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din Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 174/2004
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Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor art. 164 alin. (1), (2) ºi (3) din Ordonanþa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã,
excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”AUTO PROÒ Ñ
S.R.L. din Scorniceºti în Dosarul nr. 250/2004 al
Judecãtoriei Slatina.
La apelul nominal lipsesc pãrþile, faþã de care procedura
de citare a fost legal îndeplinitã.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere cã,
ulterior sesizãrii sale, Curtea Constituþionalã, prin Decizia
nr. 40/2004, a constatat cã textul de lege criticat este
neconstituþional, deoarece îngrãdeºte accesul liber la
justiþie, pune concluzii de respingere a excepþiei de
neconstituþionalitate ca devenitã inadmisibilã.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 10 martie 2004, pronunþatã în
Dosarul nr. 250/2004, Judecãtoria Slatina a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 164 alin. (1), (2) ºi (3) din Codul de
procedurã fiscalã. Excepþia a fost ridicatã de Societatea
Comercialã ”AUTO PROÒ Ñ S.R.L. din Scorniceºti într-o
cauzã civilã ce are ca obiect soluþionarea unei contestaþii la
executare.
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În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine cã dispoziþiile legale criticate îngrãdesc
accesul liber la justiþie, prin obligarea la plata unei cauþiuni
fixe egale cu 20% din suma contestatã. Întrucât, în situaþia
în care ar avea dreptate, suma contestatã oricum nu se
mai achitã, considerã cã acest procent este exagerat de
mare ºi cã ”1% ar fi un procent rezonabil sau o taxã
minimã de 342.000 de leiÒ.
Judecãtoria Slatina apreciazã cã excepþia de
neconstituþionalitate este întemeiatã, întrucât dispoziþiile
criticate contravin principiului accesului liber la justiþie,
consacrat prin art. 21 alin. (1) ºi (2) din Constituþie,
republicatã. Astfel, instanþa considerã cã, prin însãºi
titulatura sa, art. 164 din Codul de procedurã fiscalã
instituie pentru debitor posibilitatea de a se adresa
instanþei de judecatã numai dupã îndeplinirea obligaþiilor
stabilite privind plata unei cauþiuni, ceea ce constituie o
îngrãdire a accesului la justiþie.
În acest context instanþa apreciazã cã obligarea la plata
unei cauþiuni într-un anumit cuantum s-ar fi putut eventual
stipula printr-o dispoziþie legalã privind creanþele bugetare
în cazul cererii de suspendare a executãrii silite formulate
de debitor în cadrul contestaþiei la executare, aºa cum
prevede art. 403 din Codul de procedurã civilã, care
reprezintã cadrul general în materia contestaþiei la
executare, iar nu ca ºi condiþie de sesizare pentru
promovarea unei acþiuni în justiþie, aceasta fiind de naturã
sã îngrãdeascã accesul liber la justiþie.
Potrivit prevederilor 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, invocând jurisprudenþa în materie a Curþii
Constituþionale, aratã cã excepþia de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 164 alin. (1), (2) ºi (3) din Ordonanþa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã
este inadmisibilã.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate ridicate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit în cauzã de judecãtorulraportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate,
raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile
Legii nr. 47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii
Constituþionale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este
competentã, potrivit dispoziþiilor art. 146 lit. d) din
Constituþie, republicatã, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 12 ºi
23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, cu modificãrile ºi

