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DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 44
din 12 februarie 2002

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele
judiciare de timbru, cu modificãrile ulterioare, ºi ale art. 998Ñ999 din Codul civil
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu
Lucian Stângu
Ioan Vida
Gabriela Ghiþã
Florentina Geangu

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. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele
judiciare de timbru, cu modificãrile ulterioare, ºi ale art. 998Ñ999
din Codul civil, excepþie ridicatã de Ion Cristoiu în Dosarul
nr. 2.647/2000 al Tribunalului Bucureºti Ñ Secþia a V-a civilã ºi
de contencios administrativ.
La apelul nominal se prezintã avocat Renate Weber pentru
Christian Gheorghe Mititelu, lipsind autorul excepþiei. Procedura de
citare este legal îndeplinitã.
Avocatul Renate Weber solicitã respingerea excepþiei de
neconstituþionalitate, ca fiind neîntemeiatã, susþinând cã dispoziþiile
de lege criticate nu încalcã prevederile constituþionale.
Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea excepþiei
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 15 lit. f1) din Legea
nr. 146/1997, ca devenitã inadmisibilã, în temeiul art. 23 alin. (6)
raportat la alin. (1) al aceluiaºi articol din Legea nr. 47/1992,
republicatã, întrucât acestea au fost abrogate prin Ordonanþa
Guvernului nr. 34/2001. În ceea ce priveºte prevederile art. 998Ñ
999 din Codul civil se aratã cã acestea nu contravin prevederilor
constituþionale invocate ºi se solicitã respingerea excepþiei ca fiind
neîntemeiatã.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 13 iunie 2001, pronunþatã în Dosarul
nr. 2.647/2000, Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia a V-a civilã ºi de
contencios administrativ a sesizat Curtea Constituþionalã cu
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 15 lit. f1) din
Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificãrile ulterioare, ºi ale art. 998Ñ999 din Codul civil, excepþie
ridicatã de Ion Cristoiu.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul acesteia susþine cã dispoziþiile art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997
contravin prevederilor art. 54 din Constituþie, întrucât, instituind o
derogare de la regimul general al acþiunilor în justiþie evaluabile în
bani, înlesnesc arbitrariul ºi abuzul de drept, transformând în
acest mod instituþia ”daunelor moraleÒ într-o sursã de venituri ºi
într-un instrument de presiune asupra libertãþii de exprimare ºi
dreptului de informare, valori garantate de Constituþie. În acelaºi
sens evocã ”luãrile de poziþii ale Clubului Român de Presã ºi, în
general, ale ziariºtilor, care au semnalat anomaliile nãscute, consecinþã a abuzului de drept în pretinderea de daune morale, mai
ales în domeniul preseiÒ. Faþã de escaladarea cuantumului daunelor morale ”se încearcã transformarea procesului civil într-o armã
de jugulare a libertãþii de exprimare, fiindcã, în cazul în care
informaþiile ziaristului au caracter denigrator, se putea acþiona pe
calea dreptului penal unde este necesarã prezenþa pãrþii vãtãmate
la procesÒ. În continuare autorul excepþiei prezintã anumite stãri
de fapt, calificate drept anomalii, care au devenit posibile urmare
dispoziþiei legale criticate.
Art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997 contravine ºi dispoziþiilor
art. 1 alin. (3) din Constituþie, pentru cã regimul derogator al

prevederilor sale ”nu corespunde cerinþelor statului de drept ºi
garantãrii dreptãþiiÒ; se creeazã astfel un regim de inegalitate între
cei care au suferit prejudicii materiale ºi cei care au suferit doar
prejudicii morale.
Autorul excepþiei susþine, de asemenea, neconstituþionalitatea
dispoziþiilor art. 998Ñ999 din Codul civil în raport cu prevederile
art. 30 alin. (8) din Legea fundamentalã, potrivit cãrora delictele
de presã se stabilesc prin lege. Or, conchide acesta, ”dacã legiuitorul ar fi dorit sã reglementeze delictele de presã ºi rãspunderea
civilã delictualã pentru altfel de delicte în baza art. 998Ñ999 din
Codul civil, ar fi fãcut o trimitere Ñ fie expres, fie tacit Ñ la
aceste articole, în vigoare la data elaborãrii ConstituþieiÒ. De altfel,
considerã acelaºi autor, dispoziþiile art. 998Ñ999 din Codul civil
se referã la rãspunderea pentru ”o faptã a omuluiÒ, în sens strict
material, ºi nu la delictul de presã.
Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia a V-a civilã ºi de contencios
administrativ, exprimându-ºi opinia cu privire la excepþia de
neconstituþionalitate, apreciazã cã aceasta este neîntemeiatã. Se
aratã în acest sens cã dispoziþiile art. 15 lit. f 1 ) din Legea
nr. 146/1997 constituie o expresie a aplicãrii prevederilor art. 1
alin. (3) din Constituþie, iar scutirea de plata taxelor de timbru nu
are legãturã cu exercitarea drepturilor constituþionale cu bunã-credinþã. Se mai aratã cã instanþa ”nu îºi poate exprima punctul de
vedere cu privire la incidenþa în cauzã a dispoziþiilor art. 998Ñ
999 din Codul civil, fiind þinutã de prevederile art. 27 pct. 7 din
Codul de procedurã civilãÒ.
Potrivit dispoziþiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã preºedinþilor
celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi
exprima punctele de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul apreciazã cã prevederile legale criticate nu contravin
dispoziþiilor constituþionale invocate de autorul excepþiei.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au trimis
punctele lor de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul judecãtorului-raportor, susþinerile pãrþii prezente, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate
la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992,
reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã constatã cã a fost legal sesizatã ºi este
competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din Legea
nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie, pe de o
parte, dispoziþiile art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997 privind
taxele judiciare de timbru, cu modificãrile ulterioare, ºi, pe de altã
parte, prevederile art. 998Ñ999 din Codul civil.
1. Examinând prima criticã de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã dispoziþiile art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997 nu mai
sunt în vigoare, fiind abrogate, ulterior sesizãrii Curþii, prin art. I
pct. 4 din Ordonanþa Guvernului nr. 34/2001, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 28 august
2001, motiv pentru care excepþia de neconstituþionalitate referitoare la acest text a devenit inadmisibilã, în temeiul dispoziþiilor
art. 23 alin. (1) ºi alin. (6) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
urmând sã fie respinsã.
2. Analizând critica de neconstituþionalitate a prevederilor
art. 998Ñ999 din Codul civil în raport cu dispoziþiile art. 30
alin. (8) din Legea fundamentalã, Curtea constatã cã aceasta este
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neîntemeiatã. Textele din Codul civil invocate constituie dreptul
comun în materia rãspunderii civile delictuale, de la care legiuitorul este abilitat sã deroge ori de câte ori particularitãþile domeniului supus reglementãrii o impun. Or, art. 30 alin. (8) teza a doua
din Constituþie nu face decât sã consacre in terminis aceastã
regulã generalã, cu referire expresã la domeniul particular al
delictelor de presã.
Împrejurarea cã în absenþa unei reglementãri speciale, încã
neadoptatã, instanþele de judecatã au înþeles sã fundamenteze

3

rãspunderea civilã pentru delictele de presã pe dispoziþiile
art. 998Ñ999 din Codul civil, în loc sã considere absenþa acesteia ca un fine de neprimire al acþiunilor în pretenþii cu un atare
obiect, constituie o problemã de interpretare a legii care excede
competenþei Curþii, de vreme ce, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, aceasta ”nu se poate pronunþa asupra
modului de interpretare ºi aplicare a legii, ci numai asupra înþelesului
sãu contrar ConstituþieiÒ.

Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 1Ñ3, al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

1. Respinge, ca devenitã inadmisibilã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificãrile ulterioare, excepþie ridicatã de Ion Cristoiu în Dosarul nr. 2.647/2000 al Tribunalului
Bucureºti Ñ Secþia a V-a civilã ºi de contencios administrativ.
2. Respinge, ca neîntemeiatã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 998Ñ999 din Codul civil, excepþie ridicatã de
acelaºi autor în acelaºi dosar.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 12 februarie 2002.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Costicã Bulai
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 58
din 26 februarie 2002

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. III alin. (1) lit. h) ºi alin. (2)
din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea ºi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
Lucian Stângu
ªerban Viorel Stãnoiu
Ioan Vida
Gabriela Ghiþã
Maria Bratu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

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

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. III alin. (1) lit. h) ºi alin. (2) din Legea
nr. 169/1997 pentru modificarea ºi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, excepþie ridicatã de Ecaterina Paþa ºi Andrei
Paþa în Dosarul nr. 431/2001 al Judecãtoriei Mangalia ºi de
Bechir Vildan în Dosarul nr. 6.115/2001 al Judecãtoriei Medgidia.
La apelul nominal rãspunde Bechir Vildan, autor al excepþiei.
Lipsesc ceilalþi autori ai excepþiei, Ecaterina Paþa ºi Andrei Paþa,
precum ºi celelalte pãrþi Ñ primarul comunei Albeºti, Comisia de
lichidare a C.A.P. Albeºti, primarul comunei Siliºtea ºi Comisia de
lichidare a C.A.P. Siliºtea, faþã de care procedura de citare este
legal îndeplinitã.
Curtea, din oficiu, pune în discuþie conexarea dosarelor,
întrucât între acestea existã o strânsã legãturã. Partea prezentã ºi
reprezentantul Ministerului Public nu se opun conexãrii dosarelor.
Reprezentantul Ministerului Public, în temeiul art. 164 din
Codul de procedurã civilã, pune concluzii de conexare a Dosarului
nr. 280C/2001 la Dosarul nr. 266C/2001, deoarece cauzele au ca
obiect neconstituþionalitatea aceloraºi dispoziþii legale.
Curtea, în temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale, republicatã, raportat
la art. 164 din Codul de procedurã civilã, dispune conexarea
Dosarului nr. 294C/2001 la Dosarul nr. 293C/2001.

Partea prezentã, punând concluzii pe fond, solicitã admiterea
excepþiei.
Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea excepþiei,
arãtând cã dispoziþiile legale criticate nu au caracter retroactiv, ci
ele constatã expres o nulitate absolutã preexistentã. Se aratã cã
asupra constituþionalitãþii dispoziþiilor art. III alin. 1 lit. h) din Legea
nr. 169/1997 Curtea Constituþionalã s-a pronunþat prin Decizia
nr. 18/1999, statuând cã aceste dispoziþii sunt constituþionale.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine urmãtoarele:
Prin încheierile din 4 iunie 2001 ºi din 10 mai 2001, pronunþate în dosarele nr. 431/2001 ºi nr. 6.115/2001, Judecãtoria
Mangalia ºi, respectiv, Judecãtoria Medgidia au sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. III alin. (1) lit. h) ºi alin. (2) din Legea nr. 169/1997
pentru modificarea ºi completarea Legii fondului funciar
nr. 18/1991, excepþie ridicatã de Ecaterina Paþa ºi Andrei Paþa,
precum ºi de Bechir Vildan.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorii acesteia
susþin cã dispoziþiile criticate contravin prevederilor art. 15 alin. (2)
din Constituþie, precum ºi prevederilor art. 1 din Codul civil, care
reglementeazã principiul neretroactivitãþii legii civile, considerându-se
cã ele completeazã Legea nr. 18/1991, ”adãugând o prevedere
explicitã, anume cã nulitatea actelor de vânzare-cumpãrare
priveºte ºi fostele sedii administrative ale fostelor C.A.P.-uriÒ. Se
mai susþine cã dispoziþiile legale criticate contravin prevederilor
art. 41 alin. (2) ºi alin. (3) din Constituþie, deoarece, în condiþiile
în care la data încheierii contractului de vânzare-cumpãrare a
imobilului au fost respectate prevederile art. 29 alin. final din
Legea nr. 18/1991, acþiunea în constatarea nulitãþii, promovatã de
art. III alin. (1) lit. h) ºi alin. (2) din Legea nr. 169/1997,
reprezintã o ”expropriere deghizatãÒ.
Judecãtoria Mangalia, exprimându-ºi opinia, apreciazã
excepþia de neconstituþionalitate ca fiind neîntemeiatã. Se aratã cã
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art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 nu face altceva decât sã
precizeze sancþiunea în cazul în care nu sunt respectate dispoziþiile legislaþiei civile aplicabile la data încheierii actului juridic,
respectiv nulitatea absolutã. De altfel, precizeazã instanþa, aceastã
sancþiune este prevãzutã ºi de dispoziþiile Codului civil.
Judecãtoria Medgidia, exprimându-ºi opinia, apreciazã, de
asemenea, cã excepþia este neîntemeiatã, arãtând cã textele constituþionale invocate în motivarea excepþiei nu au legãturã cu textele legale criticate, acestea din urmã sancþionând
vânzarea-cumpãrarea unui bun trecut în proprietatea publicã
printr-un act normativ preconstituþional.
Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
încheierea de sesizare a Curþii Constituþionale a fost comunicatã
preºedinþilor celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului
pentru a-ºi exprima punctele de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate este
neîntemeiatã. Se aratã cã textele legale criticate trebuie analizate
în raport cu dispoziþiile art. 135 alin. (5) din Constituþie, precum ºi
în raport cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea
publicã ºi regimul juridic al acesteia. În acest sens prevederile
cuprinse în art. III alin. (1) lit. h) ºi alin. (2) din Legea
nr. 169/1997 constituie o sancþiune pentru încãlcarea dispoziþiilor
cu caracter imperativ ale art. 29 alin. ultim din Legea nr. 18/1991,
republicatã.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei ridicate.
C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, concluziile
procurorului, susþinerile pãrþilor, dispoziþiile legale criticate, raportate
la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992,
reþine urmãtoarele:
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. III alin. (1) lit. h) ºi alin. (2) din Legea
nr. 169/1997 pentru modificarea ºi completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991, a cãror redactare este urmãtoarea:
Ñ Art. III: ”(1) Sunt lovite de nulitate absolutã, potrivit dispoziþiilor
legislaþiei civile aplicabile la data încheierii actului juridic, urmãtoarele
acte emise cu încãlcarea prevederilor Legii fondului funciar
nr. 18/1999: [...]
h) actele de vânzare-cumpãrare privind construcþiile afectate unei
utilizãri sociale sau culturale Ñ case de locuit, creºe, grãdiniþe, cantine, cãmine culturale, sedii ºi altele asemenea Ñ ce au aparþinut cooperativelor agricole de producþie, cu încãlcarea dispoziþiilor
imperative prevãzute la ultimul alineat al art. 28 din lege.
(2) Nulitatea poate fi invocatã de primar, prefect, procuror ºi de
alte persoane care justificã un interes legitim, iar soluþionarea cererilor
este de competenþa instanþelor judecãtoreºti de drept comun, care au
plenitudine de jurisdicþie.Ò
Textele constituþionale invocate în susþinerea excepþiei sunt
cele ale art. 15 alin. (2), art. 41 alin. (2) ºi (3), al cãror cuprins
este urmãtorul:

