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C O N S T I T U fi I O N A L E

CURTEA CONSTITUfiIONAL√

H O T √ R ¬ R E A Nr. 4
din 1 noiembrie 2004

privind contestarea Ónregistr„rii candidaturii domnului Traian B„sescu
pentru func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Aurelia Popa
Doina Suliman

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent ∫ef

La data de 30 octombrie 2004 Biroul Electoral Central a
Ónaintat Cur˛ii Constitu˛ionale, Ón vederea solu˛ion„rii,
Contesta˛ia Ónregistrat„ la nr. 42/CT/44 din 30 octombrie
2004, formulat„ de Adrian Camil Homoroceanu, privind
Ónregistrarea candidaturii domnului Traian B„sescu pentru

func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei, la alegerile din
28 noiembrie 2004, contesta˛ie ce formeaz„ obiectul
Dosarului Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 599F/2004.
Œn contesta˛ia formulat„ se solicit„ îreverificarea
semn„turilor sus˛in„torilor lui B„sescu, Óntruc‚t s-a folosit
stratagema str‚ngerii semn„turilor pentru Stolojan“. Autorul
contesta˛iei arat„ c„ îdeclara˛ia autentic„ a domnului
B„sescu Traian, pe propria r„spundere, potrivit legii penale,
privind apartenen˛a sau neapartenen˛a ca agent ori
colaborator al organelor de securitate, ca poli˛ie politic„, este
un fals Ón acte publice“. De asemenea, prin îCererea de
completare ∫i Óntregire a contesta˛iei“, sus˛ine c„ îinducerea
Ón eroare a electoratului de c„tre numitul B„sescu Traian
Romeo prin prezentarea ca mincinoas„ a unei fapte
adev„rate (calitatea de colaborator al securit„˛ii ca poli˛ie
politic„) Ón scopul de a ob˛ine pentru sine sau pentru altul
un folos material injust este un mijloc fraudulos“. Consider„
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c„ primarul general al Capitalei folose∫te îo adev„rat„
punere Ón scen„“ prin îrepeti˛ia exagerat„ a expresiei
«Da˛i-mi Consiliul!»“, ceea ce îreprezint„ o manifestare a
unui comportament politic aberant, psihopatologic, care pune
numeroase semne de Óntrebare asupra responsabilit„˛ii
viitorului Pre∫edinte al Rom‚niei — dac„ acesta va fi ales
s„ fie Pre∫edinte al tuturor rom‚nilor“.
Autorul contesta˛iei arat„ c„, disponibilizat fiind, adversarii
s„i au formulat ∫i depus cereri cu rea-credin˛„,
obstruc˛ion‚nd aflarea adev„rului. Astfel, consider„ c„ îeste
evident„ acoperirea abuzurilor numitului B„sescu Ón primul
r‚nd de c„tre instan˛ele judec„tore∫ti, c‚t ∫i de c„tre alte
institu˛ii ale statului care sunt m‚n„ Ón m‚n„ cu PMB
datorit„ intereselor comune nelegale“.
Œn sprijinul acestor sus˛ineri sunt invocate numeroase
reglement„ri interne ∫i interna˛ionale.
Reprezentantul Ministerului Public, pun‚nd concluzii, Ón
temeiul art. 113 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea
Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului, coroborat cu art. 28 din
Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Pre∫edintelui Rom‚niei,
solicit„ respingerea contesta˛iei ca neÓntemeiat„. Œn acest
sens arat„ c„ aspectele invocate de contestator, care au
str‚ns„ leg„tur„ cu un litigiu de munc„ aflat pe rolul
instan˛elor judec„tore∫ti, exced cadrului prev„zut de Legea
nr. 370/2004. Œn ceea ce prive∫te sus˛inerea potrivit c„reia
domnul Traian B„sescu ar fi fost colaborator al securit„˛ii ca
poli˛ie politic„, consider„ c„ aceste acuza˛ii au fost
examinate de CNSAS Ón temeiul dispozi˛iilor Legii
nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar ∫i
deconspirarea securit„˛ii ca poli˛ie politic„.
C U R T E A,