completãrile ulterioare, sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 164 alin. (1), (2) ºi (3) din Ordonanþa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 941 din 29 decembrie 2003, aprobatã ºi modificatã prin
Legea nr. 174/2004, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 465 din 25 mai 2004.
Dispoziþiile legale criticate au urmãtoarea redactare:
Ñ Art. 164 alin. (1), (2) ºi (3): ”(1) Contestaþia la executare
se face cu condiþia depunerii numai de cãtre persoanele
juridice a unei cauþiuni egale cu 20% din cuantumul sumei
datorate, la unitatea teritorialã a Trezoreriei Statului.
(2) Dovada privind plata cauþiunii prevãzute la alin. (1) va
însoþi în mod obligatoriu contestaþia debitorului, fãrã de care
aceasta nu va putea fi înregistratã.
(3) Verificarea cuantumului cauþiunii se va efectua de
judecãtorul de serviciu la data înregistrãrii cererii.Ò
În opinia autorului excepþiei, aceste prevederi contravin
principiului constituþional al accesului liber la justiþie
consacrat în art. 21 alin. (1) ºi (2), prevederi care au
urmãtorul cuprins:
Ñ Art. 21 alin. (1) ºi (2): ”(1) Orice persoanã se poate
adresa justiþiei pentru apãrarea drepturilor, a libertãþilor ºi a
intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrãdi exercitarea acestui drept.Ò
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea
constatã cã textul de lege criticat a mai fost supus
controlului de constituþionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 40
din 29 ianuarie 2004, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 229 din 16 martie 2004, Curtea
Constituþionalã, cu majoritate de voturi, a admis excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 164 alin. (1), (2)
ºi (3) din Codul de procedurã fiscalã, reþinând cã aceste
dispoziþii legale îngrãdesc accesul liber la justiþie, deoarece
condiþioneazã însãºi înregistrarea contestaþiei la executare
de plata unei cauþiuni, ceea ce are semnificaþia drasticã a
unui fine de neprimire a cererii de sesizare a instanþei.
Având în vedere prevederile art. 23 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, potrivit cãrora nu pot face obiectul unei excepþii
de neconstituþionalitate dispoziþiile constatate ca
neconstituþionale printr-o decizie anterioarã a Curþii, rezultã
cã, potrivit alin. (6) din acelaºi articol, excepþia de
neconstituþionalitate a devenit inadmisibilã.
De altfel, Curtea observã cã, ulterior pronunþãrii sale
asupra dispoziþiilor art. 164, acestea au fost abrogate prin
art. I pct. 115 din Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedurã fiscalã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) ºi al art. 147 alin. (4) din Constituþia republicatã, precum
ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.d), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) ºi (3) din Legea nr. 47/1992, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca devenitã inadmisibilã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 164 alin. (1), (2) ºi (3) din
Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 174/2004, excepþie
ridicatã de Societatea Comercialã ”AUTO PROÒ Ñ S.R.L. din Scorniceºti în Dosarul nr. 250/2004 al Judecãtoriei Slatina.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 17 iunie 2004.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Ingrid Alina Tudora
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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 iulie 2004
În temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Finanþelor Publice ºi a Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 37/2004
privind mãsuri de diminuare a arieratelor din economie, 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, 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 finanþãrii ºi refinanþãrii datoriei
publice în luna iulie 2004 ºi asigurãrii sumelor necesare
punerii în aplicare a prevederilor Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 37/2004 privind mãsuri de diminuare a
arieratelor din economie, se aprobã prospectele de
emisiune ale certificatelor de trezorerie ºi ale obligaþiunilor
de stat, în sumã totalã de 6.200 miliarde lei, prevãzute în
anexele nr. 1, 2 ºi 3.

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, 2 ºi 3 fac parte integrantã din
prezentul ordin.

p. Ministrul finanþelor publice,
Enache Jiru,
secretar de stat
Bucureºti, 30 iunie 2004.
Nr. 992.

ANEXA Nr. 1
PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna iulie 2004
Art. 1. Ñ În vederea finanþãrii ºi refinanþãrii datoriei
publice în luna iulie 2004 ºi asigurãrii sumelor necesare
punerii în aplicare a prevederilor Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 37/2004 privind mãsuri de diminuare a
Cod
ISIN

RO0405CTN1F4
RO0404CTN1G3
RO0405CTN1H0
RO0405CTN1I8
RO0405CTN1J6
RO0404CTN1K5
RO0405CTN1L2

Data
licitaþiei

6
6
13
13
20
20
27

iulie
iulie
iulie
iulie
iulie
iulie
iulie

2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004

Data
emisiunii

8
8
15
15
22
22
29

iulie
iulie
iulie
iulie
iulie
iulie
iulie

2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004

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.

