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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 51/2003
pentru ratificarea Memorandumului de finanþare dintre
Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la
Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalierã
dintre România ºi Ungaria, semnat la Bucureºti
la 11 decembrie 2002
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 51 din 29 iulie
2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanþare dintre Guvernul
României ºi Comisia Europeanã referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalierã dintre România ºi Ungaria, semnat la Bucureºti la
11 decembrie 2002, adoptatã în temeiul art. 1 pct. I din Legea nr. 279/2003
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 21 august 2003.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 16 septembrie 2003, 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 6 octombrie 2003, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 27 octombrie 2003.
Nr. 435.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 51/2003 pentru ratificarea Memorandumului
de finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã
referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare
transfrontalierã dintre România ºi Ungaria,
semnat la Bucureºti la 11 decembrie 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. 51/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanþare dintre
Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la Programul PHARE
2002 de cooperare transfrontalierã dintre România ºi Ungaria, semnat la
Bucureºti la 11 decembrie 2002, ºi se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 22 octombrie 2003.
Nr. 667.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 52/2003
pentru ratificarea Memorandumului de finanþare dintre
Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor
la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalierã
dintre România ºi Bulgaria, semnat la Bucureºti
la 11 decembrie 2002
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 52 din 29 iulie
2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanþare dintre Guvernul
României ºi Comisia Europeanã referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalierã dintre România ºi Bulgaria, semnat la Bucureºti la
11 decembrie 2002, adoptatã în temeiul art. 1 pct. I din Legea nr. 279/2003
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 16 septembrie 2003, 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 6 octombrie 2003, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 27 octombrie 2003.
Nr. 436.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 52/2003 pentru ratificarea Memorandumului
de finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã
referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare
transfrontalierã dintre România ºi Bulgaria,
semnat la Bucureºti la 11 decembrie 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. 52/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanþare dintre
Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la Programul PHARE
2002 de cooperare transfrontalierã dintre România ºi Bulgaria, semnat la
Bucureºti la 11 decembrie 2002, ºi se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 22 octombrie 2003.
Nr. 668.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 45/2003 pentru ratificarea Addendumului
dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã, semnat la Bucureºti la 20 martie 2003,
la Memorandumul de finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor
la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor ºi reconversie profesionalã (RICOP)
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 45
din 10 iulie 2003 pentru ratificarea Addendumului dintre
Guvernul României ºi Comisia Europeanã, semnat la
Bucureºti la 20 martie 2003, la Memorandumul de finanþare
dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la

Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor ºi
reconversie profesionalã (RICOP), adoptatã în temeiul art. 1
pct. I din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului
de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 532 din 24 iulie 2003.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 8 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 6 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 27 octombrie 2003.
Nr. 437.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 45/2003 pentru ratificarea
Addendumului dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã, semnat la Bucureºti
la 20 martie 2003, la Memorandumul de finanþare dintre Guvernul României
ºi Comisia Europeanã referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor
ºi reconversie profesionalã (RICOP)
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. 45/2003 pentru ratificarea
Addendumului dintre Guvernul României ºi Comisia
Europeanã, semnat la Bucureºti la 20 martie 2003, la
Memorandumul de finanþare dintre Guvernul României ºi

Comisia Europeanã referitor la Programul RO 9904 pentru
restructurarea întreprinderilor ºi reconversie profesionalã
(RICOP) ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 22 octombrie 2003.
Nr. 669.
«
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 58/2003 pentru ratificarea Memorandumului
de finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la Programul orizontal
pentru asistenþã comunitarã în domeniul securitãþii nucleare pentru anul 2002 pentru România,
semnat la Bucureºti la 23 ianuarie 2003
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 58
din 22 august 2003 pentru ratificarea Memorandumului de
finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã

referitor la Programul orizontal pentru asistenþã comunitarã
în domeniul securitãþii nucleare pentru anul 2002 pentru
România, semnat la Bucureºti la 23 ianuarie 2003,
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adoptatã în temeiul art. 1 pct. I din Legea nr. 279/2003
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publi-
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catã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din
29 august 2003.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 18 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 6 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 27 octombrie 2003.
Nr. 438.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 58/2003
pentru ratificarea Memorandumului de finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã
referitor la Programul orizontal pentru asistenþã comunitarã în domeniul securitãþii nucleare
pentru anul 2002 pentru România, semnat la Bucureºti la 23 ianuarie 2003
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. 58/2003 pentru ratificarea
Memorandumului de finanþare dintre Guvernul României ºi
Comisia Europeanã referitor la Programul orizontal pentru