analiz‚nd contesta˛ia formulat„ de Adrian Camil
Homoroceanu privind Ónregistrarea candidaturii domnului
Traian B„sescu pentru func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei, Ón

raport cu prevederile Constitu˛iei ∫i ale Legii nr. 370/2004
pentru alegerea Pre∫edintelui Rom‚niei, actele depuse la
dosar, precum ∫i concluziile reprezentantului Ministerului
Public, re˛ine urm„toarele:
Potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. f) din Constitu˛ie,
republicat„, ale art. 37 ∫i 38 din Legea nr. 47/1992,
republicat„, precum ∫i ale art. 11 alin. (3) din Legea
nr. 370/2004, Curtea Constitu˛ional„ este competent„ s„
solu˛ioneze contesta˛ia privind Ónregistrarea candidaturii
domnului Traian B„sescu pentru func˛ia de Pre∫edinte al
Rom‚niei.
Examin‚nd contesta˛ia, Curtea re˛ine c„ Ón motivarea
acesteia se face o caracterizare a activit„˛ii domnului Traian
B„sescu prin prisma unor considerente moral-politice avute
Ón vedere de contestator. Analiz‚nd motivele invocate, Curtea
constat„ c„ acestea nu pot fi primite, deoarece reprezint„
opinii personale ale contestatorului.
De asemenea, Ón contesta˛ie, s-a solicitat îreverificarea
semn„turilor de sus˛inere“ a candidaturii domnului Traian
B„sescu pentru func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei, ceea ce
excede, Óns„, competen˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale. Potrivit
prevederilor art. 5 lit. b) din Legea nr. 370/2004 pentru
alegerea Pre∫edintelui Rom‚niei, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004,
Biroul Electoral Central constat„ respectarea prevederilor legii
pentru depunerea ∫i Ónregistrarea candidaturilor, scop Ón care
poate solicita Ministerului Public verificarea Óndeplinirii
condi˛iilor prev„zute la art. 9 alin. (3) din lege, referitoare la
lista sus˛in„torilor.
Œn consecin˛„, Curtea urmeaz„ s„ resping„ contesta˛ia
care formeaz„ obiectul prezentei cauze.

Pentru considerentele ar„tate, Ón temeiul art. 146 lit. f) din Constitu˛ie, republicat„, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al
art. 18, 37 ∫i 38 din Legea nr. 47/1992, republicat„, precum ∫i al art. 11 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 370/2004,
CURTEA

C O N S T I T U fi I O N A L √

Œn numele legii
H O T √ R √ ™ T E:

Respinge contesta˛ia privind Ónregistrarea candidaturii domnului Traian B„sescu pentru func˛ia de Pre∫edinte al
Rom‚niei, contesta˛ie formulat„ de Adrian Camil Homoroceanu.
Hot„r‚rea este definitiv„ ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent ∫ef,
Doina Suliman
CURTEA CONSTITUfiIONAL√

H O T √ R ¬ R E A Nr. 6
din 1 noiembrie 2004

privind contestarea neÓnregistr„rii candidaturii domnului George Gibescu
pentru func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Aurelia Popa
Doina Suliman

