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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind înfiinþarea comunei Crizbav, judeþul Braºov
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
(2) De la data intrãrii în vigoare a prezentei legi venituArt. 1. Ñ (1) Se înfiinþeazã comuna Crizbav, judeþul
Braºov, având în componenþã satele Crizbav ºi Cutuº, care rile ºi cheltuielile care, în condiþiile legii, revin de drept
provin din comuna Hãlchiu, judeþul Braºov. Reºedinþa comunei Crizbav vor fi administrate ºi gestionate prin autoritãþile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugecomunei Crizbav se stabileºte în satul Crizbav.
(2) Comuna Hãlchiu are în componenþã satele Hãlchiu tului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat, în limita prevederilor
ºi Satu Nou, iar ca reºedinþã satul Hãlchiu.
Art. 2. Ñ (1) Pânã la constituirea, potrivit legii, a auto- aprobate, în anul 2002, pe ansamblul judeþului Braºov.
(3) Bugetul comunei Crizbav pe anul 2002 se va
ritãþilor administraþiei publice locale în comuna Crizbav,
judeþul Braºov, rezolvarea problemelor curente se va asi- elabora de cãtre delegaþii prevãzuþi la alin. (1), cu avizul
gura de 2 delegaþi numiþi prin ordin al prefectului, cu Direcþiei generale a finanþelor publice a judeþului Braºov.
(4) Operaþiunile de predare-primire se vor face pe bazã
atribuþii de primar ºi viceprimar, precum ºi de un secretar
de protocoale încheiate între actualul primar al comunei
numit de prefect, în condiþiile legii.
Hãlchiu ºi delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu
(2) Salarizarea persoanelor prevãzute la alin. (1) se va atribuþii de primar al comunei Crizbav.
face, potrivit reglementãrilor legale în vigoare, din bugetul
Art. 4. Ñ Pânã la noile alegeri locale autoritãþile
comunei Crizbav.
administraþiei publice locale din comuna Hãlchiu, judeþul
Art. 3. Ñ (1) Consiliul Judeþean Braºov ºi delegaþii Braºov, vor funcþiona în componenþa avutã la intrarea în
împuterniciþi conform prevederilor art. 2 alin. (1), împreunã vigoare a prezentei legi.
cu Direcþia generalã a finanþelor publice a judeþului Braºov
Art. 5. Ñ Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea
ºi Consiliul Local al Comunei Hãlchiu, vor repartiza venitu- administrativã a teritoriului României, republicatã în Buletinul
rile ºi cheltuielile actualului buget al comunei Hãlchiu între Oficial, Partea I, nr. 54Ñ55 din 27 iulie 1981, cu modicomunele prevãzute la art. 1.
ficãrile ulterioare, se modificã în mod corespunzãtor.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 23 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 14 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 6 noiembrie 2002.
Nr. 605.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind înfiinþarea
comunei Crizbav, judeþul Braºov
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind înfiinþarea comunei Crizbav,
judeþul Braºov, ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 4 noiembrie 2002.
Nr. 890.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 49/2002 pentru ratificarea Memorandumului
de finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la Programul PHARE 2001
de cooperare transfrontalierã dintre România ºi Ungaria Ñ RO 0102,
semnat la Bucureºti la 4 decembrie 2001
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului
nr. 49 din 25 iulie 2002 pentru ratificarea Memorandumului
de finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia
Europeanã referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontalierã dintre România ºi Ungaria Ñ

RO 0102, semnat la Bucureºti la 4 decembrie 2001,
adoptatã în temeiul art. 1 pct. I.2 din Legea
nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 620 din 22 august 2002.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 9 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 15 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 6 noiembrie 2002.
Nr. 608.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 49/2002 pentru ratificarea Memorandumului
de finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã
referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare
transfrontalierã dintre România ºi Ungaria Ñ RO 0102,
semnat la Bucureºti la 4 decembrie 2001
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 49/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanþare dintre
Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la Programul PHARE
2001 de cooperare transfrontalierã dintre România ºi Ungaria Ñ RO 0102,
semnat la Bucureºti la 4 decembrie 2001, ºi se dispune publicarea acestei
legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 4 noiembrie 2002.
Nr. 893.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 60/2002 pentru ratificarea
Memorandumului de înþelegere dintre România ºi Comunitatea Europeanã
privind participarea României la Programul comunitar pentru întreprinderi
ºi spirit antreprenorial, în particular pentru întreprinderi mici ºi mijlocii,
semnat la Bucureºti la 31 mai 2002 ºi la Bruxelles la 28 iunie 2002
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 60
din 22 august 2002 pentru ratificarea Memorandumului de
înþelegere dintre România ºi Comunitatea Europeanã privind participarea României la Programul comunitar pentru
întreprinderi ºi spirit antreprenorial, în particular pentru întreprinderi mici ºi mijlocii, semnat la Bucureºti la 31 mai 2002