Ñ Art. 15 alin. (2): ”(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu
excepþia legii penale mai favorabile.Ò
Ñ Art. 41 alin. (2) ºi (3): ”(2) Proprietatea privatã este ocrotitã
în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetãþenii strãini ºi apatrizii nu
pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor.
(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauzã de utilitate
publicã, stabilitã potrivit legii, cu dreaptã ºi prealabilã despãgubire.Ò.
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea
Constituþionalã constatã cã Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu
modificãrile ulterioare, a fost republicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, dându-se textelor o
nouã numerotare, astfel încât art. 28 alineatul ultim a devenit
art. 29 alineatul ultim, textele fiind identice. Potrivit acestui text
imobilele afectate unei utilizãri sociale sau culturale, care au
aparþinut fostelor cooperative agricole de producþie, au trecut, o
datã cu intrarea în vigoare a Legii fondului funciar, în proprietate
publicã, iar sancþiunea nulitãþii absolute în cazul nerespectãrii dispoziþiilor art. 29 alineatul ultim din Legea nr. 18/1991, republicatã,
este determinatã de caracterul imperativ al acestei norme. Rezultã
deci cã sancþiunea nulitãþii absolute în cazul încheierii actelor de
înstrãinare a unor astfel de imobile se întemeiazã pe însãºi prevederile art. 29 alineatul ultim din Legea nr. 18/1991, republicatã,
nulitatea putând fi invocatã de autoritãþile prevãzute de alin. (2) al
art. III din Legea nr. 169/1997. Aceste dispoziþii nu aduc nici o
noutate din punct de vedere legislativ; ele nu fac decât sã precizeze încã o datã sancþiunea nulitãþii actelor translative de proprietate încheiate cu încãlcarea unor norme legale imperative. Or,
cum un act nul nu poate produce efecte, asemenea acte nu au
putut sã constituie temeiuri ale dobândirii valabile a dreptului de
proprietate. În aceste condiþii este forþatã invocarea prevederilor
constituþionale privind ocrotirea dreptului de proprietate ºi cu atât
mai puþin ar putea fi susþinutã referirea la aºa-zisa ”expropriere
deghizatãÒ.
Art. III alin. (1) lit. h) din Legea nr. 169/1997, fãcând referire
la actele de vânzare-cumpãrare privind construcþiile afectate unei
utilizãri sociale sau culturale, care au aparþinut cooperativelor agricole de producþie, încheiate cu încãlcarea dispoziþiilor imperative
prevãzute la art. 29 alineatul ultim din Legea nr. 18/1991, republicatã, constatã expres o nulitate absolutã preexistentã. Pentru a
exista retroactivitate ar fi trebuit ca între cele douã prevederi sã
fie o deosebire, iar noua reglementare sã se aplice situaþiilor juridice anterioare intrãrii sale în vigoare. În cazul de faþã însã
sancþiunea este aceeaºi, astfel încât continuitatea reglementãrii
exclude, prin ipotezã, retroactivitatea celei noi.
De altfel, asupra constituþionalitãþii dispoziþiilor art. III alin. (1)
lit. h) din Legea nr. 169/1997 Curtea s-a mai pronunþat prin
Decizia nr. 18 din 9 februarie 1999, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 112 din 18 martie 1999. Atât soluþia,
cât ºi considerentele din aceastã decizie sunt valabile ºi în cauza
de faþã, neintervenind elemente noi de naturã sã determine o
reconsiderare a jurisprudenþei Curþii Constituþionale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1)
lit. A.c), al art. 23 alin. (3) ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. III alin. (1) lit. h) ºi alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea ºi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, excepþie ridicatã de Ecaterina Paþa ºi Andrei Paþa în Dosarul nr. 431/2001 al
Judecãtoriei Mangalia ºi de Bechir Vildan în Dosarul nr. 6.115/2001 al Judecãtoriei Medgidia.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 26 februarie 2002.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Maria Bratu
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ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societãþilor comerciale bancare
la care statul este acþionar
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.
Articol unic. Ñ Dupã alineatul (1) al articolului 7 din
Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societãþilor comerciale
bancare la care statul este acþionar, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 23 mai 1997, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, se introduc alineatele
(11) ºi (12) cu urmãtorul cuprins:
”(11) În cazul în care firma specializatã renunþã la continuarea activitãþii de consultanþã destinate finalizãrii raportului de evaluare ºi a studiului de fezabilitate, Banca
Naþionalã a României, Autoritatea pentru Privatizare ºi
Administrarea Participaþiilor Statului ºi Ministerul Finanþelor
Publice vor propune spre aprobare Guvernului o altã firmã

specializatã care a participat la licitaþia iniþialã ºi care îºi
manifestã în mod expres intenþia de a continua ºi de a
finaliza la termen activitatea de întocmire a raportului de
evaluare ºi a studiului de fezabilitate, în condiþii financiare
cel mult egale cu cele ale firmei specializate care a
renunþat.
(12) În cazul în care ºi-au manifestat intenþia mai multe
firme specializate, instituþiile prevãzute la alin. (11) vor propune spre aprobare Guvernului firma specializatã care a
oferit condiþiile financiare cele mai avantajoase pentru autoritatea contractantã.Ò

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 4 aprilie 2002.
Nr. 44.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea ºi completarea anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 1.365/2000
pentru aprobarea schemei de microcredite în vederea administrãrii fondului de 3,6 milioane dolari
S.U.A. prevãzut în Acordul de împrumut nr. 4.509ÑRO acordat României de Banca Internaþionalã
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. I. Ñ Anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 1.365/2000
pentru aprobarea schemei de microcredite în vederea administrãrii fondului de 3,6 milioane dolari S.U.A. prevãzut în
Acordul de împrumut nr. 4.509ÑRO acordat României de
Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29
din 16 ianuarie 2001, se modificã ºi se completeazã dupã
cum urmeazã:
1. În cuprinsul anexei denumirea Ministerul Industriei ºi
Comerþului (MIC) se înlocuieºte cu denumirea Ministerul
Industriei ºi Resurselor (MIR) ºi denumirea Ministerul
Finanþelor (MF) se înlocuieºte cu denumirea Ministerul
Finanþelor Publice (MFP).
2. Articolul 4 litera i) va avea urmãtorul cuprins:
”i) acreditarea agenþiilor de credit Ñ desemnarea, în baza
condiþiilor prevãzute în Ordonanþa Guvernului nr. 40/2000 ºi
a criteriilor din schema de microcredite, a persoanelor juridice fãrã scop lucrativ, constituite sau recunoscute potrivit
legii, cãrora le pot fi acordate în administrare fonduri pentru
microcredite din fonduri publice, certificate de cãtre agenþiile
guvernamentale conform actului de autorizare prezentat în

anexa nr. 9, supuse anual auditului în vederea reînnoirii
autorizãrii;Ò
3. Articolul 4 litera z) va avea urmãtorul cuprins:
”z) costuri operaþionale Ñ costurile serviciilor prestate de
agenþia de credit pentru administrarea fondului de microcredite specificat în contract. Costurile operaþionale calculate
de fiecare agenþie de credit sunt prezentate în oferta financiarã. În perioada de iniþiere a schemei de microcredite,
care nu poate depãºi 24 de luni, costurile operaþionale vor
fi finanþate: din împrumutul BIRD (conform caietului de sarcini, secþiunea a IV-a ”Oferta financiarã IV G Ñ Formatultip al bugetuluiÒ) ºi din contribuþia României la realizarea
proiectului, în conformitate cu Ordonanþa Guvernului
nr. 11/2000. În perioada de funcþionare a schemei de
microcredite costurile agenþiei de credit, organizatã în
aceeaºi structurã ca ºi pentru perioada de iniþiere a schemei de microcredite, vor fi finanþate din dobânda perceputã
de la beneficiarii de microcredite;Ò
4. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 8. Ñ (1) Schema de microcredite va avea o duratã
de aplicabilitate de 56 de luni pentru fiecare contract
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semnat cu agenþiile de credit, cu începere de la data
aplicãrii acestor contracte, dacã printr-un alt act normativ
nu se va prevedea altfel.
(2) Schema de microcredite se va finaliza în 92 de luni
pentru fiecare contract semnat cu agenþiile de credit, cu
începere de la data aplicãrii acestor contracte, moment în
care vor fi recuperate ºi virate la bugetul statului fondurile
publice de microcredite date în administrare.Ò
5. Articolul 25 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 25. Ñ Caietul de sarcini, astfel cum este prezentat
în anexa nr. 3, întocmit conform formatului standard de
selecþie a consultanþilor pe baza costului ºi a calitãþii sau a
altei metode de selecþie agreate de Banca Mondialã, format editat de Banca Mondialã în ianuarie 1997 ºi revizuit
în septembrie 1997 ºi ianuarie 1999, va conþine urmãtoarele:
a) scrisoarea de invitaþie la licitaþie (secþiunea I);
b) informaþii pentru agenþiile de credit (secþiunea a II-a);
c) formatul standard al ofertei tehnice (secþiunea a III-a);
d) formatul standard al ofertei financiare (secþiunea
a IV-a);
e) termenii de referinþã pentru cererea de ofertã
(secþiunea a V-a).Ò
6. Articolul 55 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 55. Ñ Sumele colectate de agenþiile de credit, în
contul deschis conform art. 43, din rambursarea microcreditelor de cãtre beneficiari, începând cu a 57-a lunã de la
data aplicãrii fiecãrui contract semnat cu agenþiile de credit,
se vor vira în contul de disponibil în lei destinat rambursãrilor de microcredite. Contul va fi deschis de cãtre
ANDIPRZM la trezoreria statului. Numãrul de cont va fi
comunicat în timp util de Ministerul Finanþelor Publice.Ò
7. Partea introductivã a articolului 63 va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 63. Ñ În termen de 30 de zile calendaristice de la
data aplicãrii contractului semnat cu fiecare agenþie de credit, aceasta va proceda la promovarea unei campanii
iniþiale de informare publicã, constând în:
8. Articolul 83 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 83. Ñ Agenþia de credit va furniza ANDIPRZM,
pânã la data stabilitã prin contract, urmãtoarele raportãri:
a) raportul costurilor operaþionale (al cãrui format este
prezentat în anexa nr. 8.1);
b) raportul portofoliului de credite (anexa nr. 8.2);
c) raportul acordãrii de microcredite pe categorii de
beneficiari (anexa nr. 8.3);
d) raport anual cu privire la progresul contractului pentru
acordarea de microcredite încheiat între ANDIPRZM ºi
agenþia de credit (pct. 40 din secþiunea a V-a din anexa
nr. 3);
e) raport final la încheierea contractului (pct. 40 din
secþiunea a V-a din anexa nr. 3);
f) orice alt raport pe care ANDIPRZM îl solicitã motivat.Ò
9. Punctul IV D ”Detalierea retribuþiei pe activitãþiÒ al
secþiunii a IV-a din anexa nr. 3 la schema de microcredite
va avea urmãtorul cuprins:

”Activitatea nr..............
Numele
ºi prenumele

Numele:......................
Funcþia

Date de
intrare4)

Rata
remuneraþiei

Suma

Personalul obiºnuit
Personal local
Consultanþi
Total general
4)

Luni, zile sau ore.Ò

10. Punctul 18 din secþiunea a V-a litera B.2 ”Înfiinþarea
fondului de microcrediteÒ din anexa nr. 3 la schema de
microcredite va avea urmãtorul cuprins:
”18. În vederea realizãrii scopurilor ºi obiectivelor activitãþii de microcreditare au fost alocate sume din împrumutul BIRD pentru înfiinþarea ºi operarea unui fond pentru
acordarea de microcredite (FMC) în valoare de 3,60 milioane dolari S.U.A. O altã sumã din împrumut a fost alocatã pentru serviciile de administrare a fondului pentru o
perioadã determinatã. Aceastã perioadã, denumitã perioadã
de iniþiere, va fi negociatã de ANDIPRZM, dar nu va putea
depãºi 24 de luni. În conformitate cu Ordonanþa Guvernului
nr. 40/2000 valoarea maximã a sumei ce poate fi datã în
administrare ca fond pentru microcredite agenþiilor de credit
este de maximum 1 milion euro pentru un contract.Ò
11. Punctul 41 din secþiunea a V-a litera D.3
”Documente ºi rapoarteÒ din anexa nr. 3 la schema de
microcredite va avea urmãtorul cuprins:
”41. Rapoarte privind progresul contractului pentru
acordarea de microcredite, încheiat între ANDIPRZM ºi
agenþia de credit. Agenþiile de credit vor înainta
ANDIPRZM: lunar, rapoarte privind progresul ºi trimestrial,
rapoarte financiare. Rapoartele se vor întocmi într-un format standard. Pe mãsurã ce schema se implementeazã
ANDIPRZM poate modifica aceste formulare, cu consultarea agenþiei de credit. Data raportãrilor va fi stabilitã prin
contract. Toate aceste rapoarte vor fi prezentate la
ANDIPRZM la data stabilitã prin contract. La solicitarea
ANDIPRZM agenþia de credit va participa la întrunirile pentru verificarea implementãrii proiectului ºi va pune la dispoziþie toate înregistrãrile ºi evidenþele pe care ANDIPRZM
le considerã necesare pentru confirmarea sau infirmarea
conformitãþii cu mandatul acordat agenþiei de credit.Ò
12. Anexa nr. 1 la schema de microcredite se înlocuieºte cu anexa nr. 1 la prezenta hotãrâre.
13. Schema de microcredite se completeazã cu anexa
nr. 9 ce constituie anexa nr. 2 la prezenta hotãrâre.
Art. II. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 4 aprilie 2002.
Nr. 317.

Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
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Total
localitãþi miniere

Localitãþi miniere

Târgu Jiu

Colectiv zonal
ANDIPRZM

Zona minierã defavorizatã Schela, conform
Hotãrârii Guvernului
nr. 192/1999

Zona minierã defavorizatã Albeni, conform
Hotãrârii Guvernului
nr. 191/1999

Zona minierã defavorizatã MotruÑ
Rovinari, conform
Hotãrârii Guvernului
nr. 193/1999

Târgu Jiu, Padeº,
Tismana, Peºtiºani,
Drãguþeºti, Borãscu,
Bolboºi, Slivileºti,
Vãgiuleºti, Turceni,
Ioneºti, Ciuperceni,
Godineºti, Alimpeºti,
Prigoria, BengeºtiÑ
Ciocadia, Sãcelu,
Crasna, Muºeteºti,
Sãuleºti

Gorj

Judeþul

LISTA

Baia de Aramã,
Floreºti, Baia, Baia
Nouã, Corcova,
Cãzãneºti,
Husnicioara, ªimian,
Grozeºti, Sovarna,
Dobova, Izverna,
Ponoarele, ObârºiaCloºani, Broºteni,
Drobeta-Turnu
Severin

16

Alunu, Râmnicu
Vâlcea, Voineasa,
Bãbeni, Drãgãºani,
Bãlceºti, Mãlaia,
Berbeºti, Cerniºoara,
Copãceni, Oteºani,
Horezu, Costeºti,
Ocnele Mari, Brezoi,
Popeºti, Sineºti,
Roºiile, Lãpuºata,
Stroieºti, Mateeºti

21

Târgu Jiu

Zona Minierã defavorizatã Valea Jiului,
conform
Hotãrârii Guvernului
nr. 992/1998

6

Petroºani

Hunedoara

Târgu Jiu

Regiunea 2

Mehedinþi

Vâlcea

Regiunea 1

Zona minierã defavorizatã Moldova
NouãÑAnina, conform
Hotãrârii Guvernului
nr. 199/1999

Zona minierã defavorizatã Bocºa, conform
Hotãrârii Guvernului
nr. 198/1999

Zona minierã defavorizatã Rusca
Montanã, conform
Hotãrârii Guvernului
nr. 197/1999

Bigar, Cozla, Jitin,
Liubcova, Gârnic,
Pojejena, Socol,
Dalboºeþ, Doclin,
Eftimie Murgu,
Iablaniþa, Lãpuºnicu
Mare, Rãcãºdia,
ªopotu Nou

31

Anina/Moldova Nouã

Caraº-Severin

Zona minierã defavorizatã Brad, conform
Hotãrârii Guvernului
nr. 991/1998

Deva, Ghelari, Teliucu
Inferior, Hunedoara,
Rãchitova, Unirea,
Cãlan

22

DevaÑBrad

2

Zona minierã defavorizatã Altân-Tepe,
conform
Hotãrârii Guvernului
nr. 210/1999

Baia

Tulcea
DevaÑBrad

Regiunea 3
Hunedoara

cuprinzând localitãþile în care funcþioneazã schema de microcredite

ANEXA Nr. 1

Zona minierã defavorizatã ”ApuseniÒ,
conform
Hotãrârii Guvernului
nr. 813/1999

Alba Iulia, Aiud, Albac,
Arieºeni, Avram
Iancu, Câmpeni,
Gârda de Sus, Horea,
Ighiu, Întregalde,
Livezile, Meteº, Ocna
Mureº, Ocoliº, Poiana
Vadului, Ponor,
Poºaga, Râmeþ,
Scãriºoara, Sântimbru,
Unirea, Vadu Moþilor,
Vidra

35

Alba

Alba

(Anexa nr. 1 la schema de microcredite)
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Regiunea 4
Judeþul

Bihor

Sãlaj

Maramureº

Bistriþa-Nãsãud

Cluj

Suceava

Colectiv zonal
ANDIPRZM

Voivozi

Voivozi

Baia Mare/Borºa

Rodna

Rodna

Gura Humorulu

Total
localitãþi miniere

18

12

38

14

5

27

Localitãþi miniere

Roºia,
Bratca,
Pomezeu, Aºtileu,
Tãuteu, Câmpani,
Brusturi, Suplacu de
Barcãu

Mãieriºte,
Nuºfalãu,

Bocºa,
Samsud

Sighetu Marmaþiei,
Sein, Târgu Lãpuº,
Budeºti, Cerneºti,
CopâlnicÑMãnãºtur,
Cupºeni, Dumbrãviþa,
Fãrcaºa,
Groºi,
Lãpuº, Ocna ªugatag,
Recea,
Sãcãlãºeni, Suciu de
Sus, Moisei, Sãliºtea
de Sus, Sãcel, Viºeu
de Jos, Repedea,
Poienile de sub
Munte,
Rozavlea

Zona minierã defavorizatã
PopeºtiÑ
DernaÐAleºd, conform
Hotãrârii Guvernului
nr. 196/1999

Zona minierã defavorizatã Ip, conform
Hotãrârii Guvernului
nr. 200/1999

Zona minierã defavorizatã Baia Mare,
conform
Hotãrârii
G u v e r n u l u i
nr. 203/1999

Zona minierã defavorizatã ªteiÑNucet,
conform
Hotãrârii
G u v e r n u l u i
nr. 194/1999

Zona minierã defavorizatã
HidaÑ
SurducÐJibouÐBãlan,
conform
Hotãrârii
G u v e r n u l u i
nr. 201/1999

Zona minierã defavorizatã
BorodÑ
ªuncuiuºÑDobreºtiÑ
Vadu Criºului, conform
Hotãrârii
G u v e r n u l u i
nr. 195/1999

Zona minierã defavorizatã SãrmãºagÑ
ChiejdÑBobota,
conform
Hotãrârii
G u v e r n u l u i
nr. 202/1999

Zona minierã defavorizatã BorºaÑViºeu,
conform
Hotãrârii
G u v e r n u l u i
nr. 204/1999

Drãgoieºti, Pãltinoasa,
Valea
Moldovei,
Vama, Mãnãstirea
Humorului, Izvoarele
Sucevei,
Sadova,
Moldova-Suliþa,
Dorna Cândreni

Leºu Ilvei, Mãgura
Ilvei, Ilva Mare,
Nãsãud

Aghireºu, Iara, Þicu,
Bãiºoara, Cãpuºu
Mare

Zona minierã defavorizatã Rodna, conform
Hotãrârii Guvernului
nr. 640/1999

Zona minierã defavorizatã
Bucovina,
conform
Hotãrârii
G u v e r n u l u i
nr. 208/1999

