministerul Finanþelor
a obligaþiilor financiare asumate de Banca Generalã de Credit ºi Promovare Ñ BANKCOOP Ñ S.A.
ce decurg din Acordul de împrumut dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie
ºi Dezvoltare pentru finanþarea Proiectului de dezvoltare industrialã,
în valoare de 120 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 21 martie 1995
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României ºi ale Legii nr. 68/1995 pentru ratificarea
Acordului de împrumut dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare pentru finanþarea
Proiectului de dezvoltare industrialã, în valoare de 175 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 21 martie 1995,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.
Art. 1. Ñ Obligaþiile financiare asumate de Banca
Generalã de Credit ºi Promovare Ñ BANKCOOP Ñ S.A.,
scadente în perioada 15 iulie 2000 Ñ 15 ianuarie 2007, în
sumã de 1.644.483 dolari S.U.A., reprezentând rate de
capital, la care se adaugã dobânzile aferente, ce decurg
din Acordul de împrumut dintre România ºi Banca
Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare pentru
finanþarea Proiectului de dezvoltare industrialã, în valoare
de 120 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la
21 martie 1995, se achitã de Ministerul Finanþelor ºi au ca

sursã de platã fondul de risc constituit pentru achitarea
datoriei publice externe, în baza Legii datoriei publice
nr. 81/1999.
Art. 2. Ñ Ministerul Finanþelor mandateazã Banca de
Export-Import a României Ñ S.A. (Eximbank), în calitate de
agent desemnat de acesta, sã îl reprezinte în dosarul procedurii de faliment al Bãncii Generale de Credit ºi
Promovare Ñ BANKCOOP Ñ S.A., în vederea recuperãrii
sumelor achitate de Ministerul Finanþelor, prevãzute la
art. 1, ºi virãrii lor integrale la fondul de risc.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul finanþelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat
Bucureºti, 14 decembrie 2000.
Nr. 279.
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
pentru prelungirea termenului prevãzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului nr. 25/1995
privind reglementarea organizãrii ºi finanþãrii activitãþii de cercetare-dezvoltare
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.
Articol unic. Ñ Se aprobã prelungirea pânã la data de
31 decembrie 2001 a termenului referitor la reorganizarea
institutelor de cercetare-dezvoltare, prevãzut la art. 25
alin. (1) din Ordonanþa Guvernului nr. 25/1995 privind

reglementarea organizãrii ºi finanþãrii activitãþii de cercetaredezvoltare, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 194 din 25 august 1995, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 51/1996, cu modificãrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru ªtiinþã, Tehnologie ºi Inovare,
L‡nyi Szabolcs
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Ioan Avram Mureºan
p. Ministrul industriei ºi comerþului,
Constantin Isbãºoiu,
secretar de stat
Bucureºti, 20 decembrie 2000.
Nr. 281.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
privind aprobarea majorãrii participãrii statului la capitalul social al Societãþii de Strategie
pentru Piaþa de Gros Ñ S.R.L. Bucureºti
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.
Articol unic. Ñ Se aprobã ca Fondul Proprietãþii de
Stat sã majoreze participarea statului la capitalul social
al Societãþii de Strategie pentru Piaþa de Gros Ñ S.R.L.

Bucureºti printr-un nou aport în numerar de 300 milioane lei, care se va asigura din fondurile proprii ale
acestuia.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David
p. Ministrul industriei ºi comerþului,
Constantin Isbãºoiu,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat
p. Preºedintele Consiliului de Administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Victor Eroýs
Ministru de stat,
preºedintele Consiliului
de Coordonare Economico-Financiarã,
Mircea Ciumara
Bucureºti, 20 decembrie 2000.
Nr. 283.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suportarea de cãtre Secretariatul General al Guvernului Ñ Departamentul
pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale a cheltuielilor prilejuite de organizarea la Brãila,
în perioada 1Ð3 decembrie 2000, a Festivalului Minoritãþilor Naþionale
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã suportarea de cãtre
Secretariatul General al Guvernului Ñ Departamentul pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale a sumei de
161.910.500 lei, inclusiv T.V.A., destinatã acoperirii cheltuielilor ocazionate de organizarea la Brãila, în perioada
1Ð3 decembrie 2000, a Festivalului Minoritãþilor Naþionale
din fondurile destinate finanþãrii acþiunilor comune ale orga-