arieratelor din economie, Ministerul Finanþelor Publice
anunþã programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu
discont, astfel:
Data
scadenþei

7 iulie
7 octombrie
14 iulie
13 ianuarie
21 iulie
21 octombrie
28 iulie

Nr.
de zile

2005
2004
2005
2005
2005
2004
2005

364
91
364
182
364
91
364

Valoarea emisiunii
(lei)

1.000.000.000.000
500.000.000.000
1.000.000.000.000
500.000.000.000
1.000.000.000.000
300.000.000.000
1.000.000.000.000

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 va indica valoarea pe care doreºte sã o
adjudece, fãrã a indica preþul sau randamentul
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(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.
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 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, 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 iulie 2004
Art. 1. Ñ În vederea finanþãrii ºi refinanþãrii datoriei
publice interne în luna iulie 2004 ºi asigurãrii sumelor
necesare punerii în aplicare a prevederilor Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 37/2004 privind mãsuri de
Cod
ISIN

RO0406DBN0J6
RO0407DBN0K3

Data
licitaþiei

8 iulie 2004
15 iulie 2004

Data
emisiunii

12 iulie 2004
19 iulie 2004

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.

diminuare a arieratelor din economie, Ministerul Finanþelor
Publice anunþã programul emisiunilor obligaþiunilor de stat
cu dobândã, astfel:
Data
scadenþei

Nr.
de zile

Valoarea emisiunii
(lei)

10 iulie 2006
16 iulie 2007

728
1.092

300.000.000.000
300.000.000.000

Dobânzile se vor calcula ºi plãti anual la datele de:
Cod ISIN

RO0406DBN0J6
RO0407DBN0K3

2005

2006

11 iulie
18 iulie

2007

10 iulie
17 iulie

16 iulie

conform urmãtoarei formule:
D = V x d x

z

,

365 sau 366

unde:
D = dobânda (cuponul);
V = valoarea nominalã totalã;
d = rata dobânzii (exprimatã cu douã zecimale);
z = numãrul de zile pentru care se calculeazã dobânda;
366 = zile pentru anul 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.
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Obligaþiunile de stat cu dobândã 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 Rezultatul licitaþiei se va stabili 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 fi tranzacþionate.
Art. 9. Ñ Regimul fiscal al titlurilor de stat prevãzute la
art. 1 este reglementat de legislaþia în vigoare.
ANEXA Nr. 3

PROSPECTUL DE EMISIUNE

al obligaþiunilor de stat cu dobânda indexatã cu indicele preþurilor de consum
Art. 1. Ñ În vederea finanþãrii ºi refinanþãrii datoriei
publice interne în luna iulie 2004 ºi asigurãrii sumelor
necesare punerii în aplicare a prevederilor Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 37/2004 privind mãsuri de
Cod
ISIN

RO0409DBN0L9

Data
licitaþiei

22 iulie 2004

Data
emisiunii

26 iulie 2004

Ministerul Finanþelor Publice îºi rezervã dreptul ca
valorile împrumutate aferente seriei sã fie majorate sau
micºorate pânã la anularea emisiunii, în funcþie de
necesitãþile de finanþare ale contului curent general al
Trezoreriei Statului ºi de nivelul marjei înregistrate la data
licitaþiei.
Art. 2. Ñ Metoda de vânzare este licitaþia, care va avea
loc la data menþionatã în tabelul de mai sus, iar
adjudecarea se va face în funcþie de nivelul marjei, licitatã
în formã procentualã, calculatã cu douã zecimale, de cãtre
intermediarii pieþei primare, 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 numãrul titlurilor de stat, valoarea
nominalã ºi nivelul marjei; se admite defalcarea valorii
totale în maximum 5 tranºe valorice la rate diferite ale
marjei;
Ñ în cazul ofertei de cumpãrare necompetitive,
participantul va indica valoarea pe care doreºte sã o
adjudece la marja finalã a licitaþiei; se admit oferte de
cumpãrare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul
emisiunilor anunþate.
Dobânzile se vor calcula ºi plãti semianual la datele de
26 ianuarie ºi 26 iulie 2005, 2006, 2007, 2008 ºi 2009,
conform urmãtoarei formule:
z
,
D = V x d x
365
unde:
D = dobânda (cuponul);
V = valoarea nominalã totalã;
z = numãrul de zile pentru care se calculeazã dobânda;
d = rata dobânzii, exprimatã procentual cu ºase
zecimale, pentru fiecare perioadã de calcul a cuponului,
calculatã ca produs anualizat al celor 6 indici ai preþurilor