Regiunea 5
Judeþul

Harghita

Bacãu

Prahova

Argeº

Covasna

Dâmboviþa

Colectiv zonal
ANDIPRZM

Bãlan

Comãneºti

Ploieºti

Ploieºti

Ploieºti

Ploieºti

Total
localitãþi miniere

2

7

5

7

2

2

Sândominic

Localitãþi miniere

Zona minierã defavorizatã Bãlan, conform
Hotãrârii Guvernului
nr. 993/1998

Asãu, Brusturoasa,
Palanca, Dofteana

Urlaþi

Zona minierã defavorizatã Comãneºti
c o n f o r m
Hotãrârii Guvernului
nr. 207/1999

Zona minierã defavorizatã Filipeºti, conform
Hotãrârii Guvernului
nr. 205/1999

Valea Criºului

Zona minierã defavorizatã Ceptura, conform
Hotãrârii Guvernului
nr. 206/1999

Aninoasa,
Berevoieºti, Boteni,
Câmpulung Muscel,
Godeni, Poenari de
Muscel, Schitu
Goleºti

Zona minierã defavorizatã Baraolt, conform
Hotãrârii
G u v e r n u l u i
nr. 209/1999

ªotânga,

Tãtãrani

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 9
la schema de microcredite)

MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR
AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU DEZVOLTAREA ªI IMPLEMENTAREA
PROGRAMELOR DE RECONSTRUCÞIE A ZONELOR MINIERE

Nr......./ data.........
ADEVERINÞÃ DE AUTORIZARE
Se autorizeazã:
Agenþia de credit.................., persoanã juridicã fãrã scop lucrativ, înregistratã la .......................... cu nr. ........................./data ...................., sã
deruleze în baza contractului nr. ....................../data ............................, încheiat cu MIRÑANDIPRZM, schema de microcredite aprobatã prin Hotãrârea
Guvernului nr. 1.365/2000, modificatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 317/2002, în regiunea nr. .... ºi i se acordã în administrare un fond în valoare
de ................, având ca scop acordarea de microcredite în condiþiile metodologiei ºi procedurilor specificate în contract.
Aceastã autorizare este valabilã pentru anul fiscal .................................. .
ANDIPRZM
Director general,
.......................................
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR
AUTORITATEA NAÞIONALÃ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
pentru modificarea Ordinului preºedintelui Autoritãþii Naþionale de Reglementare
în Domeniul Energiei nr. 8/2002 privind aprobarea tarifelor la energia electricã livratã
consumatorilor captivi ºi a tarifelor medii pentru serviciile de transport ºi distribuþie practicate
de agenþii economici din cadrul sectorului energetic
Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
în temeiul art. 4, al art. 5 pct. 4 ºi al art. 9 alin. (4) ºi (5) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 29/1998
privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei Ñ ANRE, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 99/2000, cu modificãrile ulterioare, precum ºi al art. 41 alin. (1) ºi (2) ºi
al art. 70 lit. a) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electricã ºi termicã, cu modificãrile
ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Anexa nr. 2b) la Ordinul preºedintelui
Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei
nr. 8/2002 privind aprobarea tarifelor la energia electricã
livratã consumatorilor captivi ºi a tarifelor medii pentru
serviciile de transport ºi distribuþie practicate de agenþii economici din cadrul sectorului energetic, publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 5 aprilie 2002, se
înlocuieºte cu anexa care face parte integrantã din

pre-

zentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin intrã în vigoare la data
publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preºedintele Autoritãþii Naþionale
de Reglementare în Domeniul Energiei,
Ion Lungu
Bucureºti, 8 aprilie 2002.
Nr. 10.
ANEXÃ
[Anexa nr. 2b)
la Ordinul nr. 8/2002]
TARIFE ZONALE

pentru transportul energiei electrice
Componentele tarifului de transport*)
Numãrul
zonei

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Noduri principale ale reþelei de transport aparþinând zonei

Bucureºti, Domneºti, Ghizdaru, Turnu Mãgurele, Fundeni
Brazi, Teleajen, Stâlpu, Târgoviºte
Bradu, Arefu, Râureni, Stupãrei
Cernavodã, Medgidia, Constanþa, Tulcea, Pelicanu, Gura Ialomiþei
Craiova, Iºalniþa, Slatina
Rovinari, Sãrdãneºti, Târgu Jiu, Paroºeni, Baru Mare, Þânþãreni
Porþile de Fier, Reºiþa, Iaz, Drobeta-Turnu Severin, Cetate, Calafat
Mintia, Arad, Timiºoara, Sãcãlaz, Alba Iulia, Peºtiº, Hãºdat
Roºiori, Oradea, Baia Mare, Cluj-Napoca, Vetiº, Sãlaj, Tihãu
Iernut, Câmpia Turzii, Ungheni, Fântânele, Gheorgheni
Sibiu, Lotru, Braºov, Dârste
Lacu Sãrat, Smârdan, Fileºti, Barboºi
Gutinaº, Bacãu, Munteni, FAI
Stejaru, Dumbrava, Roman, Suceava

C1 Ñ pentru introducerea de energie în reþea
(producere)
[lei/MWh]

59.455
39.522
64.610
59.455
76.984
70.109
75.952
69.077
60.829
43.646
64.954
58.081
56.363
67.359

C2 Ñ pentru preluarea
de energie din reþea
(consum)
[lei/MWh]

68.389
68.389
68.389
68.389
68.389
68.389
68.389
68.389
68.389
68.389
68.389
68.389
68.389
68.389

*) Tariful pentru transportul energiei electrice între douã zone este suma dintre componentele C1 a zonei în care se introduce energia în reþea
ºi C2 a zonei în care se consumã energia.

NOTÃ:

Tarifele nu conþin taxa pe valoarea adãugatã.
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MINISTERUL SÃNÃTÃÞII ªI FAMILIEI

ORDIN
privind abrogarea Ordinului ministrului sãnãtãþii ºi familiei nr. 862/2001
pentru completarea Ordinului ministrului sãnãtãþii nr. 536/1997 pentru aprobarea
Normelor de igienã ºi a recomandãrilor privind mediul de viaþã al populaþiei
Ministrul sãnãtãþii ºi familiei,
vãzând Referatul de aprobare al Direcþiei generale de sãnãtate publicã nr. DB 3.686 din 8 aprilie 2002,
având în vedere prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistenþa de sãnãtate publicã, ale Legii nr. 98/1994 privind
stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor la normele legale de igienã ºi sãnãtate publicã, modificatã ºi completatã prin
Ordonanþa Guvernului nr. 108/1999,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Ordinul ministrului sãnãtãþii ºi familiei nr. 862
din 27 noiembrie 2001 pentru completarea Ordinului ministrului sãnãtãþii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de
igienã ºi a recomandãrilor privind mediul de viaþã al

populaþiei, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 46 din 23 ianuarie 2002, se abrogã.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va intra în vigoare la data
publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sãnãtãþii ºi familiei,
Daniela Bartoº
Bucureºti, 8 aprilie 2002.
Nr. 235.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE,
ALE BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI ªI ALE COMISIEI
NAÞIONALE A VALORILOR MOBILIARE
MINISTERUL
FINANÞELOR PUBLICE
Nr. 395 din 2 aprilie 2002

BANCA NAÞIONALÃ
A ROMÂNIEI
Nr. 2 din 1 aprilie 2002

COMISIA NAÞIONALÃ
A VALORILOR MOBILIARE
Nr. 5C din 2 aprilie 2002

ORDIN
privind aprobarea Procedurilor de lucru în aplicarea Ordinului ministrului finanþelor publice,
al guvernatorului Bãncii Naþionale a României ºi al preºedintelui Comisiei Naþionale a Valorilor
Mobiliare nr. 875/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind operaþiunile cu titluri de stat
emise în formã dematerializatã
Ministrul finanþelor publice, guvernatorul Bãncii Naþionale a României ºi preºedintele Comisiei Naþionale a Valorilor
Mobiliare,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) ºi ale art. 12 alin. (3) din Legea datoriei publice nr. 81/1999, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, în conformitate cu dispoziþiile art. 14 alin. (1) din
Hotãrârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor Publice, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2001, cu modificãrile ulterioare, având în vedere prevederile art. 36
alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 203 din 1 iunie 1998, cu modificãrile ulterioare, ale art. 13 alin. (2) din Legea nr. 52/1994 privind valorile
mobiliare ºi bursele de valori, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 11 august 1994, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi ale Ordinului ministrului finanþelor publice, al guvernatorului Bãncii
Naþionale a României ºi al preºedintelui Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001 pentru aprobarea
Regulamentului privind operaþiunile cu titluri de stat emise în formã dematerializatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare,
emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Procedurile de lucru în aplicarea Ordinului ministrului finanþelor publice, al guvernatorului Bãncii Naþionale a României ºi al preºedintelui
Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001
pentru aprobarea Regulamentului privind operaþiunile cu
Ministrul
finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

titluri de stat emise în formã dematerializatã, cuprinse
în anexa care face parte integrantã din prezentul
ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va intra în vigoare la data
publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Guvernatorul Bãncii Naþionale
a României,
Mugur Constantin Isãrescu

Preºedintele Comisiei Naþionale
a Valorilor Mobiliare,
Gabriela Anghelache
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ANEXÃ

PROCEDURI DE LUCRU
în aplicarea Ordinului ministrului finanþelor publice, al guvernatorului Bãncii Naþionale a României
ºi al preºedintelui Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001 pentru aprobarea Regulamentului
privind operaþiunile cu titluri de stat emise în formã dematerializatã
CAPITOLUL I
Autorizarea ca intermediar al pieþei titlurilor de stat
Art. 1. Ñ În vederea autorizãrii ca intermediar al pieþei
titlurilor de stat în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 3
lit. a) ºi ale art. 6 ºi, respectiv, ale art. 45 din
Regulamentul privind operaþiunile cu titluri de stat emise în
formã dematerializatã, aprobat prin Ordinul ministrului
finanþelor publice, al guvernatorului Bãncii Naþionale a
României ºi al preºedintelui Comisiei Naþionale a Valorilor
Mobiliare nr. 875/2001, solicitanþii trebuie sã prezinte Bãncii
Naþionale a României Ñ Diecþia reglementare ºi autorizare
urmãtoarea documentaþie:

operaþiuni cu titluri de stat. Pentru acestea din urmã se va
specifica ºi documentul cu care se legitimeazã;
k) pentru bãncile care au fost autorizate/reautorizate ca
intermediar al pieþei titlurilor de stat, copie de pe ultima
autorizare/reautorizare emisã de Banca Naþionalã a
României;
l) orice alte documente pe care Banca Naþionalã a
României le considerã necesar sã fie prezentate de solicitant în susþinerea cererii de autorizare în calitate de intermediar pe piaþa titlurilor de stat.
Documentele prevãzute la pct. 1.1 lit. b)Ñd) vor fi
depuse de bãnci numai la cererea expresã a Bãncii
Naþionale a României.

1. Pentru autorizarea ca intermediar al pieþei primare a
titlurilor de stat
1.1. Bãnci persoane juridice române/sucursalele bãncilor
strãine autorizate sã funcþioneze în România, denumite în
continuare bãnci:
a) cererea de autorizare (anexa nr. 1 la prezentele proceduri de lucru);
b) copie de pe certificatul de înmatriculare la oficiul
registrului comerþului ºi de pe certificatul de înregistrare
fiscalã/certificatul de înregistrare la oficiul registrului
comerþului;
c) copie de pe certificatul de înscriere de menþiuni, emis
de oficiul registrului comerþului, din care sã rezulte nivelul
capitalului social subscris ºi vãrsat;
d) copie de pe autorizaþia de funcþionare emisã de
Banca Naþionalã a României, din care sã rezulte cã în
obiectul de activitate al bãncii sunt incluse operaþiunile:
i(i) tranzacþii în cont propriu ºi/sau în contul clienþilor
cu titluri de stat;
(ii) custodie;
e) prezentarea organigramei bãncii, în care vor fi evidenþiate compartimentele pentru tranzacþionarea ºi, respectiv, evidenþa titlurilor de stat;
f) prezentarea schiþei spaþiilor specifice (ghiºee de lucru
cu clienþii, salã de tranzacþionare) necesare derulãrii
operaþiunilor cu titluri de stat;
g) prezentarea procedurilor de lucru proprii privind
modalitatea de lucru cu clienþii, relaþia cu alþi intermediari
ai pieþei, limite de competenþã, precum ºi formularistica
folositã;
h) copie de pe documentele ce atestã existenþa dotãrilor
tehnice specifice activitãþilor de tranzacþionare ºi custodie:
ii(i) echipamente informatice;
i(ii) sisteme de evidenþã, gestiune ºi control;
(iii) sisteme de baze de date securizate;
(iv) echipament de suport informaþional (de exemplu:
Bloomberg, Reuters, Telerate etc.);
i(v) echipamente de comunicaþii specifice (linii telefonice, fax, telex, SWIFT etc.);
(vi) sisteme de stocare ºi arhivare a informaþiilor;
i) lista cu specimene de semnãturi ale persoanelor autorizate sã reprezinte intermediarul pieþei primare în
operaþiunile cu titluri de stat (anexa nr. 2 la prezentele proceduri de lucru), inclusiv documentele care atestã desemnarea în mod corespunzãtor a persoanelor respective în
scopul efectuãrii operaþiunilor cu titluri de stat;
j) prezentarea personalului implicat în efectuarea
operaþiunilor cu titluri de stat, specificându-se numele ºi
prenumele, funcþia, precum ºi atribuþiile acestuia,
precizându-se competenþele ºi limitele valorice pânã la care
se poate angaja persoana respectivã, inclusiv persoanele
împuternicite sã depunã/sã ridice la/de la agentul desemnat
de Ministerul Finanþelor Publice documente referitoare la

1.2. Societãþi de valori mobiliare:
a) cererea de autorizare (anexa nr. 1 la prezentele proceduri de lucru);
b) copie de pe certificatul de înmatriculare la oficiul
registrului comerþului ºi de pe certificatul de înregistrare fiscalã/certificatul de înregistrare la oficiul registrului
comerþului;
c) certificat constatator emis de oficiul registrului
comerþului, din care sã rezulte cel puþin: obiectul de activitate, nivelul capitalului social subscris ºi vãrsat, acþionarii,
reprezentaþii legali;
d) autorizaþia eliberatã de Comisia Naþionalã a Valorilor
Mobiliare în scopul desfãºurãrii activitãþii de intermediere de
valori mobiliare;
e) autorizaþia eliberatã de Comisia Naþionalã a Valorilor
Mobiliare în scopul desfãºurãrii activitãþii de custodie;
f) avizul pentru efectuarea operaþiunilor de intermediere
pe piaþa titlurilor de stat, eliberat de Comisia Naþionalã a
Valorilor Mobiliare;
g) documente care sã ateste existenþa unui cont curent
deschis la o bancã autorizatã ca intermediar pe piaþa primarã a titlurilor de stat;
h) prezentarea organigramei societãþii, în care vor fi evidenþiate compartimentele pentru tranzacþionarea ºi, respectiv, evidenþa titlurilor de stat;
i) prezentarea schiþei spaþiilor specifice (ghiºee de lucru
cu clienþii, salã de tranzacþionare) necesare derulãrii
operaþiunilor cu titluri de stat;
j) prezentarea procedurilor de lucru proprii privind modalitatea de lucru cu clienþii, relaþia cu alþi intermediari ai
pieþei, limite de competenþã, precum ºi formularistica folositã;
k) copie de pe documentele ce atestã existenþa dotãrilor
tehnice specifice activitãþilor de tranzacþionare ºi custodie:
ii(i) echipamente informatice;
i(ii) sisteme de evidenþã, gestiune ºi control;
(iii) sisteme de baze de date securizate;
(iv) echipament de suport informaþional (de exemplu:
Bloomberg, Reuters, Telerate etc.);
i(v) echipamente de comunicaþii specifice (linii telefonice, fax, telex, SWIFT etc.);
(vi) sisteme de stocare ºi arhivare a informaþiilor;
l) lista cu specimene de semnãturi ale persoanelor autorizate sã reprezinte intermediarul pieþei primare în
operaþiunile cu titluri de stat (anexa nr. 2 la prezentele proceduri de lucru), inclusiv documentele care atestã
desemnarea în mod corespunzãtor a persoanelor respective
în scopul efectuãrii operaþiunilor cu titluri de stat.
m) prezentarea personalului implicat în efectuarea
operaþiunilor cu titluri de stat, specificându-se numele ºi
prenumele, funcþia, precum ºi atribuþiile acestuia,
precizându-se competenþele ºi limitele valorice pânã la care
se poate angaja persoana respectivã, inclusiv persoanele
împuternicite sã depunã/sã ridice la/de la agentul desemnat
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de Ministerul Finanþelor Publice documente referitoare la
operaþiuni cu titluri de stat;
n) orice alte documente pe care Banca Naþionalã a
României le considerã necesar sã fie prezentate de solicitant în susþinerea cererii de autorizare în calitate de intermediar pe piaþa titlurilor de stat.
2. Pentru autorizarea ca intermediar al pieþei secundare a
titlurilor de stat
2.1. Bãnci:
a) cerere de autorizare (anexa nr. 1 la prezentele proceduri de lucru);
b) copie de pe certificatul de înmatriculare la oficiul
registrului comerþului ºi de pe certificatul de înregistrare fiscalã/certificatul de înregistrare la oficiul registrului
comerþului;
c) copie de pe certificatul de înscriere de menþiuni, emis
de oficiul registrului comerþului, din care sã rezulte nivelul
capitalului social subscris ºi vãrsat;
d) copie de pe autorizaþia de funcþionare emisã de
Banca Naþionalã a României, din care sã rezulte cã în
obiectul de activitate al bãncii sunt incluse operaþiunile:
ii(i) tranzacþii în cont propriu ºi/sau în contul clienþilor
cu titluri de stat;
i(ii) custodie;
e) prezentarea organigramei bãncii, în care vor fi evidenþiate compartimentele pentru tranzacþionarea ºi, respectiv, evidenþa titlurilor de stat;
f) prezentarea schiþei spaþiilor specifice (ghiºee de lucru
cu clienþii, salã de tranzacþionare) necesare derulãrii
operaþiunilor cu titluri de stat;
g) prezentarea procedurilor de lucru proprii privind
modalitatea de lucru cu clienþii, relaþia cu alþi intemediari ai
pieþei, limite de competenþã, precum ºi formularistica folositã;
h) copie de pe documentele ce atestã existenþa dotãrilor
tehnice specifice activitãþilor de tranzacþionare:
ii(i) echipamente informatice;
i(ii) sisteme de evidenþã, gestiune ºi control;
(iii) sisteme de baze de date securizate;
(iv) echipament de suport informaþional (de exemplu:
Bloomberg, Reuters, Telerate etc.);
i(v) echipamente de comunicaþii specifice (linii telefonice, fax, telex, SWIFT etc.);
(vi) sisteme de stocare ºi arhivare a informaþiilor;
i) lista cu specimene de semnãturi ale persoanelor autorizate sã reprezinte intermediarul pieþei secundare în
operaþiunile cu titluri de stat (anexa nr. 2 la prezentele proceduri de lucru), inclusiv documentele care atestã desemnarea în mod corespunzãtor a persoanelor respective în
scopul efectuãrii operaþiunilor cu titluri de stat;
j) prezentarea personalului implicat în efectuarea
operaþiunilor cu titluri de stat, specificându-se numele ºi
prenumele, funcþia, precum ºi atribuþiile acestuia,
precizându-se competenþele ºi limitele valorice pânã la care
se poate angaja persoana respectivã, inclusiv persoanele
împuternicite sã depunã/sã ridice la/de la agentul desemnat de Ministerul Finanþelor Publice documente referitoare
la operaþiuni cu titluri de stat. Pentru acestea din urmã se
va specifica ºi documentul cu care se legitimeazã;
k) pentru bãncile care au fost autorizate/reautorizate ca
intermediar al pieþei titlurilor de stat, copie de pe ultima
autorizare/reautorizare emisã de Banca Naþionalã a
României;
l) orice alte documente pe care Banca Naþionalã a
României le considerã necesar sã fie prezentate de solicitant în susþinerea cererii de autorizare în calitate de intermediar pe piaþa titlurilor de stat.
Documentele prevãzute la pct. 2.1 lit. b)Ñd) vor fi
depuse de bãnci numai la cererea expresã a Bãncii
Naþionale a României.