asistenþã comunitarã în domeniul securitãþii nucleare pentru
anul 2002 pentru România, semnat la Bucureºti la
23 ianuarie 2003, ºi se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 22 octombrie 2003.
Nr. 670.
«
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional Steaua României
în grad de Mare Ofiþer
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 3 alin. (3), ale art. 6 lit. A pct. I ºi ale art. 11
alin. (1) pct. I.1 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii
al României, cu modificãrile ulterioare,
pentru sprijinul acordat aderãrii României la Alianþa Nord-Atlanticã,
pentru atitudinea constant favorabilã dezvoltãrii cooperãrii bilaterale,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se conferã Ordinul naþional Steaua României în grad
de Mare Ofiþer persoanelor prevãzute în anexa*) la prezentul decret.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 21 octombrie 2003.
Nr. 657.
*) Anexa se comunicã instituþiilor interesate.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont
ºi ale obligaþiunilor de stat cu dobândã, aferente lunii noiembrie 2003
În temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor
Pubice,
având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Regulamentului privind operaþiunile cu titluri de
stat emise în formã dematerializatã, aprobat prin Ordinul ministrului finanþelor publice, al guvernatorului Bãncii Naþionale a
României ºi al vicepreºedintelui Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, ale Convenþiei nr. 16.813/19/1998 ºi
ale Actului adiþional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finanþelor Publice ºi Banca Naþionalã a
României,
ministrul finanþelor publice emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ În vederea refinanþãrii ºi a finanþãrii datoriei
publice pe luna noiembrie 2003, se aprobã prospectele de
emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont în sumã
de 4.300 miliarde lei, prevãzute în anexa nr. 1, ºi ale
obligaþiunilor de stat cu dobândã în sumã de 700 miliarde
lei, prevãzute în anexa nr. 2, totalizând 5.000 miliarde lei.

Art. 2. Ñ Prezentul ordin intrã în vigoare la data
semnãrii acestuia.
Art. 3. Ñ Unitatea de Management a Trezoreriei Statului
va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezentul ordin.

p. Ministrul finanþelor publice,
Enache Jiru,
secretar de stat
Bucureºti, 29 octombrie 2003.
Nr. 1.479.
ANEXA Nr. 1
PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna noiembrie 2003
Art. 1. Ñ În vederea finanþãrii ºi refinanþãrii datoriei
publice în luna noiembrie 2003, Ministerul Finanþelor Publice
Cod
ISIN

RO0304CTN1W1
RO0304CTN1X9
RO0304CTN1Y7
RO0304CTN1Z4
RO0304CTN2A5

Data
licitaþiei

4
11
18
18
25

noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie

anunþã programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu
discont, astfel:

Data
emisiunii

2003
2003
2003
2003
2003

6
13
20
20
27

noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie

2003
2003
2003
2003
2003

Ministerul Finanþelor Publice îºi rezervã dreptul ca valorile
împrumutate aferente seriei sã fie majorate sau micºorate pânã la
anularea emisiunilor, în funcþie de necesitãþile de finanþare ale
contului general al Trezoreriei Statului ºi de nivelul randamentului
înregistrat la data licitaþiei.
Art. 2. Ñ Metoda de vânzare este licitaþia care va avea loc,
pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la
datele menþionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va
face dupã metoda cu preþ multiplu.
Art. 3. Ñ Ofertele de cumpãrare sunt competitive ºi necompetitive ºi vor cuprinde:
Ñ în cazul ofertei de cumpãrare competitive participantul va
indica: valoarea nominalã, costul total, rata discontului, preþul ºi
randamentul.
Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 tranºe valorice la rate diferite ale randamentului;
Ñ în cazul ofertelor de cumpãrare necompetitive participantul
indicã valoarea pe care doreºte sã o adjudece fãrã a indica

Data
scadenþei

Numãrul
de zile

4 noiembrie 2004
11 noiembrie 2004
20 mai 2004
18 noiembrie 2004
26 februarie 2004

364
364
182
364
91

Valoarea emisiunii
Ñ lei Ñ

1.200.000.000.000
1.200.000.000.000
400.000.000.000
1.200.000.000.000
300.000.000.000