diminuare a arieratelor din economie, Ministerul Finanþelor
Publice anunþã lansarea unei emisiuni de obligaþiuni de stat
cu dobânda indexatã cu indicele preþurilor de consum,
astfel:
Data
scadenþei

Nr.
de zile

Valoarea emisiunii
(lei)

26 iulie 2009

1.826

300.000.000.000

de consum lunari din lunile maiÑoctombrie (pentru cuponul
din luna ianuarie) ºi noiembrieÑaprilie (pentru cuponul din
luna iulie) plus o marjã M ºi se va determina pentru
fiecare perioadã dupã formula:
d =

365
z

[¸(IPCi/100) Ð 1] x 100 + M,

unde:
i = maiÑoctombrie (pentru cuponul din luna ianuarie),
respectiv
i = noiembrieÑaprilie (pentru cuponul din luna iulie);
IPCi = indicele preþurilor de consum faþã de luna
precedentã din lunile maiÑoctombrie (pentru cuponul din
luna ianuarie) ºi noiembrieÑaprilie (pentru cuponul din luna
iulie), publicat de 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 preþurilor de consum este
de 100.000.000 lei.
Art. 4. Ñ Obligaþiunile de stat cu dobânda indexatã cu
indicele preþurilor de consum 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 dobânda indexatã cu indicele
preþurilor de consum nu pot fi cumpãrate de persoanele
nerezidente în România.
Art. 5. Ñ Ofertele de cumpãrare se depun la Banca
Naþionalã a României, agentul de platã, înregistrare,
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transfer ºi decontare al Ministerului Finanþelor Publice, în
ziua licitaþiei, pânã la ora 12,00.
Art. 6. 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 va fi dat
publicitãþii.
Art. 7. Ñ Plata obligaþiunilor de stat cu dobânda
indexatã cu indicele preþurilor de consum se va face la data
emisiunii, prin debitarea contului cumpãrãtorului, deschis la
Banca Naþionalã a României, cu suma reprezentând
valoarea nominalã totalã a acestora.
Art. 8. Ñ Rãscumpãrarea obligaþiunilor de stat cu
dobânda indexatã cu indicele preþurilor de consum 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 fi tranzacþionate.
Art. 9. Ñ Regimul fiscal al titlurilor de stat prevãzute la
art. 1 este reglementat de legislaþia în vigoare.

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populaþie cod 1082
În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999 ºi ale Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 146/2002 privind formarea ºi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, Ministerul Finanþelor Publice
lanseazã o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populaþie prin Trezoreria Statului, începând cu data de
6 iulie 2004.
Trezoreria Statului este abilitatã sã lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populaþie, scop în care
ministrul finanþelor publice emite urmãtorul ordin:
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 5

Forma ºi codul emisiunii

Rata dobânzii

Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie
se emit în formã nominalã ºi cuprind cuponul (matca) ºi
certificatul de trezorerie propriu-zis.
Codul emisiunii este 1082.

Dobânda aferentã certificatelor de trezorerie cu dobândã
pentru populaþie este de 15% pe an, pentru o perioadã de
subscriere de 90 de zile calendaristice, calculatã dupã
formula:
VN x 15 x 90
D =
,,
360 x 100
în care:
D = suma dobânzii;
VN = valoarea nominalã a certificatului de trezorerie.