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent ∫ef

La data de 30 octombrie 2004 Biroul Electoral Central a
Ónaintat Cur˛ii Constitu˛ionale, Ón vederea solu˛ion„rii,

contesta˛ia Ónregistrat„ la nr. 138/C din 30 octombrie 2004,
formulat„ de domnul George Gibescu Ómpotriva Hot„r‚rii
Biroului Electoral Central nr. 6 din 19 octombrie 2004, prin
care s-a respins cererea de Ónregistrare a candidaturii sale
pentru func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei la alegerile din
28 noiembrie 2004.
Contesta˛ia formeaz„ obiectul Dosarului Cur˛ii
Constitu˛ionale nr. 601F/2004.
Œn motivarea contesta˛iei, domnul George Gibescu a ar„tat
c„ hot„r‚rea Biroului Electoral Central de respingere a
candidaturii sale pentru func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei
este nejustificat„. Apreciaz„ c„ Óndepline∫te condi˛iile
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prev„zute de Constitu˛ie pentru a putea candida ca
independent. Consider„ c„ Legea nr. 370/2004 este
îanticonstitu˛ional„, antidemocratic„ ∫i antina˛ional„ Ón ceea
ce prive∫te obligativitatea celor 200.000 de semn„turi“.
Reprezentantul Ministerului Public, pun‚nd concluzii, Ón
temeiul art. 28 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea
Pre∫edintelui Rom‚niei, coroborat cu art. 113 din Legea
nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputa˛ilor ∫i a
Senatului, solicit„ respingerea contesta˛iei, candidatura
contestatorului neÓndeplinind condi˛iile prev„zute de lege
pentru a fi Ónregistrat„.
C U R T E A,

examin‚nd contesta˛ia Ón raport cu prevederile Legii
nr. 370/2004 pentru alegerea Pre∫edintelui Rom‚niei, v„z‚nd
concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum ∫i
documentele aflate la dosar, re˛ine urm„toarele:
Potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. f) din Constitu˛ie,
republicat„, ale art. 37 ∫i 38 din Legea nr. 47/1992,
republicat„, precum ∫i celor ale art. 11 alin. (3) din Legea
nr. 370/2004, Curtea Constitu˛ional„ este competent„ s„
solu˛ioneze contesta˛ia privind neÓnregistrarea candidaturii
domnului George Gibescu pentru func˛ia de Pre∫edinte al
Rom‚niei.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 9 alin. (2) lit. c) ∫i
alin. (3) din Legea nr. 370/2004 propunerile de candida˛i
pentru alegerea Pre∫edintelui Rom‚niei se fac Ón scris ∫i vor
fi primite numai dac„:
î(2) […] c) sunt Ónso˛ite de declara˛ia de acceptare a
candidaturii, scris„, semnat„ ∫i datat„ de candidat, de declara˛ia
de avere, de o declara˛ie autentic„, pe propria r„spundere,
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potrivit legii penale, privind apartenen˛a sau neapartenen˛a ca
agent ori colaborator al organelor de securitate, ca poli˛ie politic„,
precum ∫i de lista sau listele sus˛in„torilor, al c„ror num„r nu
poate fi mai mic de 200.000 de aleg„tori.
(3) Lista sus˛in„torilor este un act public, sub sanc˛iunea
prev„zut„ de art. 292 din Codul penal. Lista sau listele
sus˛in„torilor trebuie s„ cuprind„ data alegerilor, prenumele ∫i
numele candidatului, precum ∫i prenumele ∫i numele, data
na∫terii, adresa, denumirea, seria ∫i num„rul actului de identitate
∫i semn„tura aleg„torilor care sus˛in candidatura. Œn finalul listei
persoana care a Óntocmit-o este obligat„ s„ fac„ o declara˛ie pe
propria r„spundere prin care s„ ateste veridicitatea semn„turilor
sus˛in„torilor. Modelul listei sus˛in„torilor ∫i al declara˛iei pe
propria r„spundere sunt prev„zute Ón anexa nr. 1.“
Curtea constat„ c„ propunerea de candidatur„ formulat„
de domnul George Gibescu nu Óndepline∫te condi˛iile
obligatorii prev„zute la art. 9 alin. (2) lit. c) ∫i alin. (3) din
Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Pre∫edintelui Rom‚niei.
Astfel, cererea de depunere a candidaturii Ónregistrate de
contestator la Biroul Electoral Central nu este Ónso˛it„ de
lista cu cel pu˛in 200.000 de sus˛in„tori cu drept de vot.
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile legale citate ∫i situa˛ia mai
sus ar„tat„, rezultat„ din actele dosarului, Curtea
Constitu˛ional„ constat„ c„ neÓnregistrarea de c„tre Biroul
Electoral Central a candidaturii domnului George Gibescu
pentru func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei s-a realizat cu
respectarea deplin„ a prevederilor constitu˛ionale ∫i legale
aplicabile, iar contesta˛ia formulat„ de acesta Ómpotriva
hot„r‚rii de neÓnregistrare este neÓntemeiat„, urm‚nd s„ fie
respins„.