preþul sau randamentul (rata dobânzii). Executarea acestora se va
efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au
adjudecat ofertele competitive. Se admit oferte de cumpãrare
necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor
anunþate.
Preþul ºi randamentul se vor calcula utilizându-se urmãtoarele
formule:
P = 1 Ð (d x r) / 360
y = r / P,
în care:
P = preþul titlului cu discont, exprimat cu ºase zecimale;
d = numãrul de zile pânã la scadenþã;
r = rata discontului (exprimatã cu douã zecimale);
y = randamentul (rata dobânzii) exprimat cu douã zecimale.
Art. 4. Ñ Fiecare tranºã a ofertei de cumpãrare competitive
sau necompetitive va fi de minimum 100.000.000 lei.
Valoarea nominalã individualã a unui certificat de trezorerie cu
discont este de 100.000.000 lei.
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Art. 5. Ñ Certificatele de trezorerie cu discont pot fi
cumpãrate de cãtre intermediarii pieþei primare, care vor depune
oferte atât în cont propriu, cât ºi în contul clienþilor persoane juridice ºi fizice.
Certificatele de trezorerie cu discont mai sus menþionate nu se
adreseazã persoanelor nerezidente în România.
Art. 6. Ñ Ofertele de cumpãrare se depun la Banca Naþionalã
a României, agentul de platã, înregistrare ºi transfer al
Ministerului Finanþelor Publice, în ziua licitaþiei, pânã la ora 12,00.
Art. 7. Ñ Rezultatul licitaþiei se va stabili în aceeaºi zi, la
sediul Bãncii Naþionale a României, de cãtre comisia de licitaþie
constituitã în acest scop ºi se va da publicitãþii.
Art. 8. Ñ Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va
face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpãrãtorului

7

deschis la Banca Naþionalã a României cu suma reprezentând
costul total al certificatelor de trezorerie cumpãrate.
Art. 9. Ñ Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu discont
se va face la data scadenþei, prin creditarea contului deþinãtorului
cu suma reprezentând valoarea nominalã totalã a certificatelor de
trezorerie cu discont. Dacã data la care trebuie efectuatã una dintre plãþile aferente titlului de stat este o zi de sãrbãtoare sau o zi
nelucrãtoare, plata se va face în urmãtoarea zi lucrãtoare, fãrã
obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regãsesc
în aceastã situaþie vor rãmâne în proprietatea deþinãtorului înregistrat ºi nu pot fi tranzacþionate.
Art. 10. Ñ Regimul fiscal al titlurilor de stat prevãzute la art. 1
este reglementat de legislaþia în vigoare.
ANEXA Nr. 2

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligaþiunilor de stat cu dobândã lansate în luna noiembrie 2003
Art. 1. Ñ În vederea finanþãrii ºi refinanþãrii datoriei
publice interne, Ministerul Finanþelor Publice anunþã, pentru
Cod
ISIN

Data
licitaþiei

RO0305DBN1E7
RO0306DBN1F3

6 noiembrie 2003
13 noiembrie 2003

Data
emisiunii

2004

2005

RO0305DBN1E7 8 noiembrie
RO0306DBN1F3 15 noiembrie

7 noiembrie
14 noiembrie

conform urmãtoarei formule:
D = V x d

z
365 sau 366

în care:
D = dobânda (cuponul)
V = valoarea nominalã totalã;

,

Data
scadenþei

10 noiembrie 2003
17 noiembrie 2003

Ministerul Finanþelor Publice îºi rezervã dreptul ca valorile
împrumutate aferente seriei sã fie majorate sau micºorate pânã la
anularea emisiunilor, în funcþie de necesitãþile de finanþare ale
contului general al Trezoreriei Statului ºi de nivelul ratei dobânzii
înregistrate la data licitaþiei.
Art. 2. Ñ Metoda de vânzare este licitaþia care va avea loc la
datele menþionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va
face dupã metoda cu preþ uniform.
Art. 3. Ñ Ofertele de cumpãrare sunt competitive ºi necompetitive ºi vor cuprinde:
Ñ în cazul ofertei de cumpãrare competitive participantul va
indica valoarea nominalã ºi rata dobânzii; se admite defalcarea
valorii totale în maximum 5 tranºe valorice la rate diferite ale
dobânzii;
Ñ în cazul ofertei de cumpãrare necompetitive participantul va
indica valoarea pe care doreºte sã o adjudece la rata dobânzii
finale a licitaþiei; se admit oferte de cumpãrare necompetitive
într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anunþate.
Dobânzile se vor calcula ºi se vor plãti anual la datele de:
Cod ISIN

luna noiembrie 2003, programul emisiunilor obligaþiunilor de
stat cu dobândã, astfel:

2006

13 noiembrie

7 noiembrie 2005
13 noiembrie 2006

Numãrul
de zile

Valoarea emisiunii
Ñ lei Ñ

728
1.092

400.000.000.000
300.000.000.000

d = rata dobânzii (exprimatã cu douã zecimale);
z = numãrul de zile pentru care se calculeazã dobânda;
366 = zile pentru an bisect.
Fiecare ofertã va fi de minimum 100.000.000 lei.
Valoarea nominalã individualã a unei obligaþiuni de stat cu
dobândã este de 100.000.000 lei.
Art. 4. Ñ Obligaþiunile de stat cu dobândã pot fi cumpãrate de
cãtre intermediarii pieþei primare, care vor depune oferte atât în
cont propriu, cât ºi în contul clienþilor persoane juridice ºi fizice.
Obligaþiunile de stat cu dobândã mai sus menþionate nu se
adreseazã persoanelor nerezidente în România.
Art. 5. Ñ Ofertele de cumpãrare se depun la Banca Naþionalã
a României, agentul de platã, înregistrare ºi transfer al
Ministerului Finanþelor Publice, în ziua licitaþiei, pânã la ora 12,00.
Art. 6. Ñ Stabilirea rezultatului licitaþiei va avea loc în aceeaºi
zi, la sediul Bãncii Naþionale a României, de cãtre comisia de
licitaþie constituitã în acest scop ºi va fi dat publicitãþii.
Art. 7. Ñ Plata obligaþiunilor de stat cu dobândã se va face la
data emisiunii, prin debitarea contului cumpãrãtorului deschis la
Banca Naþionalã a României cu suma reprezentând valoarea
nominalã totalã a obligaþiunilor de stat cu dobândã.
Art. 8. Ñ Rãscumpãrarea obligaþiunilor de stat cu dobândã se
va face la data scadenþei, prin creditarea contului deþinãtorului cu
suma reprezentând valoarea nominalã totalã a acestora, plus
dobânda aferentã. Dacã data la care trebuie efectuatã una dintre
plãþile aferente titlului de stat este o zi de sãrbãtoare sau o zi
nelucrãtoare, plata se va face în urmãtoarea zi lucrãtoare, fãrã
obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regãsesc
în aceastã situaþie vor rãmâne în proprietatea deþinãtorului înregistrat ºi nu pot tranzacþionate.
Art. 9. Ñ Regimul fiscal al titlurilor de stat prevãzute la art. 1
este reglementat de legislaþia în vigoare.
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MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
privind modificarea prospectului de emisiune al obligaþiunilor de stat cu dobândã indexatã cu indicele
preþurilor de consum, aprobat prin Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1.429/2003
În temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor
Publice,
având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Regulamentului privind operaþiunile cu titluri de
stat emise în formã dematerializatã, aprobat prin Ordinul ministrului finanþelor publice, al guvernatorului Bãncii Naþionale a
României ºi al vicepreºedintelui Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, ale Convenþiei nr. 16.813/19/1998 ºi
ale Actului adiþional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finanþelor Publice ºi Banca Naþionalã a
României,
ministrul finanþelor publice emite urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Articolul 3 din prospectul de emisiune al
obligaþiunilor de stat cu dobândã indexatã cu indicele
preþurilor de consum, aprobat prin Ordinul ministrului
finanþelor publice nr. 1.429/2003, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 17 octombrie
2003, se modificã dupã cum urmeazã:
”Art. 3. Ñ Dobânzile se vor calcula ºi se vor plãti
semianual la datele de 10 mai ºi 10 noiembrie 2004, 2005,
2006, 2007 ºi 2008, conform urmãtoarei formule:
D = V x d

z
365

,

în care:
D = dobânda (cuponul);
V = valoarea nominalã totalã;
z = numãrul de zile pentru care se calculeazã dobânda;
d = rata dobânzii, exprimatã procentual, pentru fiecare
perioadã de calcul al cuponului, calculatã ca produs anualizat al celor 6 indici ai preþurilor de consum lunari din lunile
septembrieÑfebruarie (pentru cuponul din luna mai) ºi martieÑaugust (pentru cuponul din luna noiembrie) plus o
marjã M ºi se va determina pentru fiecare perioadã dupã
formula:

d =

365
z

[¸(IPCi/100)] Ð 1] x 100 + M,

în care:
i = septembrie, februarie (pentru cuponul din luna mai),
respectiv
i = martie, august (pentru cuponul din luna noiembrie);
IPCi = indicele preþurilor de consum faþã de luna precedentã din lunile septembrieÑfebruarie (pentru cuponul din
luna mai) ºi martieÑaugust (pentru cuponul din luna
noiembrie), publicat ºi transmis lunar Ministerului Finanþelor
Publice de cãtre Institutul Naþional de Statisticã; va fi luat
în considerare indicele lunar, indiferent de data din luna la
care are loc emisiunea.
Informaþii legate de indicele preþurilor de consum pot fi consultate la adresa de Internet http://www.insse.ro/comr.htm;
M = marja, exprimatã procentual, reprezintã elementul în
funcþie de care se va face clasificarea ofertelor.
Fiecare ofertã va fi de minimum 100.000.000 lei.
Valoarea nominalã individualã a unei obligaþiuni de stat
cu dobânda indexatã cu indicele preþului de consum este
de 100.000.000 lei.Ò
Art. II. Ñ Prezentul ordin intrã în vigoare la data
semnãrii acestuia.
Art. III. Ñ Unitatea de Management a Trezoreriei
Statului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul finanþelor publice,
Enache Jiru,
secretar de stat
Bucureºti, 29 octombrie 2003.
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