ARTICOLUL 2
Data emisiunii

Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie
se pun în vânzare în numerar ºi prin virament din conturile
personale deschise la bãncile comerciale ºi Casa de
Economii ºi Consemnaþiuni Ñ C.E.C. Ñ S.A., pe o
perioadã de 90 de zile, cu subscripþie în zilele de: 6, 7, 8,
9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 ºi 30 iulie
2004. Termenul de rãscumpãrare a certificatelor de
trezorerie este în zilele de: 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18,
19, 20, 21, 25, 26, 27 ºi 28 octombrie 2004.

ARTICOLUL 6
Data scadenþei

ARTICOLUL 3

Scadenþa emisiunii de certificate de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie se stabileºte începând cu ziua
încasãrii contravalorii acestora ºi pânã la data împlinirii
termenului de 90 de zile calendaristice inclusiv.

Valoarea nominalã a emisiunii

ARTICOLUL 7

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru
populaþie reprezintã suma încasatã pânã în ultima zi de
subscripþie.

Închiderea emisiunii

ARTICOLUL 4
Valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã
pentru populaþie

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru
populaþie se efectueazã prin certificate de trezorerie cu o
valoare nominalã de 1.000.000 lei, 5.000.000 lei,
10.000.000 lei, 20.000.000 lei, 50.000.000 lei ºi
100.000.000 lei, pe termen de 90 de zile calendaristice.
La cumpãrare, titularii certificatelor de trezorerie pot
împuternici ºi o altã persoanã pentru rãscumpãrare.

Operaþiunea de închidere a emisiunii de certificate de
trezorerie cu dobândã pentru populaþie are loc în data de
30 iulie 2004, la ora 14,00.
ARTICOLUL 8
Condiþiile de rãscumpãrare ºi de platã a dobânzii

Rãscumpãrarea este operaþiunea prin care unitãþile
Trezoreriei Statului ramburseazã la termenul stabilit
valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie prezentate
de cãtre persoanele fizice care au subscris la emisiunile de
certificate de trezorerie cu dobândã pentru populaþie la
aceeaºi unitate a Trezoreriei Statului.
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O datã cu rãscumpãrarea la scadenþã a certificatelor de
trezorerie cu dobândã pentru populaþie, unitãþile Trezoreriei
Statului plãtesc persoanelor respective ºi dobânzile
aferente.
Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã
pentru populaþie se poate efectua ºi prin subscrierea de
cãtre titular a sumelor la noua emisiune de certificate de
trezorerie care se lanseazã în zilele respective, cu
posibilitatea de a încasa dobânda aferentã sau subscrierea
acesteia pe certificate de trezorerie, dupã caz.
Operaþiunile privind rãscumpãrarea certificatelor de
trezorerie cu dobândã pentru populaþie ºi plata dobânzilor
se efectueazã prin ghiºeele casieriilor Trezoreriei Statului.
Data rãscumpãrãrii certificatelor de trezorerie cu dobândã
pentru populaþie este prima zi lucrãtoare dupã împlinirea a
90 de zile calendaristice inclusiv.
Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie pentru rãscumpãrare ºi înaintea
datei de rãscumpãrare, situaþie în care, pentru perioada de
subscriere, care se calculeazã din ziua încasãrii sumei ºi
pânã în ziua prezentãrii pentru rãscumpãrare exclusiv, se
acordã dobânda la vedere.
Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie
neprezentate pentru rãscumpãrare în ziua stabilitã (ziua
scadenþei) se transformã în depozite la Trezoreria Statului.
Nivelul dobânzii la termen se menþine la 15% pe an. Ele
se rãscumpãrã de cãtre Trezoreria Statului în ziua
prezentãrii acestora la ghiºeele Trezoreriei Statului, astfel:
a) Certificatele de trezorerie prezentate Trezoreriei
Statului în maximum 30 de zile de la data scadenþei
(titularul se prezintã în a 31-a zi, certificatele de trezorerie
rãmân în depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi
rãscumpãrate astfel:
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Ñ pentru perioada subscrisã, 90 de zile calendaristice,
se achitã suma nominalã a certificatelor de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie plus dobânda aferentã;
Ñ pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilitã
din ziua fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv ºi pânã în ziua
prezentãrii la ghiºeul casieriei Trezoreriei Statului exclusiv,
se plãteºte pentru suma subscrisã dobânda la vedere.
b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de
peste 30 de zile de la data scadenþei (titularul se prezintã
în a 32-a zi, certificatele de trezorerie rãmân în depozit la
termen 31 de zile) vor fi rãscumpãrate cu dobânda
capitalizatã astfel:
Ñ pentru perioada subscrisã, 90 de zile calendaristice,
se achitã suma nominalã a certificatelor de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie plus dobânda aferentã;
Ñ pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie sunt în depozit, stabilitã din ziua
fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv ºi pânã în ziua
prezentãrii titularului la ghiºeul casieriei Trezoreriei Statului
exclusiv, se plãteºte dobânda calculatã prin aplicarea
procentului de dobândã la termen asupra sumei rezultate
din valoarea nominalã ºi dobânda aferentã perioadei
subscrise.
ARTICOLUL 9
Regimul fiscal