2.2. Societãþi de valori mobiliare:
a) cerere de autorizare (anexa nr. 1 la prezentele proceduri de lucru);
b) copie de pe certificatul de înmatriculare la oficiul
registrului comerþului ºi de pe certificatul de înregistrare fiscalã/certificatul de înregistrare la oficiul registrului
comerþului;
c) certificat constatator emis de oficiul registrului
comerþului, din care sã rezulte cel puþin: obiectul de activitate, nivelul capitalului social subscris ºi vãrsat, acþionarii,
reprezentanþii legali;
d) autorizaþie eliberatã de Comisia Naþionalã a Valorilor
Mobiliare în scopul desfãºurãrii activitãþii de intermediere de
valori mobiliare;
e) autorizaþie eliberatã de Comisia Naþionalã a Valorilor
Mobiliare în scopul desfãºurãrii activitãþii de custodie;
f) aviz pentru efectuarea operaþiunilor de intermediere
pe piaþa titlurilor de stat, eliberat de Comisia Naþionalã a
Valorilor Mobiliare;
g) documente care sã ateste existenþa unui cont curent
deschis la o bancã autorizatã ca intermediar pe piaþa primarã a titlurilor de stat;
h) copie de pe documentele ce atestã existenþa dotãrilor
tehnice specifice activitãþilor de tranzacþionare:
ii(i) echipamente informatice;
i(ii) sisteme de evidenþã, gestiune ºi control;
(iii) sisteme de baze de date securizate;
(iv) echipament de suport informaþional (de exemplu:
Bloomberg, Reuters, Telerate etc.);
i(v) echipamente de comunicaþii specifice (linii telefonice, fax, telex, SWIFT etc.);
(vi) sisteme de stocare ºi arhivare a informaþiilor;
i) lista cu specimene de semnãturi ale persoanelor autorizate sã reprezinte intermediarul pieþei secundare în
operaþiunile cu titluri de stat (anexa nr. 2 la prezentele proceduri de lucru), inclusiv documentele care atestã
desemnarea în mod corespunzãtor a persoanelor
respective în scopul efectuãrii operaþiunilor cu titluri de stat;
j) prezentarea personalului implicat în efectuarea
operaþiunilor cu titluri de stat, specificându-se numele ºi
prenumele, funcþia, precum ºi atribuþiile acestuia,
precizându-se competenþele ºi limitele valorice pânã la care
se poate angaja persoana respectivã, inclusiv persoanele
împuternicite sã depunã/sã ridice la/de la agentul desemnat de Ministerul Finanþelor Publice documente referitoare
la operaþiuni cu titluri de stat. Pentru acestea din urmã se
va specifica ºi documentul cu care se legitimeazã;
k) orice alte documente pe care Banca Naþionalã a
României le considerã necesar sã fie prezentate de solicitant în susþinerea cererii de autorizare în calitate de intermediar pe piaþa titlurilor de stat.
Art. 2. Ñ Banca Naþionalã a României Ñ Direcþia reglementare ºi autorizare, dupã analizarea documentaþiei prezentate de solicitanþi, va comunica Ministerului Finanþelor
Publice propunerea sa de autorizare a intermediarilor pe
piaþa titlurilor de stat spre avizare. Ministerul Finanþelor
Publice va comunica Bãncii Naþionale a României Ñ
Direcþia reglementare ºi autorizare decizia sa legatã de avizul solicitat, în termen de 3 zile calendaristice de la primirea solicitãrii de avizare.
În termen de cel mult 30 de zile lucrãtoare de la data
depunerii documentaþiei complete Banca Naþionalã a
României va decide asupra cererii de autorizare ºi va
comunica în scris solicitantului hotãrârea luatã, respectiv
autorizarea pe perioadã nedeterminatã sau respingerea
cererii de autorizare (cu menþionarea motivelor de
respingere).
În termen de 15 zile de la comunicare solicitantul poate
contesta decizia de respingere a cererii de autorizare la
Consiliul de administraþie al Bãncii Naþionale a României,
care se pronunþã prin hotãrâre în termen de 30 de zile de
la data sesizãrii.
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Hotãrârea Consiliului de administraþie al Bãncii Naþionale
a României poate fi atacatã la Curtea Supremã de Justiþie
în termen de 15 zile de la comunicare.
O nouã cerere de autorizare poate fi adresatã Bãncii
Naþionale a României Ñ Direcþia reglementare ºi autorizare
numai dupã trecerea unui termen de minimum 3 luni de la
comunicarea respingerii cererii de autorizare ºi numai dacã
au fost remediate deficienþele care au constituit motivele de
respingere a solicitãrii anterioare.
Art. 3. Ñ Persoanele juridice autorizate vor putea sã
desfãºoare activitãþile ce decurg din calitatea de intermediar pe piaþa titlurilor de stat Ñ piaþa primarã ºi piaþa
secundarã Ñ începând de la data eliberãrii autorizaþiei de
cãtre Banca Naþionalã a României Ñ Direcþia reglementare
ºi autorizare.
Art. 4. Ñ Intermediarii autorizaþi vor notifica în cel mai
scurt timp Banca Naþionalã a României Ñ Direcþia reglementare ºi autorizare asupra oricãror situaþii care conduc
la modificarea condiþiilor avute în vedere la emiterea autorizaþiei, solicitând actualizarea autorizaþiei. Notificãrile vor fi
însoþite de documente justificative corespunzãtoare modificãrilor intervenite.
Art. 5. Ñ Documentele aferente solicitãrilor de autorizare, autorizãrii ºi modificãrii condiþiilor avute în vedere la
emiterea autorizaþiilor vor fi pãstrate ºi arhivate la Banca
Naþionalã a României Ñ Direcþia reglementare ºi autorizare
potrivit reglementãrilor în materie.
Art. 6. Ñ Declaraþiile false sau omisiuni ale faptelor
fãcute intenþionat se sancþioneazã conform legii.
Art. 7. Ñ Banca Naþionalã a României Ñ Direcþia reglementare ºi autorizare va comunica agentului desemnat de
Ministerul Finanþelor Publice orice nou intermediar al pieþei
titlurilor de stat care a fost autorizat.
Art. 8. Ñ Listele cu specimenele de semnãturi vor fi
pãstrate ºi arhivate la Banca Naþionalã a României Ñ
Direcþia reglementare ºi autorizare cu termen permanent,
iar o copie de pe aceastã listã va fi transmisã agentului
desemnat de Ministerul Finanþelor Publice, în cel mai scurt
timp de la autorizare.
Ori de câte ori se produce o modificare în conþinutul listei cu specimene de semnãturi, depusã la Banca Naþionalã
a României Ñ Direcþia reglementare ºi autorizare, intermediarul pieþei primare/secundare a titlurilor de stat are
obligaþia ca, în cel mai scurt timp, sã depunã un nou formular cuprinzând specimenele de semnãturi actualizate. În
caz contrar orice operaþiune cu titluri de stat angajatã de
persoane neautorizate în mod legal va fi consideratã nulã.
Banca Naþionalã a României Ñ Direcþia reglementare ºi
autorizare va transmite agentului desemnat de Ministerul
Finanþelor Publice o copie de pe noul formular cu specimenele de semnãturi actualizate.
Art. 9. Ñ La data obþinerii autorizaþiei intermediarul
pieþei primare a titlurilor de stat va semna un angajament
(anexa nr. 3 la prezentele proceduri de lucru).
Agentul desemnat de Ministerul Finanþelor Publice va
transmite intermediarilor pieþei titlurilor de stat lista codurilor
alocate bãncilor, precum ºi societãþilor de valori mobiliare,
intermediari, în vederea deschiderii conturilor de titluri de
stat conform cap. IV.
Art. 10. Ñ Banca Naþionalã a României poate retrage
autorizaþia unui intermediar pe piaþa titlurilor de stat:
a) la cererea intermediarului;
b) ca sancþiune, potrivit art. 72 din Regulamentul privind
operaþiunile cu titluri de stat emise în formã dematerializatã, aprobat prin Ordinul ministrului finanþelor publice, al
guvernatorului Bãncii Naþionale a României ºi al preºedintelui Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001;
c) ca urmare a analizei activitãþii intermediarilor pe piaþa
titlurilor de stat, dacã nu sunt îndeplinite criteriile de performanþã, potrivit art. 10 coroborat cu art. 46 din
Regulamentul privind operaþiunile cu titluri de stat emise în
formã dematerializatã, aprobat prin Ordinul ministrului
finanþelor publice, al guvernatorului Bãncii Naþionale a
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României ºi al preºedintelui Comisiei Naþionale a Valorilor
Mobiliare nr. 875/2001;
d) dacã împotriva solicitantului a fost iniþiatã procedura
legalã de reorganizare ºi lichidare judiciarã sau banca se
aflã în stare de insolvabilitate, fiind în situaþia de a i se
aplica procedura falimentului instituitã prin Legea
nr. 83/1998 privind procedura falimentului instituþiilor de
credit;
e) dacã a avut loc o fuziune sau o divizare;
f) dacã autorizaþia a fost obþinutã pe baza unor
declaraþii false sau prin orice alt mijloc ilegal;
g) în cazul bãncilor ale cãror autorizaþii de funcþionare
au fost retrase de Banca Naþionalã a României;
h) în cazul societãþilor de valori mobiliare ale cãror
autorizaþii/avize au fost retrase de Comisia Naþionalã a
Valorilor Mobiliare.
Retragerea autorizaþiei de intermediar pe piaþa titlurilor
de stat va fi comunicatã în scris instituþiei implicate, agentului desemnat de Ministerul Finanþelor Publice ºi autoritãþii
de supraveghere ºi va fi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
În termen de 15 zile de la publicare intermediarul poate
contesta decizia de retragere a autorizaþiei la Consiliul de
administraþie al Bãncii Naþionale a României, care se pronunþã prin hotãrâre în termen de 30 de zile de la data
sesizãrii.
Hotãrârea Consiliului de administraþie al Bãncii Naþionale
a României poate fi atacatã la Curtea Supremã de Justiþie
în termen de 15 zile de la comunicare.
Art. 11. Ñ Documentaþia va fi prezentatã Bãncii
Naþionale a României în limba românã. Pentru documentele redactate într-o limbã strãinã se va prezenta ºi
traducerea autorizatã a acestora.
CAPITOLUL II
Piaþa primarã a titlurilor de stat
Art. 12. Ñ Intermediarii pieþei primare a titlurilor de stat
pot prezenta oferte de cumpãrare atât în nume ºi cont propriu, cât ºi în nume propriu ºi în contul clienþilor. Clienþii
intermediarilor pieþei primare a titlurilor de stat pot fi intermediarii pieþei secundare a titlurilor de stat (alþii decât
intermediarii pieþei primare), precum ºi oricare alþi deþinãtori
înregistraþi, persoane juridice ºi fizice.
Art. 13. Ñ În vederea derulãrii operaþiunilor de plasare
a titlurilor de stat intermediarii pieþei primare a titlurilor de
stat trebuie sã deschidã conturi de titluri de stat în registrul
propriu pentru fiecare client în contul cãruia acþioneazã (a
se vedea ºi cap. IV). Intermediarii pieþei primare a titlurilor
de stat au obligaþia de a comunica agentului desemnat de
Ministerul Finanþelor Publice simbolurile complete ale conturilor de titluri de stat deschise pentru clienþii lor bãnci, precum ºi pentru clienþii lor nebancari, în contul cãrora depun
oferte de cumpãrare pe piaþa primarã, în termen de 48 de
ore de la deschiderea acestor conturi, dar cel mai târziu
cu o zi lucrãtoare anterior prezentãrii de oferte de
cumpãrare în contul acestor clienþi.
La deschiderea conturilor de titluri de stat pentru clienþi
trebuie avute în vedere urmãtoarele elemente, a cãror enumerare nu este limitativã:
a) Pentru clienþi persoane juridice:
ii(i) denumirea completã ºi abrevierea oficialã (dacã
existã);
i(ii) categoria clientului, respectiv rezident/nerezident;
(iii) adresa completã a sediului central;
(iv) numãrul de telefon ºi de fax;
i(v) numãrul de înregistrare/numãrul de ordine la
registrul comerþului (pentru rezidenþi);
ii(vi) codul fiscal/atributul fiscal (pentru rezidenþi);
i(vii) codul unic de înregistrare (pentru rezidenþi);
(viii) numãrul contului de numerar prin care se vor
derula operaþiunile cu titluri de stat.
b) Pentru clienþi persoane fizice:
iiii(i) numele, prenumele ºi iniþiala tatãlui;
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iii(ii) categoria clientului, respectiv rezident/nerezident;
ii(iii) domiciliul;
ii(iv) numãrul de telefon de la domiciliu ºi cel de la
serviciu;
iii(v) tipul documentului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, paºaport), precum ºi
numãrul ºi seria acestuia;
ii(vi) codul numeric personal (pentru rezidenþi);
i(vii) numãrul contului de numerar prin care se vor
derula operaþiunile cu titluri de stat.
Intermediarul pieþei primare a titlurilor de stat are
obligaþia ca, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de o
zi lucrãtoare anterior implicãrii clientului respectiv în
operaþiuni cu titluri de stat, sã opereze orice modificare
apãrutã în elementele de identificare a clientului.
Art. 14. Ñ În funcþie de modalitatea de vânzare a emisiunilor de titluri de stat, intermediarii pieþei primare a titlurilor de stat vor depune unul dintre tipurile de oferte de
cumpãrare prezentate în anexele la prezentele proceduri de
lucru:
a) ofertã de cumpãrare pentru titluri de stat purtãtoare
de dobândã, plasate prin subscripþie publicã (anexa nr. 4);
b) ofertã de cumpãrare pentru titluri de stat cu discont,
plasate prin subscripþie publicã (anexa nr. 5);
c) ofertã de cumpãrare necompetitivã pentru titluri de
stat plasate prin licitaþie (anexa nr. 6);
d) ofertã de cumpãrare competitivã pentru titluri de stat
cu dobândã, plasate prin licitaþie (anexa nr. 7);
e) ofertã de cumpãrare competitivã pentru titluri de stat
cu discont, plasate prin licitaþie (anexa nr. 8).
Art. 15. Ñ Toate ofertele depuse la agentul desemnat
de Ministerul Finanþelor Publice se întocmesc în baza
opþiunilor proprii ºi a ofertelor sau ordinelor de cumpãrare
ale clienþilor. Intermediarii pieþei primare a titlurilor de stat
au obligaþia de a pãstra toate ofertele sau ordinele de
cumpãrare ale clienþilor, menþionate anterior. Dacã solicitarea de cumpãrare a clienþilor a fost fãcutã telefonic, ulterior
(dar nu mai târziu de data plasãrii), aceºtia trebuie sã
transmitã intermediarilor pieþei primare a titlurilor de stat o
confirmare scrisã. Fiecare ofertã depusã la agentul desemnat de Ministerul Finanþelor Publice trebuie sã fie însoþitã
de copii de pe ofertele/ordinele de cumpãrare ale clienþilor
respectivi.
În cazul plasãrii emisiunilor de titluri de stat prin licitaþie,
intermediarii pieþei primare a titlurilor de stat, precum ºi fiecare client al acestora pot participa cu câte o ofertã competitivã defalcatã într-un numãr de tranºe cu niveluri diferite
ale ratei dobânzii/discontului, ce va fi stabilit de Ministerul
Finanþelor Publice prin prospectul de emisiune. Intermediarii
pieþei primare a titlurilor de stat cumuleazã aceste oferte
(pe niveluri ale ratei dobânzii/discontului) ºi depun la agentul desemnat de Ministerul Finanþelor Publice un singur
formular de ofertã în structura prezentatã în anexele la
prezentele proceduri de lucru.
În cazul acceptãrii ofertelor necompetitive de cãtre
Ministerul Finanþelor Publice, prin prospectul de emisiune,
intermediarii pieþei primare a titlurilor de stat pot participa
cu câte o ofertã necompetitivã în nume propriu ºi în contul
clienþilor.
Art. 16. Ñ În urma încheierii procesului de plasare a
titlurilor de stat pe piaþa primarã agentul desemnat de
Ministerul Finanþelor Publice notificã intermediarii pieþei primare, care au prezentat oferte de cumpãrare la respectiva
emisiune, cu privire la rezultatele operaþiunii de plasare,
astfel:
1. participanþilor la emisiune cãrora li s-au alocat titluri
de stat li se notificã sumele ce le-au fost adjudecate în
nume ºi cont propriu ºi în nume propriu ºi în contul
clienþilor;
2. participanþilor la emisiune cãrora nu li s-au alocat
titluri de stat li se notificã motivele nealocãrii de titluri de
stat.