nizaþiilor aparþinând minoritãþilor naþionale, pe bazã de proiecte ºi programe, potrivit lit. B din anexa nr. 1 la
Hotãrârea Guvernului nr. 614/2000 pentru aprobarea modului de repartizare ºi de utilizare a sumelor destinate acþiunilor prevãzute la lit. a)Ðd) ºi f)Ðh) din anexa nr. 3/11 la
Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru delegat pe lângã primul-ministru
pentru minoritãþi naþionale,
Peter Eckstein Kov‡cs
p. Ministrul finanþelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat
Bucureºti, 20 decembrie 2000.
Nr. 1.338.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unor ajutoare individuale din Fondul la dispoziþia primului-ministru
pentru sprijinirea comunitãþilor româneºti de pretutindeni
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) ºi ale
art. 2 lit. d) din Legea nr. 150/1998 privind acordarea de sprijin comunitãþilor româneºti de pretutindeni,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã acordarea unor ajutoare individuale din Fondul la dispoziþia primului-ministru pentru sprijinirea

comunitãþilor româneºti de pretutindeni persoanelor prevãzute în
anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Departamentul pentru Relaþiile
cu Românii de Peste Hotare
Viorel Badea,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat
Bucureºti, 20 decembrie 2000.
Nr. 1.339.
*) Anexa este reprodusã în facsimil.
ANEXÃ
LISTA

cuprinzând persoanele din Republica Moldova care beneficiazã de ajutor individual din Fondul
la dispoziþia primului-ministru pentru sprijinirea comunitãþilor româneºti de pretutindeni
Nr.
crt.

Numele ºi
prenumele

Localitatea

Vârsta

Diagnosticul

Protezã coapsã

Protezã gambã

Valoarea
estimativã
a ajutorului
individual
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Nr.
crt.

Numele ºi
prenumele

Localitatea

Vârsta

Diagnosticul

Protezã coapsã

Protezã gambã

Valoarea
estimativã
a ajutorului

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unor sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului
prevãzut în bugetul de stat de anul 2000, pentru finanþarea lucrãrilor de reparaþii capitale
la unele obiective din judeþul Iaºi
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanþele
publice ºi ale art. 23 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2000 cu suma de 2.753.057 mii lei, pentru judeþul
Iaºi, din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia
Guvernului prevãzut în bugetul de stat pe anul 2000, ºi
alocarea acesteia consiliilor locale prevãzute în anexa care

face parte integrantã din prezenta hotãrâre, pentru
finanþarea lucrãrilor de reparaþii capitale la unele obiective
din judeþul Iaºi.
Art. 2. Ñ Ministerul Finanþelor este autorizat sã introducã modificãrile corespunzãtoare în volumul ºi în structura
bugetului de stat pe anul 2000.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul funcþiei publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat
Bucureºti, 20 decembrie 2000.
Nr. 1.341.
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ANEXÃ
LISTA

cuprinzând lucrãrile de reparaþii capitale care se vor executa la unele obiective din judeþul Iaºi,
aflate în administrarea consiliilor locale
Ñ mii lei Ñ
Nr.
crt.

Denumirea obiectivului

Beneficiarul reparaþiilor capitale

Suma
alocatã

1. RK ªcoala Bãiceni

Consiliul Local al Comunei Cucuteni

223.166

2. RK Sediul Primãriei Ruginoasa

Consiliul Local al Comunei Ruginoasa

400.129

3. Lucrãri edilitare

Consiliul Local al Comunei Tomeºti

315.000

4. RK Cãminul cultural Pocreaca

Consiliul Local al Comunei Schitu-Duca

360.808

5. RK Cãminul cultural Gropniþa

Consiliul Local al Comunei Gropniþa

165.380

6. RK Cãminul cultural Heleºteni

Consiliul Local al Comunei Heleºteni

247.632

7. RK ªcoala generalã Izvoare

Consiliul Local al Comunei Mirceºti

350.000

8. RK ªcoala generalã Frumuºica,

Consiliul Local al Comunei Mãdârjac

690.942

Bojila, ªcoala generalã nr. 2
2.753.057

TOTAL:

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2000 din Fondul de rezervã bugetarã
la dispoziþia Guvernului, pentru achiziþionarea unor lucrãri de artã plasticã contemporanã
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanþele
publice ºi ale Ordonanþei Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunãtãþirea finanþãrii unor programe de dezvoltare sectorialã
iniþiate de Ministerul Culturii,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Se suplimenteazã bugetul Ministerului Culturii
pe anul 2000 la capitolul 59.01 ”Culturã, religie ºi acþiuni
privind activitatea sportivã ºi de tineretÒ, titlul ”Cheltuieli de
capitalÒ, cu suma de 4,5 miliarde lei din Fondul de rezervã
bugetarã la dispoziþia Guvernului.
Art. 2. Ñ (1) Suma prevãzutã la art. 1 va fi utilizatã de
Ministerul Culturii pentru achiziþionarea unor lucrãri de artã
plasticã contemporanã de la Uniunea Artiºtilor Plastici din
România.

(2) Lucrãrile de artã plasticã achiziþionate potrivit
alin. (1) se vor transmite de cãtre Ministerul Culturii unor
instituþii muzeale.
Art. 3. Ñ Cu sumele rãmase necheltuite pânã la data
de 31 decembrie 2000 se întregeºte Fondul de rezervã
bugetarã la dispoziþia Guvernului pe anul 2000.
Art. 4. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor sã introducã modificãrile ce decurg din aplicarea prezentei
hotãrâri în bugetul de stat pe anul 2000.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
p. Ministrul finanþelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat

Bucureºti, 20 noiembrie 2000.
Nr. 1.342.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 2000 pentru finalizarea lucrãrilor
la cãminele culturale din satele Hãrmãneºtii Noi ºi Stroeºti ºi la ªcoala nr. 3 Todireºti,
din comuna Todireºti, judeþul Iaºi
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 23 lit. a) din Legea bugetului de stat pe
anul 2000 nr. 76/2000,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea sumei de 1.019.000 mii
lei din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului,
prevãzut în bugetul de stat pe anul 2000, pentru

finali-

zarea lucrãrilor la cãminele culturale din satele Hãrmãneºtii
Noi ºi Stroeºti ºi la ªcoala nr. 3 Todireºti, din comuna
Todireºti, judeþul Iaºi.

Art. 2. Ñ Cu suma prevãzutã la art. 1 se suplimenteazã
bugetul local pe anul 2000 al comunei Todireºti, judeþul
Iaºi, iar utilizarea sumelor se face de cãtre ordonatorul
principal de credite, potrivit dispoziþiilor legale, pe obiective
de lucrãri.
Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile
corespunzãtoare în bugetul de stat pe anul 2000.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul funcþiei publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat
Bucureºti, 20 decembrie 2000.
Nr. 1.344.

ACTE ALE COMISIEI NAÞIONALE A VALORILOR MOBILIARE
COMISIA NAÞIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/2000 privind decontarea tranzacþiilor cu valori mobiliare
efectuate pe pieþele reglementate
În conformitate cu prevederile art. 13 alin. 2 ºi ale art. 14 alin. 1 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare
ºi bursele de valori, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Preºedintele Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Regulamentul nr. 5 din 27 octombrie 2000 privind decontarea tranzacþiilor cu valori mobiliare
efectuate pe pieþele reglementate ºi se dispune publicarea
acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 2. Ñ Secretariatul general va asigura transmiterea
prezentului regulament instituþiilor pieþei implicate în decontarea tranzacþiilor la vedere cu valori mobiliare de natura

acþiunilor ºi obligaþiunilor la data semnãrii prezentului ordin
de cãtre preºedintele Comisiei Naþionale a Valorilor
Mobiliare.
Art. 3. Ñ Departamentul supraveghere a pieþelor reglementate, Departamentul control-anchetã ºi Secretariatul
general vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentului ordin.