Dobânzile încasate de cãtre populaþie din subscrierea la
certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie nu
sunt supuse impozitãrii.
Prezentul ordin intrã în vigoare la data semnãrii
acestuia.

p. Ministrul finanþelor publice,
Enache Jiru,
secretar de stat
Bucureºti, 30 iunie 2004.
Nr. 993.
MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populaþie cod 1083
În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999 ºi ale Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 146/2002 privind formarea ºi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, Ministerul Finanþelor Publice
lanseazã o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populaþie prin Trezoreria Statului, începând cu data de
7 iulie 2004.
Trezoreria Statului este abilitatã sã lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populaþie, scop în care
ministrul finanþelor publice emite urmãtorul ordin:
ARTICOLUL 1
Forma ºi codul emisiunii

Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie
se emit în formã nominalã ºi cuprind cuponul (matca) ºi
certificatul de trezorerie propriu-zis.
Codul emisiunii este 1083.
ARTICOLUL 2
Data emisiunii

Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie
se pun în vânzare în numerar ºi prin virament din conturile
personale deschise la bãncile comerciale ºi Casa de
Economii ºi Consemnaþiuni Ñ C.E.C. Ñ S.A., pe o
perioadã de 180 de zile, cu subscripþie în zilele de: 7, 8,
9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 ºi 30 iulie 2004.

Termenul de rãscumpãrare a certificatelor de trezorerie este
în zilele de: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 ºi
26 ianuarie 2005.
ARTICOLUL 3
Valoarea nominalã a emisiunii

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru
populaþie reprezintã suma încasatã pânã în ultima zi de
subscripþie.
ARTICOLUL 4
Valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã
pentru populaþie

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru
populaþie se efectueazã prin certificate de trezorerie cu o
valoare nominalã de 1.000.000 lei, 5.000.000 lei,
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10.000.000 lei, 20.000.000 lei ºi 50.000.000 lei, pe termen
de 180 de zile calendaristice.
La cumpãrare, titularii certificatelor de trezorerie pot
împuternici ºi o altã persoanã pentru rãscumpãrare.
ARTICOLUL 5
Rata dobânzii

Dobânda aferentã certificatelor de trezorerie cu dobândã
pentru populaþie este de 15,5% pe an, pentru o perioadã
de subscriere de 180 de zile calendaristice, calculatã dupã
formula:
VN x 15,5 x 180
,
D =
360 x 100
în care:
D = suma dobânzii;
VN = valoarea nominalã a certificatului de trezorerie.
ARTICOLUL 6
Data scadenþei

Scadenþa emisiunii de certificate de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie se stabileºte începând cu ziua
încasãrii contravalorii acestora ºi pânã la data împlinirii
termenului de 180 de zile calendaristice inclusiv.
ARTICOLUL 7
Închiderea emisiunii