Art. 17. Ñ Notificãrile de acceptare/refuz a/al ofertelor
de cumpãrare se vor completa de agentul desemnat de
Ministerul Finanþelor Publice. Intermediarii pieþei primare a
titlurilor de stat vor avea obligaþia sã ridice de la agentul
desemnat de Ministerul Finanþelor Publice, prin persoanele
special delegate în acest sens, notificãrile ºi extrasele de
cont ºi totodatã sã transmitã clienþilor lor rezultatele plasãrii
emisiunii respective. Nici un participant la plasarea emisiunii respective de titluri de stat nu se poate prevala de faptul cã nu cunoaºte rezultatul adjudecãrii.
Art. 18. Ñ Pentru titlurile de stat ce vor fi
tranzacþionate conform prospectului de emisiune la Bursa
de Valori Bucureºti, agentul desemnat de Ministerul
Finanþelor Publice va transmite Bursei de Valori Bucureºti
Situaþia privind deþinãtorii înregistraþi la data emisiunii
(anexa nr. 15 la prezentele proceduri de lucru).
Totodatã, la datele prevãzute în prospectul de emisiune
pentru plata cuponului/rãscumpãrãrii, Bursa de Valori
Bucureºti va transmite agentului desemnat de Ministerul
Finanþelor Publice Situaþia privind deþinãtorii înregistraþi la
data
înregistrãrii
curente
în
vederea
plãþii
cuponului/rãscumpãrãrii (anexa nr. 16 la prezentele proceduri de lucru).
Pe baza acestei situaþii agentul desemnat de Ministerul
Finanþelor Publice va calcula ºi va înainta spre decontare
sumele aferente operaþiunilor respective.
CAPITOLUL III
Piaþa secundarã a titlurilor de stat
Art. 19. Ñ În vederea derulãrii operaþiunilor cu titluri de
stat pe piaþa secundarã intermediarii acestei pieþe (primari
ºi secundari) trebuie sã deschidã conturi de titluri de stat
în registrele proprii pentru fiecare client în contul cãruia
acþioneazã (a se vedea ºi cap. IV). Intermediarii pieþei
secundare a titlurilor de stat au obligaþia de a comunica
agentului desemnat de Ministerul Finanþelor Publice simbolurile complete ale conturilor de titluri de stat deschise pentru clienþii lor bãnci, în termen de 48 de ore de la
deschiderea acestor conturi, dar cel mai târziu cu o zi
lucrãtoare anterior efectuãrii de operaþiuni în contul acestor
clienþi.
La deschiderea conturilor de titluri de stat pentru clienþi
trebuie avute în vedere urmãtoarele elemente, a cãror enumerare nu este limitativã:
a) Pentru clienþi persoane juridice:
iiii(i) denumirea completã ºi abrevierea oficialã (dacã
existã);
iii(ii) categoria clientului, respectiv rezident/nerezident;
ii(iii) adresa completã a sediului central;
ii(iv) numãrul de telefon ºi de fax;
iii(v) numãrul de înregistrare/numãrul de ordine la
registrul comerþului (pentru rezidenþi);
ii(vi) codul fiscal/atributul fiscal (pentru rezidenþi);
i(vii) codul unic de înregistrare (pentru rezidenþi);
(viii) numãrul contului de numerar prin care se vor
derula operaþiunile cu titluri de stat.
b) Pentru clienþi persoane fizice:
iiii(i) numele, prenumele ºi iniþiala tatãlui;
iii(ii) categoria clientului, respectiv rezident/nerezident;
ii(iii) domiciliul;
ii(iv) numãrul de telefon de la domiciliu ºi cel de la
serviciu;
iii(v) tipul documentului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, paºaport), precum ºi
numãrul ºi seria acestuia;
ii(vi) codul numeric personal (pentru rezidenþi);
i(vii) numãrul contului de numerar prin care se vor
derula operaþiunile cu titluri de stat.
Intermediarii pieþei secundare a titlurilor de stat au
obligaþia ca, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de o
zi lucrãtoare anterior implicãrii clientului respectiv în
operaþiuni cu titluri de stat, sã opereze orice modificare
apãrutã în elementele de identificare a clientului.
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Art. 20. Ñ Operaþiunile desfãºurate pe piaþa secundarã
a titlurilor de stat sunt:
1. Operaþiuni de vânzare-cumpãrare de titluri de stat
Formularul de notificare de tranzacþionare folosit pentru
toate operaþiunile de vânzare-cumpãrare de titluri de stat
pe piaþa secundarã este prezentat în anexa nr. 9 la prezentele proceduri de lucru. Menþionãm cã numãrul de referinþã alocat fiecãrei notificãri de tranzacþionare trebuie:
iiii(i) sã fie unic pentru ziua decontãrii tranzacþiei;
iii(ii) sã aibã completate toate câmpurile existente;
iii(iii) sã nu conþinã litere în formarea sa.
2. Acorduri Repo/Reverse Repo
Formularul de notificare de tranzacþionare folosit pentru
toate operaþiunile Repo/Reverse Repo cu titluri de stat pe
piaþa secundarã este prezentat în anexa nr. 10 la prezentele proceduri de lucru.
3. Operaþiuni de transfer fãrã platã
În cazul în care un participant pe piaþa titlurilor de stat
doreºte sã îºi transfere titlurile de stat deþinute, de la un
intermediar la un alt intermediar, trebuie sã întocmeascã o
notificare de tranzacþionare, conform modelului anterior prezentat, fãrã valoare de decontare ºi randament.
Intermediarii pieþei titlurilor de stat implicaþi în efectuarea transferului sunt obligaþi sã notifice agentului desemnat
de Ministerul Finanþelor Publice cu privire la efectuarea
transferului, pânã cel mai târziu la ora 15,00 a zilei în care
se efectueazã transferul.
Notificãrile de tranzacþionare (aferente operaþiunilor descrise la pct. 1, 2 ºi 3) sunt transmise agentului desemnat
de Ministerul Finanþelor Publice, letric (obligatoriu completate în formã dactilografiatã) sau telex, codificate corespunzãtor (letric Ñ semnãturi autorizate, telex Ñ chei
telegrafice) sau mesaj telex testat, zilnic, pânã cel mai
târziu la ora 15,00, pe baza unui borderou (anexa nr. 11
la prezentele proceduri de lucru).
4. Operaþiuni de constituire a gajului
Gajarea titlurilor de stat se poate face:
4.1. În favoarea unui terþ
Participantul pe piaþa titlurilor de stat completeazã o
notificare de constituire a gajului pe care o transmite registrului unde are deschis contul de evidenþã a titlurilor de
stat. Acest document cuprinde cel puþin elementele incluse
în formularul prezentat în anexa nr. 12 la prezentele proceduri de lucru.
Constituirea gajului se efectueazã fãrã deposedare; titlurile ce fac obiectul gajãrii se blocheazã în contul de evidenþã a titlurilor de stat deschis pe numele deþinãtorului
înregistrat, conform prevederilor contractului încheiat între
pãrþi. Menþionãm cã data încheierii gajului nu poate fi ulterioarã datei înregistrãrii curente, aferentã scadenþei emisiunii respective.
La finele perioadei de gajare, astfel cum este prevãzutã
în contract, titlurile de stat vor fi deblocate automat. Când
pãrþile convin încetarea gajului înainte de termenul final
înscris în contract, acestea notificã noul termen registrului
unde sunt înregistrate titlurile respective, în vederea
deblocãrii acestora.
În cazurile prevãzute în documentul care a stat la baza
efectuãrii gajului, dacã legea nu prevede altfel, se trece la
executarea titlurilor în cauzã, cu notificarea pãrþilor.
4.2. Constituirea gajului de cãtre bãnci (intermediari ai
pieþei primare, intermediari ai pieþei secundare a titlurilor de
stat ºi/sau clienþi ai acestora, bãnci) pentru garantarea
operaþiunilor de plãþi compensate multilateral ºi bilateral.
Gajãrile efectuate de bãnci pentru garantarea operaþiunilor de plãþi compensate multilateral ºi bilateral se supun
reglementãrilor în vigoare referitoare la sistemul naþional de
plãþi.
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Constituirea gajului se efectueazã fãrã deposedare, titlurile ce fac obiectul gajãrii se blocheazã în contul de evidenþã a titlurilor de stat deschis pe numele deþinãtorului
înregistrat, conform reglementãrilor în vigoare referitoare la
sistemul naþional de plãþi. Menþionãm cã perioada maximalã
pentru acceptarea unui gaj trebuie sã înceapã în ziua
lucrãtoare imediat urmãtoare decontãrii emisiunii/tranzacþiei
ºi sã se încheie în ziua înregistrãrii curente, aferentã scadenþei emisiunii respective.
Art. 21. Ñ Agentul desemnat de Ministerul Finanþelor
Publice/intermediarul pieþei titlurilor de stat anuleazã documentele primite care nu îndeplinesc condiþiile de formã ºi
de fond stabilite prin reglementãrile în vigoare, cu notificarea pãrþilor implicate, specificând motivele anulãrii.
Art. 22. Ñ Agentul desemnat de Ministerul Finanþelor
Publice/intermediarii pieþei titlurilor de stat pot efectua
corecþii în înregistrãrile din conturile de evidenþã a titlurilor
de stat deschise în Registrul primar/secundar, pe baza
notificãrilor primite de la pãrþile implicate, dar nu mai târziu
de data decontãrii operaþiunii respective.
Agentul desemnat de Ministerul Finanþelor Publice/intermediarii pieþei titlurilor de stat notificã pãrþilor implicate
corecþiile efectuate.
Art. 23. Ñ Operaþiunile cu titluri de stat pe piaþa secundarã nu sunt permise ulterior datei înregistrãrii curente, astfel cum este definitã aceasta la art. 1 lit. i) din Convenþia
nr. 16.813/19/1998, încheiatã între Ministerul Finanþelor ºi
Banca Naþionalã a României, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 153 din 16 aprilie 1998.
CAPITOLUL IV
Înregistrarea, transferul ºi decontarea operaþiunilor
cu titluri de stat
Art. 24. Ñ Activitatea de înregistrare ºi transfer reprezintã totalitatea operaþiunilor privind evidenþa dreptului de
proprietate asupra titlurilor de stat.
Art. 25. Ñ Evidenþa proprietãþii asupra titlurilor de stat
este organizatã pe douã niveluri, astfel:
1. Registrul primar
Registrul primar este organizat la nivelul agentului desemnat de Ministerul Finanþelor Publice, structurat pe capitole distincte pentru fiecare serie de titluri de stat. Fiecare
capitol reprezentând o serie de titluri de stat cuprinde:
a) elementele de identificare a respectivei emisiuni.
La înregistrarea unei noi emisiuni se deschide un nou
capitol în Registrul primar, înscriindu-se termenii ºi condiþiile
emisiunii respective, comunicate de emitent prin documentul
de lansare a emisiunii. Termenii ºi condiþiile emisiunii se
referã la:
iiii(i) seria emisiunii;
iii(ii) tipul titlului de stat;
ii(iii) data emisiunii;
ii(iv) data scadenþei;
iii(v) data vânzãrii;
ii(vi) valoarea nominalã individualã;
i(vii) numãrul titlurilor de stat;
(viii) valoarea nominalã totalã sau suma totalã a
investiþiei de bazã;
ii(ix) rata discontului sau rata dobânzii (dacã existã);
iii(x) modalitatea de plasare;
ii(xi) modalitatea ºi datele de platã a dobânzii;
i(xii) alþi termeni ºi condiþii specificate în documentul
de lansare a emisiunii.
Elementele de identificare a emisiunii sunt completate
cu informaþiile rezultate în urma vânzãrii titlurilor de stat;
b) conturile de titluri de stat ale intermediarilor pieþei
titlurilor de stat, ale clienþilor bancari ai acestora, precum
ºi conturile cumulate ale clienþilor nebancari, pe categorii.
În vederea înregistrãrii operaþiunilor privind emisiunea ºi
rãscumpãrarea titlurilor de stat, precum ºi a tranzacþiilor
Bãncii Naþionale a României pe piaþa secundarã, în
Registrul primar se deschid conturi de titluri de stat pe
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numele Ministerului Finanþelor Publice ºi pe numele Bãncii
Naþionale a României.
2. Registrele secundare
Registrele secundare sunt organizate la nivelul fiecãrui
intermediar al pieþei titlurilor de stat, pe capitole distincte
pentru fiecare serie de titluri de stat. Fiecare capitol reprezentând o serie de titluri de stat cuprinde:
a) elementele de identificare a respectivei emisiuni.
La înregistrarea unei noi emisiuni se deschide un nou
capitol în Registrul secundar al fiecãrui intermediar,
înscriindu-se termenii ºi condiþiile emisiunii respective,
comunicate de emitent prin documentul de lansare a emisiunii. Termenii ºi condiþiile emisiunii se referã la:
iiii(i) seria emisiunii;
iii(ii) tipul titlului de stat;
ii(iii) data emisiunii;
ii(iv) data scadenþei;
iii(v) data vânzãrii;
ii(vi) valoarea nominalã individualã;
i(vii) numãrul titlurilor de stat;
(viii) valoarea nominalã totalã sau suma totalã a
investiþiei de bazã;
ii(ix) rata discontului sau rata dobânzii (dacã existã);
iii(x) modalitatea de plasare;
ii(xi) modalitatea ºi datele de platã a dobânzii;
i(xii) alþi termeni ºi condiþii specificate în documentul
de lansare a emisiunii.
Copii de pe documentul de lansare a emisiunii de titluri
de stat, precum ºi orice alte prevederi privind termenii ºi
condiþiile emisiunii respective sunt transmise de agentul
desemnat de Ministerul Finanþelor Publice tuturor intermediarilor pieþei primare ºi secundare a titlurilor de stat.
Elementele de identificare a emisiunii sunt completate cu
informaþiile rezultate în urma vânzãrii titlurilor de stat,
comunicate de agentul desemnat de Ministerul Finanþelor
Publice;
b) conturile de titluri de stat ale intermediarilor pieþei primare/secundare, precum ºi cele ale tuturor clienþilor
acestora.
Registrele secundare trebuie sã furnizeze informaþii de
identificare a emisiunii, identice cu cele înscrise în Registrul
primar de la agentul desemnat de Ministerul Finanþelor
Publice. În cazul unor neconcordanþe cu privire la elementele de identificare a emisiunii, apãrute între înregistrãrile
din Registrul primar ºi registrele secundare, vor fi considerate corecte elementele din Registrul primar.
Art. 26. Ñ Înregistrarea operaþiunilor cu titluri de stat
derulate pe piaþa secundarã:
1. În funcþie de cerinþele impuse de înregistrãrile efectuate în registre tranzacþiile desfãºurate pe piaþa secundarã
a titlurilor de stat se pot clasifica dupã cum urmeazã:
1.1. Tranzacþii notificate Registrului primar de ambele
pãrþi:
a) tranzacþii derulate de intermediarii pieþei primare a
titlurilor de stat în contrapartidã cu: alt intermediar al pieþei
primare, alt intermediar al pieþei secundare, bancar ºi
nebancar, clienþii sãi bancari, alte bãnci clienþi ai altor intermediari ai pieþei primare sau secundare;
b) tranzacþii derulate de intermediarii pieþei secundare a
titlurilor de stat în contrapartidã cu: alþi intermediari ai pieþei
secundare, bancari ºi nebancari, clienþii lor bancari;
c) tranzacþii derulate între bãnci clienþi a 2 intermediari
ai pieþei primare sau secundare diferiþi;
d) tranzacþii între un intermediar bancar (sau un participant bancar) ºi Banca Naþionalã a României.
1.2. Tranzacþii notificate doar de una dintre pãrþi (partea
cãreia i se menþine registrul la agentul desemnat de
Ministerul Finanþelor Publice):
a) tranzacþii derulate de intermediarii pieþei primare în
contrapartidã cu: clienþii lor nebancari, clienþii nebancari ai
unui alt intermediar al pieþei primare sau secundare;