p. PREªEDINTELE COMISIEI NAÞIONALE A VALORILOR MOBILIARE,

GABRIELA ANGHELACHE,
vicepreºedinte
Bucureºti, 27 octombrie 2000.
Nr. 8.
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R E G U L A M E N T U L Nr. 5
din 27 octombrie 2000

privind decontarea tranzacþiilor cu valori mobiliare efectuate pe pieþele reglementate
Art. 1. Ñ (1) Termenul limitã de decontare a
tranzacþiilor la vedere (spot) cu valori mobiliare de natura
acþiunilor ºi obligaþiunilor, efectuate pe pieþele reglementate,
autorizate ºi supravegheate de Comisia Naþionalã a
Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), respectiv BVB ºi RASDAQ,
este de maximum 3 zile lucrãtoare (momentul T+3) de la
data efectuãrii tranzacþiei (momentul T).
(2) SNCDD ºi toate instituþiile implicate în decontarea
tranzacþiilor la vedere cu valori mobiliare de natura acþiunilor ºi obligaþiunilor vor respecta prevederile alineatului precedent.
Art. 2. Ñ BVB, RASDAQ ºi SNCDD sunt obligate ca
ulterior încheierii decontãrii sã întocmeascã situaþia
decontãrilor în numerar ºi situaþia decontãrii valorilor mobiliare la momentul T+3.
Art. 3. Ñ (1) Situaþia decontãrilor neefectuate la
momentul T+3, atât în ceea ce priveºte numerarul, cât ºi
valorile mobiliare, va fi transmisã la C.N.V.M. de cãtre
BVB, SNCDD ºi ANSVM în maximum 48 de ore de la
data expirãrii termenului limitã de decontare a tranzacþiilor.
(2) În acest caz BVB, RASDAQ, SNCDD ºi ANSVM
sunt obligate sã transmitã la C.N.V.M., în acelaºi termen,
un raport explicativ privind neefectuarea respectivelor
decontãri, care sã cuprindã cel puþin urmãtoarele elemente:
Ñ denumirea societãþilor de valori mobiliare (debitoare/creditoare) implicate în decontarea neefectuatã;
Ñ numãrul de valori mobiliare cumpãrate/vândute, preþul
unitar de tranzacþionare a valorii mobiliare, valoarea
tranzacþiei;

Ñ motivul neefectuãrii decontãrii;
Ñ tipul tranzacþiei (în nume propriu, în contul clienþilor,
cross etc.).
Art. 4. Ñ În termen de 24 de ore de la data expirãrii
termenului limitã de decontare a tranzacþiilor BVB, SNCDD
ºi ANSVM vor atenþiona societãþile de valori mobiliare implicate în tranzacþiile menþionate la art. 3 în legãturã cu neefectuarea decontãrii.
Art. 5. Ñ În maximum 48 de ore de la data expirãrii
termenului limitã de decontare a tranzacþiilor societãþile de
valori mobiliare implicate în tranzacþiile nedecontate vor
transmite la C.N.V.M. un raport explicativ în care sã se
precizeze urmãtoarele:
Ñ denumirea societãþilor de valori mobiliare (debitoare/creditoare) implicate în decontarea neefectuatã;
Ñ informaþii privind tranzacþia (sensul tranzacþiei:
vânzare/cumpãrare; simbolul valorii mobiliare tranzacþionate;
cantitatea tranzacþionatã; preþul unitar de tranzacþionare;
valoarea tranzacþiei; numãrul tranzacþiei);
Ñ motivul neefectuãrii decontãrii.
Art. 6. Ñ Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) se
sancþioneazã cu amendã cuprinsã între 10Ð50 milioane lei.
Art. 7. Ñ Nerespectarea prevederilor art. 5 se
sancþioneazã cu suspendarea sau retragerea autorizaþiei, în
funcþie de gravitatea faptelor constatate ºi/sau cu amendã
cuprinsã între 20Ð50 milioane lei.
Art. 8. Ñ Prezentul regulament intrã în vigoare la data
semnãrii de cãtre preºedintele C.N.V.M. a ordinului de
punere în aplicare a acestuia.
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