Operaþiunea de închidere a emisiunii de certificate de
trezorerie cu dobândã pentru populaþie are loc în data de
30 iulie 2004, la ora 14,00.
ARTICOLUL 8
Condiþiile de rãscumpãrare ºi de platã a dobânzii

Rãscumpãrarea este operaþiunea prin care unitãþile
Trezoreriei Statului ramburseazã la termenul stabilit valoarea
nominalã a certificatelor de trezorerie prezentate de cãtre
persoanele fizice care au subscris la emisiunile de
certificate de trezorerie cu dobândã pentru populaþie la
aceeaºi unitate a Trezoreriei Statului.
O datã cu rãscumpãrarea la scadenþã a certificatelor de
trezorerie cu dobândã pentru populaþie, unitãþile Trezoreriei
Statului plãtesc persoanelor respective ºi dobânzile aferente.
Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã
pentru populaþie se poate efectua ºi prin subscrierea de
cãtre titular a sumelor la noua emisiune de certificate de
trezorerie care se lanseazã în zilele respective, cu
posibilitatea de a încasa dobânda aferentã sau subscrierea
acesteia pe certificate de trezorerie, dupã caz.
Operaþiunile privind rãscumpãrarea certificatelor de
trezorerie cu dobândã pentru populaþie ºi plata dobânzilor

Bucureºti, 30 iunie 2004.
Nr. 994.

se efectueazã prin ghiºeele casieriilor Trezoreriei Statului.
Data rãscumpãrãrii certificatelor de trezorerie cu dobândã
pentru populaþie este prima zi lucrãtoare dupã împlinirea a
180 de zile calendaristice inclusiv.
Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie pentru rãscumpãrare ºi înaintea
datei de rãscumpãrare, situaþie în care, pentru perioada de
subscriere, care se calculeazã din ziua încasãrii sumei ºi
pânã în ziua prezentãrii pentru rãscumpãrare exclusiv, se
acordã dobânda la vedere.
Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie
neprezentate pentru rãscumpãrare în ziua stabilitã (ziua
scadenþei) se transformã în depozite la Trezoreria Statului.
Nivelul dobânzii la termen se menþine la 15% pe an. Ele
se rãscumpãrã de cãtre Trezoreria Statului în ziua
prezentãrii titularului la ghiºeele Trezoreriei Statului, astfel:
a) Certificatele de trezorerie prezentate Trezoreriei
Statului în maximum 30 de zile de la data scadenþei
(titularul se prezintã în a 31-a zi, certificatele de trezorerie
rãmân în depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi
rãscumpãrate astfel:
Ñ pentru perioada subscrisã, 180 de zile calendaristice,
se achitã suma nominalã a certificatelor de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie plus dobânda aferentã;
Ñ pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilitã din
ziua fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv ºi pânã în ziua
prezentãrii la ghiºeul casieriei Trezoreriei Statului exclusiv,
se plãteºte pentru suma subscrisã dobânda la vedere.
b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de
peste 30 de zile de la data scadenþei (titularul se prezintã
în a 32-a zi, certificatele de trezorerie rãmân în depozit la
termen 31 de zile) vor fi rãscumpãrate cu dobânda
capitalizatã astfel:
Ñ pentru perioada subscrisã, 180 de zile calendaristice,
se achitã suma nominalã a certificatelor de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie plus dobânda aferentã;
Ñ pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie sunt în depozit, stabilitã din ziua
fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv ºi pânã în ziua
prezentãrii titularului la ghiºeul casieriei Trezoreriei Statului
exclusiv, se plãteºte dobânda calculatã prin aplicarea
procentului de dobândã la termen asupra sumei rezultate din
valoarea nominalã ºi dobânda aferentã perioadei subscrise.
ARTICOLUL 9
Regimul fiscal

Dobânzile încasate de cãtre populaþie din subscrierea la
certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie nu
sunt supuse impozitãrii.
Prezentul ordin intrã în vigoare la data semnãrii
acestuia.

p. Ministrul finanþelor publice,
Enache Jiru,
secretar de stat
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