b) tranzacþii derulate de intermediarii pieþei secundare,
bancari ºi nebancari, în contrapartidã cu: clienþii lor nebancari, clienþii nebancari ai altor intermediari ai pieþei primare
sau secundare;
c) tranzacþii derulate între un client bancar al unui intermediar al pieþei primare sau secundare ºi clienþi nebancari
ai aceluiaºi ori ai altui intermediar al pieþei primare sau
secundare.
1.3. Tranzacþii notificate registrelor secundare:
Toate tranzacþiile derulate pe piaþa secundarã a titlurilor
de stat sunt notificate de pãrþi registrelor secundare la
nivelul cãrora se evidenþiazã conturile de titluri de stat
implicate în tranzacþie, în vederea efectuãrii înregistrãrilor
respective.
2. În cazul constituirii gajului distingem urmãtoarele
situaþii:
a) un client nebancar al unui intermediar al pieþei primare sau secundare doreºte gajarea unor titluri de stat
aflate în portofoliul sãu. Intermediarul pieþei primare sau
secundare înregistreazã aceastã operaþiune în Registrul
secundar;
b) un client bancar al unui intermediar al pieþei primare
sau secundare doreºte gajarea unor titluri de stat aflate în
portofoliul sãu. Intermediarul pieþei primare sau secundare
înregistreazã aceastã operaþiune în Registrul secundar ºi
totodatã o notificã agentului desemnat de Ministerul
Finanþelor Publice, nominal, în vederea operãrii în contul
deschis în Registrul primar;
c) un intermediar al pieþei secundare, client al unui
intermediar al pieþei primare, doreºte gajarea unor titluri de
stat aflate în portofoliul sãu. Intermediarul pieþei primare
înregistreazã aceastã operaþiune în Registrul secundar ºi
totodatã o notificã agentului desemnat de Ministerul
Finanþelor Publice, nominal, în vederea operãrii în contul
deschis în Registrul primar;
d) un intermediar al pieþei primare doreºte gajarea unor
titluri aflate în portofoliul sãu. Intermediarul pieþei primare
notificã aceastã operaþiune agentului desemnat de
Ministerul Finanþelor Publice în vederea operãrii în contul
deschis în Registrul primar;
e) un intermediar al pieþei secundare doreºte gajarea
unor titluri aflate în portofoliul sãu. Intermediarul pieþei
secundare notificã aceastã operaþiune agentului desemnat
de Ministerul Finanþelor Publice în vederea operãrii în contul deschis în Registrul primar.
Art. 27. Ñ Structura ºi codificarea conturilor de titluri
de stat.
1. Pentru intermediarii pieþei titlurilor de stat:
a) Cont general Ñ se înregistreazã numãrul total al
titlurilor de stat deþinute atât în nume ºi cont propriu, cât ºi
în nume propriu ºi în contul clienþilor.
Codificare cont general:
ii(i) cod titular de cont Ñ 3 caractere (simbolul CTC
pentru bãnci ºi un alt simbol atribuit ºi comunicat
de Banca Naþionalã a României pentru societãþile
de valori mobiliare);
i(ii) cod de identificare intermediar:
Ñ P pentru intermediarul pieþei primare;
Ñ S pentru intermediarul pieþei secundare;
(iii) cod identificare categorie cont Ñ 0 pentru contul
general.
Exemplu:
3

0

0

P

0

b) Cont deþineri proprii Ñ se înregistreazã numãrul total
de titluri de stat deþinute în nume ºi cont propriu.
Codificare cont deþineri proprii:
ii(i) cod titular de cont Ñ 3 caractere (simbolul CTC
pentru bãnci ºi un alt simbol atribuit ºi comunicat
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de Banca Naþionalã a României pentru societãþile
de valori mobiliare);
i(ii) cod de identificare intermediar:
Ñ P pentru intermediarul pieþei primare;
Ñ S pentru intermediarul pieþei secundare;
(iii) cod identificare categorie cont Ñ 1 pentru contul
deþineri proprii.
Exemplu:
3

0

0

P

1

2. Pentru clienþii nebancari ai intermediarilor pieþei titlurilor
de stat:
a) Cont cumulat clienþi nebancari Ñ se înregistreazã
numãrul de titluri de stat deþinute în nume propriu ºi în
contul clienþilor. Pentru clienþii nebancari acest cont este
structurat pe categorii de clienþi, astfel:
Ñ persoane juridice rezidente;
Ñ persoane juridice nerezidente;
Ñ persoane fizice rezidente;
Ñ persoane fizice nerezidente.
Codificare cont cumulat clienþi nebancari:
ii(i) cod intermediar (simbolul comunicat de Banca
Naþionalã a României);
i(ii) cod de identificare intermediar:
Ñ P pentru intermediarul pieþei primare;
Ñ S pentru intermediarul pieþei secundare;
(iii) cod identificare categorie cont:
Ñ 2 pentru deþineri în contul clienþilor nebancari
persoane juridice rezidente;
Ñ 3 pentru deþineri în contul clienþilor nebancari
persoane juridice nerezidente;
Ñ 4 pentru deþineri în contul clienþilor nebancari
persoane fizice rezidente;
Ñ 5 pentru deþineri în contul clienþilor nebancari
persoane fizice nerezidente.
Exemplu:
3

0

0

P

5

b) Pentru conturile cumulate de clienþi nebancari intermediarii pieþei titlurilor de stat deschid analitice pentru fiecare client, astfel:
Codificare cont clienþi nebancari:
ii(i) cod intermediar (simbolul comunicat de Banca
Naþionalã a României);
i(ii) cod de identificare intermediar:
Ñ P pentru intermediarul pieþei primare;
Ñ S pentru intermediarul pieþei secundare;
(iii) cod identificare categorie cont:
Ñ 2 pentru deþineri în contul clienþilor nebancari
persoane juridice rezidente;
Ñ 3 pentru deþineri în contul clienþilor nebancari
persoane juridice nerezidente;
Ñ 4 pentru deþineri în contul clienþilor nebancari
persoane fizice rezidente;
Ñ 5 pentru deþineri în contul clienþilor nebancari
persoane fizice nerezidente.
(iv) cod client: 5 caractere Ñ alocat cronologic de
intermediar.
Exemplu:
3

0

0

P

4

0

0

0

0

1

3. Pentru clienþii bãnci ºi societãþi de valori mobiliare, intermediari secundari ai intermediarului pieþei primare a titlurilor de
stat:
Codificare cont clienþi bãnci ºi societãþi de valori mobiliare, intermediari ai pieþei secundare:

ii(i) cod intermediar primar (simbolul comunicat de
Banca Naþionalã a României);
i(ii) cod de identificare intermediar primar (P);
(iii) cod identificare categorie cont Ñ 0 Ñ cont general;
(iv) cod client Ñ 3 caractere (codul din lista transmisã de Banca Naþionalã a României);
i(v) cod de identificare a categoriei clientului (S pentru clienþi bãnci ºi societãþi de valori mobiliare,
intermediari ai pieþei secundare);
(vi) cod identificare categorie cont Ñ 1 pentru
deþineri proprii.
Exemplu:
3
0

0

P

0

3

1

5

S

1

4. Pentru clienþii bãnci ai intermediarului pieþei secundare a
titlurilor de stat:
Codificare cont clienþi bãnci:
Ñ cod intermediar secundar (simbolul comunicat de
Banca Naþionalã a României);
Ñ cod de identificare intermediar secundar (S);
Ñ cod identificare categorie cont Ñ 0 Ñ cont general;
Ñ cod client Ñ 3 caractere (codul din lista transmisã
de Banca Naþionalã a României);
Ñ cod de identificare a categoriei clientului Ñ B pentru
clienþi bãnci;
Ñ cod identificare categorie cont Ñ 1 pentru deþineri
proprii.
Exemplu:
3
0

1

S

0

3

1

5

B

1

Art. 28. Ñ Modalitatea de decontare a operaþiunilor cu
titluri de stat
1. Decontarea operaþiunilor cu titluri de stat pe piaþa
primarã
1.1. Decontarea operaþiunilor cu titluri de stat pe piaþa
primarã Ñ în monedã naþionalã
Se efectueazã, în conformitate cu reglementãrile în
domeniu, la data emisiunii/data scadenþei titlurilor de stat,
prin intermediul conturilor deschise în evidenþele Bãncii
Naþionale a României/ale unui sistem de transfer de fonduri autorizat de Banca Naþionalã a României, pe numele:
a) Ministerului Finanþelor Publice;
b) intermediarilor pieþei primare a titlurilor de stat Ñ
bãnci (în nume propriu sau al clienþilor lor);
c) intermediarilor pieþei secundare a titlurilor de stat Ñ
bãnci (în nume propriu);
d) bãncilor Ñ clienþi ai intermediarilor pieþei primare/
secundare a titlurilor de stat.
Clienþii intermediarilor pieþei primare/secundare a titlurilor
de stat Ñ bãnci, în ceea ce priveºte serviciile de transfer
de fonduri oferite acestora pentru decontarea operaþiunilor
pieþei primare a titlurilor de stat, sunt:
¥ intermediarii pieþei primare/secundare Ñ societãþi de
valori mobiliare;
¥ alte persoane fizice ºi juridice.
Decontarea operaþiunilor cu titluri de stat pe piaþa primarã se efectueazã de cãtre intermediarii pieþei
primare/secundare a titlurilor de stat Ñ bãnci, în limita
unor plafoane de decontare stabilite anterior datei emisiunii.
Cu data extrasului de cont emis de Banca Naþionalã a
României/de sistemul de transfer de fonduri autorizat de
Banca Naþionalã a României, intermediarii pieþei
primare/secundare a titlurilor de stat Ñ bãnci au obligaþia
sã înregistreze în evidenþele proprii ºi sã elibereze clienþilor
lor extrase de cont curent aferente decontãrii operaþiunilor
cu titluri de stat efectuate pe piaþa primarã.
1.2. Decontarea operaþiunilor cu titluri de stat pe piaþa
primarã Ñ în monedã strãinã
Se efectueazã, în conformitate cu reglementãrile în
domeniu, la data emisiunii/data scadenþei, prin intermediul
conturilor de corespondent deschise în moneda respectivã.
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Cu data extrasului de cont intermediarii pieþei
primare/secundare a titlurilor de stat Ñ bãnci au obligaþia
sã elibereze clienþilor lor (intermediarii pieþei primare/secundare a titlurilor de stat Ñ societãþi de valori mobiliare, alte
persoane fizice ºi juridice) extrase de cont curent aferente
decontãrii operaþiunilor cu titluri de stat efectuate pe piaþa
primarã.
2. Decontarea operaþiunilor cu titluri de stat pe piaþa secundarã
2.1. Decontarea operaþiunilor cu titluri de stat pe piaþa
secundarã, care presupun transferuri de fonduri interbancare Ñ în monedã naþionalã
Se efectueazã, în conformitate cu reglementãrile în
domeniu, la data specificatã în Notificarea de
tranzacþionare, prin intermediul conturilor deschise în evidenþele Bãncii Naþionale a României/ale unui sistem de
transfer de fonduri autorizat de Banca Naþionalã a
României, pe numele:
a) Bãncii Naþionale a României ºi/sau;
b) intermediarilor pieþei primare/secundare a titlurilor de
stat Ñ bãnci (în nume propriu sau al clienþilor lor);
c) bãncilor Ñ clienþi ai intermediarilor pieþei primare/
secundare a titlurilor de stat.
Clienþii intermediarilor pieþei primare/secundare a titlurilor
de stat Ñ bãnci, în ceea ce priveºte serviciile de transfer
de fonduri oferite acestora pentru decontarea operaþiunilor
pieþei secundare a titlurilor de stat, sunt:
¥ intermediarii pieþei primare/secundare a titlurilor de stat Ñ
societãþi de valori mobiliare;
¥ alte persoane fizice ºi juridice.
Cu data extrasului de cont emis de Banca Naþionalã a
României/de sistemul de transfer de fonduri autorizat de
Banca Naþionalã a României, intermediarii pieþei
primare/secundare a titlurilor de stat Ñ bãnci au obligaþia
sã înregistreze în evidenþele proprii ºi sã elibereze clienþilor
lor extrase de cont curent aferente decontãrii operaþiunilor
cu titluri de stat pe piaþa secundarã.
2.2. Decontarea operaþiunilor cu titluri de stat pe piaþa
secundarã care presupun transferuri de fonduri interbancare Ñ
în monedã strãinã
Se efectueazã, în conformitate cu reglementãrile în
domeniu, la data specificatã în Notificarea de
tranzacþionare, prin intermediul conturilor de corespondent
deschise în moneda respectivã.
Cu data extrasului de cont intermediarii pieþei
primare/secundare a titlurilor de stat Ñ bãnci au obligaþia
sã elibereze clienþilor lor (intermediarii pieþei primare/secundare a titlurilor de stat Ñ societãþi de valori mobiliare, alte
persoane fizice ºi juridice) extrase de cont curent aferente
decontãrii operaþiunilor cu titluri de stat efectuate pe piaþa
secundarã.
2.3. Decontarea operaþiunilor cu titluri de stat pe piaþa
secundarã, care presupun transferuri de fonduri intrabancare Ñ în monedã naþionalã ºi strãinã
Se efectueazã, în conformitate cu reglementãrile în
domeniu, la data specificatã în Notificarea de
tranzacþionare, în evidenþele proprii ale intermediarilor pieþei
primare/secundare a titlurilor de stat Ñ bãnci.
Clienþii intermediarilor pieþei primare/secundare a titlurilor
de stat Ñ bãnci, în ceea ce priveºte serviciile de transfer
de fonduri oferite acestora pentru decontarea operaþiunilor
pieþei secundare a titlurilor de stat, sunt:
¥ intermediarii pieþei primare/secundare Ñ societãþi de
valori mobiliare;
¥ alte persoane fizice ºi juridice.
Cu aceeaºi datã intermediarii pieþei primare/secundare a
titlurilor de stat Ñ bãnci au obligaþia sã elibereze clienþilor
lor extrase de cont curent aferente decontãrii operaþiunilor
cu titluri de stat efectuate pe piaþa secundarã.