ºi la Bruxelles la 28 iunie 2002, adoptatã în temeiul prevederilor art. 1 pct. I.8 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din
30 august 2002.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 23 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 17 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 6 noiembrie 2002.
Nr. 609.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 60/2002 pentru ratificarea Memorandumului
de înþelegere dintre România ºi Comunitatea Europeanã
privind participarea României la Programul comunitar
pentru întreprinderi ºi spirit antreprenorial, în particular
pentru întreprinderi mici ºi mijlocii, semnat la Bucureºti
la 31 mai 2002 ºi la Bruxelles la 28 iunie 2002
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 60/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înþelegere dintre România ºi Comunitatea Europeanã privind participarea României la
Programul comunitar pentru întreprinderi ºi spirit antreprenorial, în particular
pentru întreprinderi mici ºi mijlocii, semnat la Bucureºti la 31 mai 2002 ºi la
Bruxelles la 28 iunie 2002, ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 4 noiembrie 2002.
Nr. 894.
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HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAÞILOR
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
privind contul de execuþie a bugetului Camerei Deputaþilor
pe anul 2000
În temeiul art. 64 din Constituþia României, precum ºi al art. 29 lit. d)
din Regulamentul Camerei Deputaþilor, republicat,
Camera Deputaþilor adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã contul de execuþie a bugetului Camerei
Deputaþilor pe anul 2000, potrivit raportului explicativ ºi anexelor nr. 1 ºi 2*),
care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din
6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 6 noiembrie 2002.
Nr. 23.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
privind contul de execuþie a bugetului Camerei Deputaþilor
pe anul 2001
În temeiul art. 64 din Constituþia României, precum ºi al art. 29 lit. d)
din Regulamentul Camerei Deputaþilor, republicat,
Camera Deputaþilor adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã contul de execuþie a bugetului Camerei
Deputaþilor pe anul 2001, potrivit raportului explicativ ºi anexelor nr. 1 ºi 2*),
care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din
6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU

Bucureºti, 6 noiembrie 2002.
Nr. 24.
*) Raportul explicativ ºi anexele se comunicã celor interesaþi.
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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.334/2001
privind aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli pe anul 2002 pentru companiile,
societãþile naþionale ºi societãþile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea
Ministerului Industriei ºi Resurselor, precum ºi a transferurilor pentru societãþile comerciale
din sectorul minier ºi pentru Societatea Comercialã ”RomplumbÒ Ñ S.A. Baia Mare
În temeiul art. 107 din Constituþie,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. I. Ñ Anexa nr. I (5) la Hotãrârea Guvernului
nr. 1.334/2001 privind aprobarea bugetelor de venituri ºi
cheltuieli pe anul 2002 pentru companiile, societãþile
naþionale ºi societãþile comerciale aflate sub autoritatea sau
în coordonarea Ministerului Industriei ºi Resurselor, precum
ºi a transferurilor pentru societãþile comerciale din sectorul
minier ºi pentru Societatea Comercialã ”RomplumbÒ Ñ S.A.
Baia Mare, anexele nr. I (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
13, 19 ºi 20) la Hotãrârea Guvernului nr. 528/2002 pentru
modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului
nr. 1.334/2001, precum ºi anexele nr. I (1 ºi 2) la Hotãrârea
Guvernului nr. 943/2002 pentru modificarea ºi completarea
Hotãrârii Guvernului nr. 1.334/2001 se modificã ºi se înlocuiesc cu anexele nr. I (1Ñ16) la prezenta hotãrâre.

Art. II. Ñ Anexele nr. II (5), III (5) ºi IV la Hotãrârea
Guvernului nr. 1.334/2001, anexele nr. II (1, 2, 3, 5, 6, 7
ºi 20) ºi III (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ºi 20) la Hotãrârea
Guvernului nr. 528/2002, precum ºi anexele nr. II (1 ºi 2)
ºi III (1 ºi 2) la Hotãrârea Guvernului nr. 943/2002 se
modificã ºi se înlocuiesc cu anexele nr. II (1Ñ7 ºi 9Ñ11),
III (1Ñ11), respectiv IV la prezenta hotãrâre.
Art. III. Ñ Defalcarea pe trimestre a indicatorilor
prevãzuþi în anexele nr. I (1Ñ16) se aprobã de Ministerul
Industriei ºi Resurselor.
Art. IV. Ñ Anexele nr. I (1Ñ16), II (1Ñ7 ºi 9Ñ11),
III (1Ñ11) ºi IV fac parte integrantã din prezenta hotãrâre
ºi se comunicã Ministerului Industriei ºi Resurselor.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul industriei ºi resurselor,
Mihai Berinde,
secretar de stat
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 31 octombrie 2002.
Nr. 1.210.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea plãþii contribuþiei financiare a României la programele comunitare
”Program comunitar referitor la strategia comunitarã cadru privind egalitatea
între femei ºi bãrbaþiÒ (2001Ñ2005) ºi ”Program comunitar de acþiune
pentru combaterea excluziunii socialeÒ (2002Ñ2006) pentru anul 2002
În temeiul art. 107 din Constituþie,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã plata contribuþiei financiare a României
pentru participarea la programele comunitare ”Program comunitar
referitor la strategia comunitarã cadru privind egalitatea între femei
ºi bãrbaþiÒ (2001Ñ2005) ºi ”Program comunitar de acþiune pentru
combaterea excluziunii socialeÒ (2002Ñ2006) pentru anul 2002,
în limita echivalentului în lei al sumei de 60.000 euro, conform
anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Suma prevãzutã la art. 1 se suportã astfel:
a) echivalentul în lei a 10.000 euro, din bugetul pe
anul 2002 al Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale, de
la capitolul 60.01 ”Asistenþã socialã, alocaþii, pensii, ajutoare
ºi indemnizaþiiÒ, titlul ”TransferuriÒ;
b) echivalentul în lei a 50.000 euro, din fonduri PHARE.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 31 octombrie 2002.
Nr. 1.211.

Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
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ANEXÃ
REPARTIZAREA PE PROGRAME A CONTRIBUÞIEI ROMÂNIEI
Programul

Anul

Program comunitar referitor la strategia comunitarã
cadru privind egalitatea între femei ºi bãrbaþi
Program comunitar de acþiune pentru combaterea
excluziunii sociale
T O T A L:

Contribuþia României, din care
(euro)
Bugetul Ministerului
Muncii ºi Solidaritãþii Sociale
Fonduri PHARE

2002

5.000

25.000

2002
2002

5.000
10.000

25.000
50.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 755/2002 pentru stabilirea ajutorului financiar pentru
producþia internã de seminþe certificate oficial, destinatã pentru însãmânþare în campania agricolã
din toamna anului 2002, ºi pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea
ºi controlul utilizãrii sumelor reprezentând ajutorul financiar pentru producþia de seminþe
certificate, folositã pentru însãmânþare în campania agricolã din toamna anului 2002
În temeiul art. 107 din Constituþie,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 755/2002 pentru stabilirea ajutorului financiar pentru producþia internã de
seminþe certificate oficial, destinatã pentru însãmânþare în
campania agricolã din toamna anului 2002, ºi pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea ºi
controlul utilizãrii sumelor reprezentând ajutorul financiar
pentru producþia de seminþe certificate, folositã pentru
însãmânþare în campania agricolã din toamna anului 2002,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540
din 24 iulie 2002, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ Termenul maxim pânã la care se vând
seminþele sau se însãmânþeazã, dupã caz, în funcþie de
speciile ce fac obiectul prezentei hotãrâri, este 30 noiembrie 2002.Ò

2. Articolul 7 din anexa nr. 3 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 7. Ñ Termenul limitã pentru depunerea cererii ºi a
documentelor însoþitoare este data de 10 decembrie 2002.Ò
3. Alineatul (3) al articolului 8 din anexa nr. 3 va avea
urmãtorul cuprins:
”(3) În baza situaþiei centralizatoare privind cererile pentru
încasarea ajutorului financiar pentru seminþele certificate din producþia internã, folosite la însãmânþãri în toamna anului 2002,
direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã
judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, întocmesc centralizatorul sumelor privind ajutorul financiar acordat pentru
seminþele certificate din producþia internã, folosite la însãmânþare
în toamna anului 2002, conform modelului prezentat în anexa
nr. 4, ºi îl transmit Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor Ñ Direcþia generalã de patrimoniu public ºi de gestiune a
mijloacelor financiare, pânã la data de 20 decembrie 2002.Ò