CAPITOLUL V
Raportãri
Art. 29. Ñ În vederea înregistrãrii operaþiunilor cu titluri
de stat derulate de clienþii intermediarilor pieþei primare ºi
secundare, intermediarii transmit agentului desemnat de
Ministerul Finanþelor Publice, zilnic sau ori de câte ori este
cazul, urmãtoarele raportãri:
1. Situaþia privind deschiderile de conturi de evidenþã a
titlurilor de stat (anexa nr. 13 la prezentele proceduri de
lucru).
Intermediarii pieþei primare a titlurilor de stat înscriu în
raportul menþionat mai sus informaþii cu privire la deschiderile de conturi de evidenþã a titlurilor de stat în numele
clienþilor bancari (indiferent de calitatea acestora), clienþilor
societãþilor de valori mobiliare autorizate ca intermediari ai
pieþei secundare ºi clienþilor nebancari în numele cãrora
depun oferte pe piaþa primarã.
Intermediarii pieþei secundare înscriu în raportul
menþionat mai sus informaþii cu privire la deschiderile de
conturi de evidenþã a titlurilor de stat în numele clienþilor
bancari;
2. Situaþia privind soldurile conturilor cumulate ale
clienþilor nebancari (anexa nr. 14 la prezentele proceduri
de lucru). Acest raport va fi transmis pânã cel târziu la
ora 16,00;
3. Situaþia privind tranzacþiile cu titluri de stat grupate
pe categorii de clienþi (anexa nr. 17 la prezentele proceduri de lucru). Acest raport va fi întocmit lunar ºi va fi
transmis în prima zi lucrãtoare a lunii urmãtoare celei la
care se referã raportul, pânã cel târziu la ora 12,00.
Art. 30. Ñ Pentru titlurile de stat tranzacþionate la Bursa
de Valori Bucureºti:
1. agentul desemnat de Ministerul Finanþelor Publice
transmite Bursei de Valori Bucureºti Situaþia privind
deþinãtori înregistraþi la data emisiunii anexa nr. 15 la prezentele proceduri de lucru);
2. Bursa de Valori Bucureºti transmite agentului desemnat de Ministerul Finanþelor Publice Situaþia privind
deþinãtorii înregistraþi la data înregistrãrii curente în vederea plãþii cuponului/rãscumpãrãrii (anexa nr. 16 la prezentele proceduri de lucru);
3. Bursa de Valori Bucureºti transmite agentului desemnat de Ministerul Finanþelor Publice Situaþia privind
tranzacþiile cu titluri de stat grupate pe categorii de clienþi
(anexa nr. 17 la prezentele proceduri de lucru). Acest
raport va fi întocmit lunar ºi va fi transmis în prima zi
lucrãtoare a lunii urmãtoare celei la care se referã raportul,
pânã cel târziu la ora 12,00.
Art. 31. Ñ Agentul desemnat de Ministerul Finanþelor
Publice poate solicita, dacã considerã necesar, orice alte
rapoarte privind activitatea cu titluri de stat în formã dematerializatã.
CAPITOLUL VI
Dispoziþii tranzitorii ºi finale
Art. 32. Ñ Conturile de titluri de stat deschise în
Registrul primar ºi în registrele secundare reprezintã o evidenþã extracontabilã a operaþiunilor cu titluri de stat
desfãºurate pe piaþa primarã ºi pe piaþa secundarã a titlurilor de stat.
Art. 33. Ñ La sfârºitul fiecãrei zile se întocmesc extrase
de cont pentru toate conturile de titluri de stat implicate în
operaþiuni cu titluri de stat în cursul zilei. Fiecare extras al
unui cont conþine toate operaþiunile efectuate de deþinãtorul
contului respectiv.
Dreptul de proprietate raportat în acest document nu
este transferabil decât prin vânzare sau transfer autorizat
în conformitate cu reglementãrile în vigoare.
Intermediarul pieþei primare sau secundare a titlurilor de
stat, precum ºi clienþii lui bancari au obligaþia sã ridice de
la sediul agentului desemnat de Ministerul Finanþelor
Publice extrasele de cont care le aparþin.
Art. 34. Ñ Pentru titlurile de stat aflate în circulaþie la
data intrãrii în vigoare a noului sistem de înregistrare se
procedeazã astfel:
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În termen de 5 zile lucrãtoare de la data încheierii perioadei de autorizare bãncile care nu au fost autorizate ca
intermediar al pieþei primare sau secundare, precum ºi
deþinãtorii înregistraþi clienþi ai acestora sunt obligaþi sã îºi
transfere titlurile de stat din portofoliu în conturi de evidenþã a titlurilor de stat deschise la un intermediar al pieþei
primare/secundare autorizat. Începând cu data limitã de
efectuare a transferului operaþiunile cu titluri de stat nu mai
pot fi efectuate decât prin noile conturi de evidenþã deschise. În caz contrar operaþiunile cu titluri de stat ce fac
obiectul prezentului articol vor fi anulate.
Art. 35. Ñ În cazul retragerii autorizaþiei acordate intermediarului pieþei titlurilor de stat ca urmare a iniþierii procedurii de reorganizare ºi lichidare judiciarã sau în cazul
bãncilor intermediari ai pieþei titlurilor de stat aflate în stare
de insolvabilitate, cãrora li se aplicã procedura falimentului
instituitã prin Legea nr. 83/1998, sau din oricare alt motiv,
intermediarul respectiv este obligat:
ii(i) sã îi predea agentului desemnat de Ministerul
Finanþelor Publice Registrul secundar în care sã
se reflecte toate înregistrãrile aferente operaþiunilor efectuate pânã la data retragerii autorizaþiei;
i(ii) sã asigure, în termen de maximum 5 zile
lucrãtoare, transferarea titlurilor de stat deþinute
de clienþii sãi în conturi de titluri de stat deschise
de aceºtia la alþi intermediari;
(iii) sã notifice agentului desemnat de Ministerul
Finanþelor Publice, nominal, toate transferurile
efectuate.
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Menþionãm cã dupã retragerea autorizaþiei singurele
operaþiuni permise sunt cele aferente transferãrii titlurilor din
conturile clienþilor sãi.
Art. 36. Ñ În momentul în care un deþinãtor înregistrat
este declarat falimentar, titlurile de stat deþinute în nume
propriu, care au scadenþã sau plata de cupon ulterior datei
de lichidare a acestuia, vor fi transferate într-un cont de
evidenþã a titlurilor de stat deschis pe numele societãþii
lichidator. Sumele aferente acestor titluri vor fi virate în
contul curent al societãþii lichidator.
Art. 37. Ñ Încãlcarea dispoziþiilor prezentelor proceduri
de lucru conduce la aplicarea sancþiunilor prevãzute la
art. 72 din Regulamentul privind operaþiunile cu titluri de
stat emise în formã dematerializatã, aprobat prin Ordinul
ministrului finanþelor publice, al guvernatorului Bãncii
Naþionale a României ºi al preºedintelui Comisiei Naþionale
a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001.
Sancþiunile aplicate potrivit art. 72 din Regulamentul privind operaþiunile cu titluri de stat emise în formã dematerializatã sunt comunicate de Banca Naþionalã a României
instituþiei sancþionate, agentului desemnat de Ministerul
Finanþelor Publice ºi Comisiei Naþionale a Valorilor
Mobiliare ºi sunt publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Art. 38. Ñ Anexele nr. 1Ñ17 fac parte integrantã din
prezentele proceduri de lucru.
Art. 39. Ñ Banca Naþionalã a României îºi rezervã
dreptul de a modifica forma ºi structura rapoartelor
cuprinse în anexe, urmând sã comunice tuturor celor
implicaþi noile rapoarte.
ANEXA Nr. 1
la procedurile de lucru

Antet oficial ............................................................
Numãr de înregistrare/Data ..................................
Cãtre Banca Naþionalã a României
Domnului/Doamnei ..................................................
Director
Direcþia reglementare ºi autorizare
CERERE

pentru autorizarea ca intermediar al pieþei titlurilor de stat
....................................................................................., cu sediul social în ................, str. .............
(denumirea completã a intermediarului pieþei primare/secundare)

nr. .........., telefon .........................., telex .........................., fax ........................, înmatriculat în registrul comerþului cu nr. ......................, având codul fiscal nr. ...................... /având codul unic de
înregistrare ............................., atribut fiscal ......................... ºi numãr de ordine în registrul
comerþului ....................., prin reprezentant legal/împuternicit legal al acestuia ................., solicitãm
autorizarea ca:
Ñ intermediar al pieþei primare a titlurilor de stat*)
Ñ intermediar al pieþei secundare a titlurilor de stat*)
în vederea efectuãrii de operaþiuni cu titluri de stat.
Anexãm la prezenta cerere documentaþia prevãzutã în Regulamentul privind operaþiunile cu
titluri de stat în formã dematerializatã, aprobat prin Ordinul ministrului finanþelor publice, al guvernatorului Bãncii Naþionale a României ºi al preºedintelui Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare
nr. 875/2001, dupã cum urmeazã:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Semnãturi autorizate ºi ºtampila oficialã
Numele ºi prenumele ................................
(LS)
Funcþia ..............................

Numele ºi prenumele ................................
(LS)
Funcþia ..............................

*) Se marcheazã poziþia corespunzãtoare calitãþii pe care solicitantul doreºte sã o obþinã.
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ANEXA Nr. 2
la procedurile de lucru

Antet oficial ............................................................
Numãr de înregistrare/Data ..................................
Cãtre Banca Naþionalã a României
Domnului/Doamnei ..................................................
Director
Direcþia reglementare ºi autorizare
LISTA

cu specimenele de semnãturi ale persoanelor desemnate sã angajeze .......................
în operaþiunile cu titluri de stat
.................................................................................... desemneazã pe fiecare dintre urmãtoarele
(denumirea completã a intermediarului pieþei primare/secundare)

persoane ca având semnãturã autorizatã pentru a angaja ...........................................................................
(denumirea completã a intermediarului pieþe primarei/secundare)

în legãturã cu operaþiunile aferente titlurilor de stat în formã dematerializatã, lansate de Ministerul
Finanþelor Publice printr-un agent desemnat, ºi certificã cã specimenul de semnãturã din dreptul
fiecãrui nume este original.
Numele

Prenumele

Funcþia

Semnãtura

Titulari
..................................................................
..................................................................
..................................................................

....................................
....................................
....................................

Înlocuitori
..................................................................
..................................................................
..................................................................

....................................
....................................
....................................

Corespondenþa în legãturã cu operaþiunile cu titluri de stat va fi adresatã
domnului/doamnei ......................................, funcþia ........................., departamentul .................,
telefon ........................., fax ..................... .
Numele ºi prenumele ................................

Numele ºi prenumele ................................

(LS)

(LS)

Funcþia ..............................

Funcþia ..............................

ANEXA Nr. 3
la procedurile de lucru

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

.....................................................................
(denumirea completã a intermediarului pieþei primare)
ANGAJAMENT

........................................................................ se va supune ºi va respecta prevederile legale în
(denumirea completã a intermediarului pieþei primare)

vigoare privind operaþiunile cu titluri de stat ºi va acþiona în litera ºi spiritul acestora.
............................................................................ se angajeazã sã menþinã condiþiile minimale
(denumirea completã a intermediarului pieþei primare)

prevãzute de Regulamentul privind operaþiunile cu titluri de stat emise în formã dematerializatã,
aprobat prin Ordinul ministrului finanþelor publice, al guvernatorului Bãncii Naþionale a României ºi
al preºedintelui Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001.
.......................................................................... îºi asumã responsabilitatea îndeplinirii tuturor
(denumirea completã a intermediarului pieþei primare)

obligaþiilor ce decurg din statutul de intermediar al pieþei primare a titlurilor de stat.
.............................................................................. se obligã sã depunã anual/pentru fiecare
(denumirea completã a intermediarului pieþei primare)

emisiune oferte de cumpãrare într-un cuantum minim stabilit de Ministerul Finanþelor Publice.
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............................................................................. va deschide, va organiza ºi va menþine un
(denumirea completã a intermediarului pieþei primare)

Registru secundar, respectând cerinþele ºi principiile formulate de Banca Naþionalã a României,
angajându-se ca, prin asumarea acestei responsabilitãþi, sã nu lezeze în nici un fel interesele
deþinãtorilor înregistraþi.
........................................................................ se obligã ca prin declaraþiile ºi acþiunile sale sã
(denumirea completã a intermediarului pieþei primare)

nu afecteze funcþionarea liberã ºi deschisã a pieþei titlurilor de stat.
Semnãturi autorizate ºi ºtampila oficialã
Semnãtura .........................
Funcþia.................................

Semnãtura .........................
Funcþia.................................
Semnãtura .........................
Funcþia.................................
ANEXA Nr. 4
la procedurile de lucru

Instituþia
Adresa
Contul de titluri de stat
Telefon
Fax

Cãtre ........................................................................................

Data ............................

(denumirea agentului desemnat de Ministerul Finanþelor Publice)

OFERTÃ DE CUMPÃRARE

prin subscripþie publicã
A. Elementele emisiunii:
Tipul titlului de stat

Seria emisiunii

Data subscripþiei

Data
emisiunii

Data
scadenþei

Rata
dobânzii

B. Elementele ofertei de cumpãrare:
Simbol
al contului
de titluri
de stat

Numãr
de titluri
de stat
(bucãþi)

Valoare
nominalã
individualã
(moneda)

Valoare
nominalã
totalã
(moneda)

TOTAL, din care:
1. în cont propriu
2. în contul clienþilor Ñ TOTAL,
din care:
Ñ nume client
C. Instrucþiuni de platã ºi decontare:
1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:
În cazul acceptãrii ofertei noastre de cumpãrare sunteþi autorizaþi sã dispuneþi debitarea irevocabilã a conturilor deschise în evidenþele Bãncii Naþionale a României/ale unui sistem de transfer de fonduri autorizat de Banca Naþionalã a României, cu suma rezultatã, ºi creditarea conturilor
de evidenþã a titlurilor de stat conform lit. B, la data emisiunii din .............................................. .
Ne-am însuºit termenii ºi condiþiile emisiunii ºi ne vom conforma acestora.
Am depus/nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menþionatã mai sus.
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2. În cazul titlurilor de stat denominate în alte valute se va completa:
În cazul acceptãrii ofertei noastre de cumpãrare ne obligãm sã transferãm, la data
decontãrii, în contul de ......................................................... al Bãncii Naþionale a României, deschis
la ........................................................................................................... (se va trece contul corespunzãtor valutei conform prevederilor prospectului de emisiune), suma reprezentând valoarea
nominalã/costul titlurilor de stat denominate în .......................................................................................
(se va trece valuta conform prevederilor prospectului de emisiune) adjudecate.
În caz contrar, pentru întreaga perioadã de întârziere se va plãti o dobândã de penalizare la
nivelul ....................................... plus o marjã de ........................................................................... (se
va completa conform prevederilor prospectului de emisiune).
Ne-am însuºit termenii ºi condiþiile emisiunii ºi ne vom conforma acestora.
Am depus/nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menþionatã mai sus.
Semnãturi autorizate ºi ºtampila oficialã
Numele ºi prenumele ................................

Numele ºi prenumele ................................

(LS)

(LS)

Funcþia ..............................

Funcþia ..............................
ANEXA Nr. 5
la procedurile de lucru

Instituþia
Adresa
Contul de titluri de stat
Telefon
Fax
Cãtre ........................................................................................

Data ............................

(denumirea agentului desemnat de Ministerul Finanþelor Publice)

OFERTÃ DE CUMPÃRARE

prin subscripþie publicã
A. Elementele emisiunii:
Tipul titlului de stat

Seria emisiunii

Data subscripþiei

Data
emisiunii

Data
scadenþei

Rata
discontului

B. Elementele ofertei de cumpãrare:

DEFALCARE

Simbol
al contului
de titluri
de stat

Numãr
de titluri
de stat
(bucãþi)

Valoarea
nominalã
individualã
(moneda)

Costul
total
(moneda)

TOTAL, din care:
1. în cont propriu
2. în contul clienþilor Ñ TOTAL,
din care:
Ñ nume client
C. Instrucþiuni de platã ºi decontare:
1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:
În cazul acceptãrii ofertei noastre de cumpãrare sunteþi autorizaþi sã dispuneþi debitarea irevocabilã a conturilor deschise în evidenþele Bãncii Naþionale a României/ale unui sistem de transfer de fonduri autorizat de Banca Naþionalã a României, cu suma rezultatã, ºi creditarea conturilor
de evidenþã a titlurilor de stat conform lit. B, la data emisiunii din ÉÉÉÉ.ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ .
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Ne-am însuºit termenii ºi condiþiile emisiunii ºi ne vom conforma acestora.
Am depus/nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menþionatã mai sus.
2. În cazul titlurilor de stat denominate în alte valute se va completa:
În cazul acceptãrii ofertei noastre de cumpãrare ne obligãm sã transferãm, la data
decontãrii, în contul de É..................................................ÉÉÉÉÉÉ.....................ÉÉ al Bãncii
Naþionale a României, deschis la É..ÉÉ (se va trece contul corespunzãtor valutei conform prevederilor prospectului de emisiune), suma reprezentând valoarea nominalã/costul titlurilor de stat
denominate în ÉÉÉÉÉ.......................................................... (se va trece valuta conform prevederilor prospectului de emisiune) adjudecate.
În caz contrar, pentru întreaga perioadã de întârziere se va plãti o dobândã de penalizare la
nivelul ÉÉÉÉ......ÉÉÉÉÉÉÉ plus o marjã de ÉÉ........................................ÉÉÉÉÉÉÉÉ
(se va completa conform prevederilor prospectului de emisiune).
Ne-am însuºit termenii ºi condiþiile emisiunii ºi ne vom conforma acestora.
Am depus/nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menþionatã mai sus.
Semnãturi autorizate ºi ºtampila oficialã
Numele ºi prenumele ................................

Numele ºi prenumele ................................

(LS)

(LS)

Funcþia ..............................

Funcþia ..............................
ANEXA Nr. 6
la procedurile de lucru

Instituþia
Adresa
Contul de titluri de stat
Telefon
Fax
Cãtre ........................................................................................

Data ............................

(denumirea agentului desemnat de Ministerul Finanþelor Publice)
OFERTÃ DE CUMPÃRARE LA LICITAÞIE

Ñ ofertã necompetitivã Ñ
A. Elementele emisiunii:
Tipul titlului de stat

Seria emisiunii

Data licitaþiei

Data
emisiunii

Data
scadenþei

Valoarea
nominalã
individualã
(moneda)

Valoarea
nominalã
totalã
(moneda)

B. Elementele ofertei:

DEFALCARE

Simbol
al contului
de titluri
de stat

Numãr
de titluri
de stat
(bucãþi)

1. în contul clienþilor Ñ TOTAL,
din care:
Ñ nume client
C. Instrucþiuni de platã ºi decontare:
1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:
În cazul acceptãrii ofertei noastre de cumpãrare sunteþi autorizaþi sã dispuneþi debitarea irevocabilã a conturilor deschise în evidenþele Bãncii Naþionale a României/ale unui sistem de transfer de fonduri autorizat de Banca Naþionalã a României, cu suma rezultatã, ºi creditarea conturilor
de evidenþã a titlurilor de stat conform lit. B, la data emisiunii din É.......................ÉÉÉ.ÉÉ .
Ne-am însuºit termenii ºi condiþiile emisiunii ºi ne vom conforma acestora.
Am depus/nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menþionatã mai sus.
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2. În cazul titlurilor de stat denominate în alte valute se va completa:
În cazul acceptãrii ofertei noastre de cumpãrare ne obligãm sã transferãm, la data
decontãrii, în contul de ÉÉ.....................................ÉÉÉ al Bãncii Naþionale a României, deschis
la ÉÉÉÉ........................................................................................É (se va trece contul corespunzãtor valutei conform prevederilor prospectului de emisiune), suma reprezentând valoarea
nominalã/costul titlurilor de stat denominate în ....................................................................................ÉÉÉÉ
(se va trece valuta conform prevederilor prospectului de emisiune) adjudecate.
În caz contrar, pentru întreaga perioada de întârziere se va plãti o dobândã de penalizare la
nivelul ÉÉÉÉÉÉÉ...ÉÉÉ plus o marjã de ÉÉ...................................................ÉÉÉÉÉÉÉ
(se va completa conform prevederilor prospectului de emisiune).
Ne-am însuºit termenii ºi condiþiile emisiunii ºi ne vom conforma acestora.
Am depus/nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menþionatã mai sus.
Semnãturi autorizate ºi ºtampila oficialã
Numele ºi prenumele ................................