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Petre Daea,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 31 octombrie 2002.
Nr. 1.212.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind unele mãsuri suplimentare pentru încadrarea în obiectivele salariale pe anul 2002,
aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 344/2002, pentru agenþii economici
monitorizaþi potrivit prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 866/2001
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 115/2002
pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România ºi Fondul Monetar Internaþional, convenit prin
Scrisoarea pãrþii române din 17 octombrie 2001 ºi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar
Internaþional din 31 octombrie 2001, precum ºi pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice ºi
financiare ºi a Memorandumului tehnic de înþelegere, convenite prin Scrisoarea pãrþii române din 12 august 2002 ºi
Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internaþional din 28 august 2002,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ În vederea încadrãrii în plafoanele salariale anuale stabilite în anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 344/2002

privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale pe anul 2002
pentru agenþii economici monitorizaþi potrivit prevederilor
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Hotãrârii Guvernului nr. 866/2001, actualizate ca urmare a
externalizãrilor de personal ºi pentru respectarea prevederilor
din bugetele de venituri ºi cheltuieli aprobate, ministerele ºi
autoritãþile publice centrale vor lua urmãtoarele mãsuri suplimentare:
a) în toate unitãþile monitorizate, pânã la finele anului
2002, vor fi blocate angajãrile de personal, cu excepþia posturilor unice la care prezenþa angajatului este obligatorie;
b) în toate unitãþile monitorizate va fi blocatã o sumã
reprezentând 4% din fondul de salarii aferent trimestrului IV
2002, care va putea fi eliberatã cu condiþia încadrãrii în
plafonul anual al fondului de salarii, actualizat ca urmare a
externalizãrilor de personal ºi stabilit la nivelul fiecãrui
minister sau, dupã caz, al autoritãþii publice centrale, numai
cu avizul conducãtorului acestor instituþii.

Art. 2. Ñ (1) Fondul de salarii pe anul 2002 actualizat, inclusiv ca urmare a externalizãrilor de personal, la nivelul fiecãrui
minister sau, dupã caz, al fiecãrei autoritãþi publice centrale, se
comunicã de cãtre Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale în termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri.
(2) Nivelul plafoanelor trimestriale privind fondul de
salarii ºi numãrul mediu de personal prevãzute în anexa
nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 344/2002 se modificã în
mod corespunzãtor prevederilor alin. (1).
Art. 3. Ñ În cazul nerealizãrii mãsurilor la nivelul agentului economic potrivit prevederilor art. 1, drepturile bãneºti
ale conducãtorului unitãþii ºi, respectiv, ale personalului de
conducere al unitãþii se diminueazã potrivit prevederilor
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 79/2001 privind
întãrirea disciplinei economico-financiare ºi alte dispoziþii cu
caracter financiar.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 31 octombrie 2002.
Nr. 1.213.

ACTE

ALE

BÃNCII

NAÞIONALE

A

ROMÂNIEI

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
pentru modificarea Normei nr. 10/2000 privind deschiderea
de cãtre Banca Naþionalã a României a contului tip bancã în faliment
Având în vedere dispoziþiile art. 20 din Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului instituþiilor de credit, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României ºi ale
art. 10 din Ordonanþa Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaþii bãneºti, aprobatã ºi modificatã
prin Legea nr. 356/2002,
Banca Naþionalã a României emite prezenta circularã.
Art. I. Ñ Norma nr. 10/2000 privind deschiderea de cãtre
2. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
Banca Naþionalã a României a contului tip bancã în faliment,
”Art. 4. Ñ Plata dobânzilor la disponibilitãþile din conpublicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 turile tip bancã în faliment se va face în prima zi
din 27 septembrie 2000, se modificã dupã cum urmeazã: lucrãtoare dupã terminarea perioadei pentru care s-a
1. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
efectuat calculul.Ò
”Art. 3. Ñ Pentru intervalul cuprins între data de 24 a
Art. II. Ñ Prezenta circularã intrã în vigoare începând
lunii curente ºi data de 23 a lunii urmãtoare, Banca Naþionalã cu data de 1 noiembrie 2002, datã la care Banca
a României bonificã, pentru soldul mediu zilnic al disponibi- Naþionalã a României va bonifica dobânda cuvenitã penlitãþilor existente în conturile tip bancã în faliment, o dobândã tru perioada 1Ñ23 octombrie 2002, la soldul mediu zilnic
a cãrei ratã este egalã cu rata dobânzii plãtite bãncilor la al disponibilitãþilor existente în conturile tip bancã în
rezervele minime obligatorii, cu convenþia numãr de zile/360.Ò faliment.
p. GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

EMIL IOTA GHIZARI
Bucureºti, 17 noiembrie 2002.
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