Numele ºi prenumele ................................

(LS)

(LS)

Funcþia ..............................

Funcþia ..............................
ANEXA Nr. 7
la procedurile de lucru

Instituþia
Adresa
Contul de titluri de stat
Telefon
Fax
Cãtre ........................................................................................

Data ............................

(denumirea agentului desemnat de Ministerul Finanþelor Publice)
OFERTÃ DE CUMPÃRARE LA LICITAÞIE

Ñ ofertã competitivã Ñ
A. Elementele emisiunii:
Tipul titlului de stat

Seria emisiunii

Data licitaþiei

Data
emisiunii

Data
scadenþei

B. Oferta de cumpãrare defalcatã pe tranºe:
Numãrul
tranºei

1.

DEFALCARE

Simbol al
contului
de titluri
de stat

Numãr
de titluri
de stat
(bucãþi)

Valoarea
nominalã
individualã
(moneda)

Valoarea
nominalã
totalã
(moneda)

Rata
dobânzii
(%)

TOTAL, din care:
Ñ în cont propriu
Ñ în contul clienþilor Ñ TOTAL,
din care:
Ñ nume clienþi

2.
TOTAL:

*******

***********

C. Instrucþiuni de platã ºi decontare:
1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:
În cazul acceptãrii ofertei noastre de cumpãrare sunteþi autorizaþi sã dispuneþi debitarea irevocabilã a conturilor deschise în evidenþele Bãncii Naþionale a României/ale unui sistem de
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transfer de fonduri autorizat de Banca Naþionalã a României, cu suma rezultatã, ºi creditarea conturilor de evidenþã a titlurilor de stat conform lit. B, la data emisiunii din ÉÉ.........................ÉÉ .
Ne-am însuºit termenii ºi condiþiile emisiunii ºi ne vom conforma acestora.
Am depus/nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menþionatã
mai sus.
2. În cazul titlurilor de stat denominate în alte valute se va completa:
În cazul acceptãrii ofertei noastre de cumpãrare ne obligãm sã transferãm, la data
decontãrii, în contul de ÉÉÉ......................ÉÉÉÉÉÉ al Bãncii Naþionale a României, deschis
la ÉÉ..................................................ÉÉÉ....................É...ÉÉÉ (se va trece contul corespunzãtor valutei conform prevederilor prospectului de emisiune), suma reprezentând valoarea
nominalã/costul titlurilor de stat denominate în É..............................................ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
(se va trece valuta conform prevederilor prospectului de emisiune) adjudecate.
În caz contrar, pentru întreaga perioada de întârziere se va plãti o dobândã de penalizare la
nivelul É.....................ÉÉÉ plus o marjã de ........................................................................ÉÉÉÉ
(se va completa conform prevederilor prospectului de emisiune).
Ne-am însuºit termenii ºi condiþiile emisiunii ºi ne vom conforma acestora.
Am depus/nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menþionatã
mai sus.
Semnãturi autorizate ºi ºtampila oficialã
Numele ºi prenumele ................................

Numele ºi prenumele ................................

(LS)

(LS)

Funcþia ..............................

Funcþia ..............................
ANEXA Nr. 8
la procedurile de lucru

Instituþia
Adresa
Contul de titluri de stat
Telefon
Fax
Cãtre ........................................................................................

Data ............................

(denumirea agentului desemnat de Ministerul Finanþelor Publice)
OFERTÃ DE CUMPÃRARE LA LICITAÞIE

Ñ ofertã competitivã Ñ
A. Elementele emisiunii:
Tipul titlului de stat

Seria emisiunii

Valoarea nominalã
individualã

Data
licitaþiei

Data
emisiunii

Data
scadenþei

B. Oferta de cumpãrare defalcatã pe tranºe:
Numãrul
tranºei

1.

DEFALCARE

Simbol
al contului
de titluri
de stat

Numãr
de titluri
de stat
(bucãþi)

Rata
discontului
(%)

Preþul
(%)

Randamentul
Costul (moneda)
(%)

TOTAL, din care:
Ñ în cont propriu
Ñ în contul clienþilor Ñ
TOTAL,
din care:
Ñ nume client

2.
TOTAL:

******

**********
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C. Instrucþiuni de platã ºi decontare:
1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:
În cazul acceptãrii ofertei noastre de cumpãrare sunteþi autorizaþi sã dispuneþi debitarea irevocabilã a conturilor deschise în evidenþele Bãncii Naþionale a României/ale unui sistem de transfer de fonduri autorizat de Banca Naþionalã a României, cu suma rezultatã, ºi creditarea conturilor
de evidenþã a titlurilor de stat conform lit. B, la data emisiunii din É......................ÉÉÉ.ÉÉÉ .
Ne-am însuºit termenii ºi condiþiile emisiunii ºi ne vom conforma acestora.
Am depus/nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menþionatã mai sus.
2. În cazul titlurilor de stat denominate în alte valute se va completa:
În cazul acceptãrii ofertei noastre de cumpãrare ne obligãm sã transferãm, la data
decontãrii, în contul de ÉÉÉ........................................ÉÉ al Bãncii Naþionale a României, deschis
la ÉÉ..........É........ÉÉ.......................................................................................... (se va trece contul
corespunzãtor valutei conform prevederilor prospectului de emisiune), suma reprezentând valoarea
nominalã/costul titlurilor de stat denominate în É...............................É...........................................ÉÉ
(se va trece valuta conform prevederilor prospectului de emisiune) adjudecate.
În caz contrar, pentru întreaga perioadã de întârziere se va plãti o dobândã de penalizare la
nivelul ÉÉÉÉ...............ÉÉÉ plus o marjã de É...........................................................ÉÉÉÉÉ
(se va completa conform prevederilor prospectului de emisiune).
Ne-am însuºit termenii ºi condiþiile emisiunii ºi ne vom conforma acestora.
Am depus/nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menþionatã mai sus.
Semnãturi autorizate ºi ºtampila oficialã
Numele ºi prenumele ................................
(LS)
Funcþia ..............................

Numele ºi prenumele ................................
(LS)
Funcþia ..............................
ANEXA Nr. 9
la procedurile de lucru1)

1)

Anexa nr. 9 este reprodusã în facsimil.
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ANEXA Nr. 10
la procedurile de lucru1)

1)

Anexa nr. 10 este reprodusã în facsimil.
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ANEXA Nr. 11
la procedurile de lucru

Antet oficial

Data ....................

BORDEROU

privind notificãrile de tranzacþionare
Nr.
crt.

Contrapartidã

Numãrul titlului
de stat

Seria

Data decontãrii

Predare

Primire

Numele ºi prenumele ÉÉÉÉÉ

Numele ºi prenumele ÉÉÉÉÉ

Semnãtura ....................................

Semnãtura ....................................
Ora ÉÉÉ

ANEXA Nr. 12
la procedurile de lucru

Antet oficial
Numãr de înregistrare/Data É..........................É
Cãtre É................................................................É
NOTIFICARE DE CONSTITUIRE A GAJULUI

în favoarea unui terþ
É......................................................................É, în baza documentului anexat*), vã autorizeazã
(denumirea completã a gajatorului)

sã operaþi în contul de evidenþã a titlurilor de stat gajarea, în favoarea É...................................É,
a unui numãr de É...................É titluri de stat, seria É...........................É, înregistrate în contul
de titluri de stat numãrul É..............................É, deschis la É......................................................É,
de la data de É........................................É pânã la data de É...................................................É .
Numele ºi prenumele ................................

(LS)
Funcþia ..............................

Numele ºi prenumele ................................

(LS)
Funcþia ..............................

*) Se anexeazã la notificare o copie de pe documentul în baza cãruia se solicitã constituirea gajului (contract,
borderou etc.).
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ANEXA Nr. 13
la procedurile de lucru

Antet oficial É..............................................................É
(denumirea intermediarului pieþei primare/secundare)

Numãr de înregistrare/Data É....................................É

Cãtre É...............................................................................É
(denumirea agentului desemnat de Ministerul Finanþelor Publice)
SITUAÞIA

privind deschiderile de conturi de evidenþã a titlurilor de stat
Nr.
crt.

Denumirea clientului

Categoria clientului*)

Semnãturi autorizate ºi ºtampila oficialã
Numele ºi prenumele ................................

Simbolul contului

Numele ºi prenumele ................................

(LS)

(LS)

Funcþia ..............................

Funcþia ..............................

*) Se completeazã conform procedurilor de lucru, dupã caz: banca intermediar al pieþei secundare/client, societate
de valori mobiliare intermediar al pieþei secundare, client nebancar (persoanã juridicã/fizicã rezidentã/nerezidentã).

ANEXA Nr. 14
la procedurile de lucru

Antet oficial É..............................................................É
(denumirea intermediarului pieþei primare/secundare)

Numãr de înregistrare/Data É....................................É

Ora ............

Cãtre É...............................................................................É
(denumirea agentului desemnat de Ministerul Finanþelor Publice)
SITUAÞIA

privind soldurile conturilor cumulate ale clienþilor nebancari
la finele zilei de É.................É
Emisiunea*) ................................................................................................................................É
Pentru operaþiunile derulate în contrapartidã cu un intermediar al pieþei titlurilor de stat sau cu o
bancã Ñ cu specificarea simbolului de cont al contrapartidei
Simbol
al contului
cumulat

Denumirea
contului
cumulat

Simbol al contului
de contrapartidã
cumulat

Rulaj
debitor

Rulaj
creditor

Sold
final

*******

*********

*************

*) Se completeazã câte un raport pentru fiecare emisiune de titluri tranzacþionatã.
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Pentru operaþiunile derulate în contrapartidã cu un client nebancar Ñ cu specificarea simbolului de
cont cumulat al contrapartidei
Simbol
al contului
cumulat

Denumirea
contului
cumulat

Simbol al contului
de contrapartidã
cumulat

Rulaj
debitor

Rulaj
creditor

Sold
final

*******

*********

*************

Semnãturi autorizate ºi ºtampila oficialã
Numele ºi prenumele ................................

Numele ºi prenumele ................................

(LS)

(LS)

Funcþia ..............................

Funcþia ..............................

ANEXA Nr. 15
la procedurile de lucru

Antet oficial É..............................................................................É
(denumirea agentului desemnat de Ministerul Finanþelor Publice)

Numãr de înregistrare/Data É.....................................................É
Cãtre Bursa de Valori Bucureºti
Domnului/Doamnei É...........................É
Funcþia É..............................................É
SITUAÞIA

privind deþinãtorii înregistraþi la data emisiunii É........................
Emisiunea*) É................................................................................................................................
Nr.
crt.

Denumirea clientului

Denumirea
intermediarului
pieþei primare**)

Numãr de titluri
de stat adjudecate

Valoarea nominalã
totalã

*********

******************

Semnãturi autorizate ºi ºtampila oficialã
Numele ºi prenumele ................................
(LS)
Funcþia ..............................

Numele ºi prenumele ................................
(LS)
Funcþia ..............................

**) Se completeazã câte un raport pentru fiecare emisiune de titluri adjudecatã.
**) Se completeazã denumirea intermediarului pieþei primare prin care clientul respectiv a adjudecat.
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ANEXA Nr. 16
la procedurile de lucru

Antet oficial
Numãr de înregistrare/Data É.....................................................É
Cãtre É...............................................................................É
(denumirea agentului desemnat de Ministerul Finanþelor Publice)

Domnului/Doamnei É...........................É
Funcþia É..............................................É
SITUAÞIA

privind deþinãtorii înregistraþi la data înregistrãrii curente în vederea
plãþii cuponului/rãscumpãrãrii la data ...................É
Emisiunea*) É............................................................................................................................É
Nr.
crt.

Denumirea bãncii decontatoare**)

Numãrul de titluri de stat
deþinute

Valoarea nominalã
totalã

********

*************

Semnãturi autorizate ºi ºtampila oficialã
Numele ºi prenumele ................................

Numele ºi prenumele ................................

(LS)

(LS)

Funcþia ..............................

Funcþia ..............................

**) Se completeazã câte un raport pentru fiecare emisiune de titluri de stat.
**) Se completeazã pentru fiecare client banca folositã de acesta pentru decontarea operaþiunilor cu titluri de
stat derulate prin Bursa de Valori Bucureºti.
ANEXA Nr. 17
la procedurile de lucru

Cãtre É...............................................................................É
(denumirea agentului desemnat de Ministerul Finanþelor Publice)

Domnului/Doamnei É...........................É
Funcþia É..............................................É
SITUAÞIA

privind tranzacþiile cu titluri de stat grupate pe categorii de clienþi la data ÉÉ
Vânzare
Categoria clientului

Numãr
de
bucãþi

Valoarea
Valoarea
nominalã
tranzacþiei
totalã

Cumpãrare
%

Numãr
de
bucãþi

Valoarea
Valoarea
nominalã
tranzacþiei
totalã

%

Bãnci*)
Societãþi de asigurare
Fonduri mutuale
Societãþi de valori mobiliare
Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe
Fond de garantare
Companii nefinanciare
Camere de comerþ
Cooperative de credit
Burse de valori
Alte persoane juridice rezidente
Persoane juridice nerezidente
Persoane fizice rezidente
Persoane fizice nerezidente
TOTAL:

Semnãturi autorizate ºi ºtampila oficialã
Numele ºi prenumele ÉÉ..........................

Numele ºi prenumele ÉÉ..........................

(LS)
Funcþia ..............................

(LS)
Funcþia ..............................

*) Se va completa numai în raportul transmis de Bursa de Valori Bucureºti.
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P R E Þ U R I L E

publicaþiilor legislative pentru anul 2002
Ñ pe suport tradiþional Ñ

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Denumirea publicaþiei

Monitorul Oficial, Partea I, în limba românã
Monitorul Oficial, Partea I în limba românã,
numere bis
Monitorul Oficial, Partea I, în limba maghiarã
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Colecþia Legislaþia României
Colecþia de hotãrâri ale Guvernului ºi alte
acte normative
Repertoriul actelor normative
Decizii ale Curþii Constituþionale
Ediþii trilingve
Ediþii tematice*)

Nr.
anual
de apariþii

Valoarea
abonamentului
anual
Ñ lei Ñ

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei Ñ
Trim. II
Trim. III

Trim. I

700
50

5.938.400
1.114.880

1.484.600
Ñ

1.633.060
Ñ

1.796.366
Ñ

1.976.003
Ñ

250
300
750
2.100
250
4
12

4.950.400
7.804.160
1.584.128
6.691.360
6.162.000
1.557.400
2.595.840

1.237.600
1.951.040
396.032
1.672.840
1.540.500
389.350
648.960

1.237.600
1.951.040
396.032
1.672.840
1.540.500
428.285
713.856

1.237.600
1.951.040
396.032
1.672.840
1.540.500
471.114
785.242

1.237.600
1.951.040
396.032
1.672.840
1.540.500
518.225
863.766

1
1
12

390.000
292.500
1.560.000
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Trim. IV

*) Preþ individual pe apariþie ce se va comunica difuzorului cu 30 de zile înainte de tipãrire.

Publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ menþionate la punctele 1Ð7 sunt purtãtoare de T.V.A. în cotã de
19%, iar cele menþionate la punctele 8Ð13 sunt scutite de T.V.A.
Pentru siguranþa clienþilor, abonamentele la publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ se pot efectua prin
urmãtorii difuzori:
◆ COMPANIA NAÞIONALÃ ”POªTA ROMÂNÃÒ Ñ S.A. Ñ prin oficiile sale poºtale
◆ RODIPET Ñ S.A.

Ñ prin toate filialele

◆ INTERPRESS SPORT Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, str. Hristo Botev nr. 6
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)

◆ PRESS EXPRES Ñ S.R.L.

Ñ Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 772.66.87; 095.133.712)

◆ M.T. PRESS IMPEX Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)

◆ G & F PRESS DISTRIBUTION Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, ªos. Alexandriei nr. 76, bl. PC 8, sc. 1, et. 5, ap. 22
(telefon/fax: 420.99.71)

◆ ZIRKON MEDIA Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, bd. Nicolae Grigorescu nr. 29A, bl. N22, ap. 38
(telefon/fax: 340.31.09)

◆ CURIER PRESS Ñ S.R.L.

Ñ Braºov, str. Traian Grozãvescu nr. 7
(telefon/fax: 068/47.05.96)

◆ MIMPEX Ñ S.R.L.

Ñ Hunedoara, str. Ion Creangã nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 054/71.92.43)

◆ CALLIOPE Ñ S.R.L.

Ñ Ploieºti, str. Candiano Popescu nr. 36
(telefon/fax: 044/11.40.52, 044/11.48.01)

◆ INFO EUROTRADING Ñ S.A.

Ñ Bucureºti, Calea Griviþei nr. 148
(telefon/fax: 222.18.29)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
ºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ºi 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
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