Pentru considerentele ar„tate, Ón temeiul art. 146 lit. f) din Constitu˛ie, republicat„, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al
art. 18, art. 37 ∫i 38 din Legea nr. 47/1992, republicat„, precum ∫i al art. 11 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 370/2004,
CURTEA

C O N S T I T U fi I O N A L √

Œn numele legii
H O T √ R √ ™ T E:

Respinge contesta˛ia privind neÓnregistrarea candidaturii domnului George Gibescu pentru func˛ia de Pre∫edinte al
Rom‚niei.
Hot„r‚rea este definitiv„ ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent ∫ef,
Doina Suliman

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea ∫i conducerea contabilit„˛ii
patrimoniului institu˛iilor publice, a Planului de conturi pentru institu˛iile publice ∫i a instruc˛iunilor
de aplicare a acestuia
Œn temeiul art. 10 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 4 din Legea contabilit„˛ii nr. 82/1991, republicat„, ∫i al art. III din Ordonan˛a Guvernului nr. 70/2004
pentru modificarea ∫i completarea Legii contabilit„˛ii nr. 82/1991,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Normele metodologice privind
organizarea ∫i conducerea contabilit„˛ii patrimoniului
institu˛iilor publice, Planul de conturi pentru institu˛iile
publice ∫i instruc˛iunile de aplicare a acestuia, prev„zute Ón
anexa nr. 1, care face parte integrant„ din prezentul ordin.

Art. 2. — Normele metodologice privind organizarea ∫i
conducerea contabilit„˛ii patrimoniului institu˛iilor publice,
Planul de conturi pentru institu˛iile publice ∫i instruc˛iunile
de aplicare a acestuia, prev„zute Ón anexa nr. 1 la
prezentul ordin, vor fi aplicate experimental Ón trimestrul I
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al anului 2005, Ón paralel cu reglement„rile existente, de
c„tre institu˛iile prev„zute Ón anexa nr. 2, care face parte
integrant„ din prezentul ordin.
Art. 3. — Pe baza concluziilor desprinse ca urmare a
aplic„rii experimentale ∫i a propunerilor efectuate de alte
institu˛ii publice, reglement„rile prev„zute la art. 1 vor face
obiectul unor eventuale complet„ri, vor fi aprobate prin
ordin al ministrului finan˛elor publice ∫i se vor aplica de
institu˛iile publice Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2006.

Art. 4. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, cu excep˛ia anexei nr. 1, care
va fi comunicat„ institu˛iilor implicate Ón ac˛iunea de
experimentare ∫i va fi publicat„ pe pagina de web a
Ministerului Finan˛elor Publice (www.mfinante.ro) pentru
propuneri ∫i observa˛ii.
Art. 5. — Direc˛ia general„ a contabilit„˛ii publice va lua
m„suri pentru aducerea la Óndeplinire a prevederilor
prezentului ordin.

p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 29 septembrie 2004.
Nr. 1.461.
ANEXA Nr. 2
LISTA

institu˛iilor publice care urmeaz„ s„ aplice experimental, Ón cursul trimestrului I al anului 2005,
Normele metodologice privind organizarea ∫i conducerea contabilit„˛ii patrimoniului institu˛iilor publice,
Planul de conturi pentru institu˛iile publice ∫i instruc˛iunile de aplicare a acestuia
1. MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE — AGENfiIA NAfiIONAL√ DE
ADMINISTRARE FISCAL√:

5. SERVICIUL DE INFORMAfiII EXTERNE
6. ADMINISTRAfiIA NAfiIONAL√ A REZERVELOR DE STAT

— Direc˛ia General„ a
— Direc˛ia General„
Giurgiu
— Direc˛ia General„
Hunedoara
— Direc˛ia General„
Vrancea

— activitatea proprie
— Unitatea Teritorial„ nr. 350

Finan˛elor Publice a Jude˛ului Alba
a Finan˛elor Publice a Jude˛ului
a Finan˛elor Publice a Jude˛ului
a Finan˛elor Publice a Jude˛ului

2. MINISTERUL AP√R√RII NAfiIONALE:

—
—
—
—
—
—
—

Unitatea
Unitatea
Unitatea
Unitatea
Unitatea
Unitatea
Unitatea

Militar„
Militar„
Militar„
Militar„
Militar„
Militar„
Militar„

02544
02550
02490
01835
02150
02574
02030

Bucure∫ti
Bucure∫ti
Bucure∫ti
Bucure∫ti
Bucure∫ti
Bucure∫ti
Bucure∫ti

3. MINISTERUL ADMINISTRAfiIEI ™I INTERNELOR
4. SERVICIUL ROM¬N DE INFORMAfiII

7. MINISTERUL PUBLIC — PARCHETUL DE PE L¬NG√ ŒNALTA
CURTE DE CASAfiIE ™I JUSTIfiIE

— activitatea proprie
— Parchetul de pe l‚ng„ Curtea de Apel Gala˛i
— Parchetul de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti
8. CASA NAfiIONAL√ DE PENSII ™I ALTE DREPTURI DE ASIGUR√RI
SOCIALE:

— Casa Jude˛ean„ de Pensii D‚mbovi˛a;
— Casa Jude˛ean„ de Pensii Hunedoara;
— Casa Jude˛ean„ de Pensii Vaslui.
9. MINISTERUL JUSTIfiIEI

— Administra˛ia Na˛ional„ a Penitenciarelor
10. PRIM√RIA MUNICIPIULUI GALAfiI
11. PRIM√RIA MUNICIPIULUI PITE™TI
12. PRIM√RIA MUNICIPIULUI ZAL√U

MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE

ORDIN
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dob‚nd„ pentru popula˛ie cod 1086
Œn conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999 ∫i ale Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 146/2002
privind formarea ∫i utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 201/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Ministerul Finan˛elor Publice lanseaz„ o emisiune de certificate de trezorerie cu dob‚nd„
pentru popula˛ie prin Trezoreria Statului, Óncep‚nd cu data de 2 noiembrie 2004.
Trezoreria Statului este abilitat„ s„ lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru popula˛ie, scop Ón care ministrul
finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
ARTICOLUL 1
Forma ∫i codul emisiunii

Certificatele de trezorerie cu dob‚nd„ pentru popula˛ie se
emit Ón form„ nominal„ ∫i cuprind cuponul (matca) ∫i
certificatul de trezorerie propriu-zis.
Codul emisiunii este 1086.
ARTICOLUL 2
Data emisiunii

Certificatele de trezorerie cu dob‚nd„ pentru popula˛ie se
pun Ón v‚nzare Ón numerar ∫i prin virament din conturile
personale deschise la b„nci ∫i la Casa de Economii ∫i
Consemna˛iuni — C.E.C. — S.A., pe o perioad„ de 90 de
zile, cu subscrip˛ie Ón zilele de: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16,
17, 18, 19, 23, 24, 25 ∫i 26 noiembrie 2004. Termenul de
r„scump„rare a certificatelor de trezorerie este Ón zilele de:
31 ianuarie, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 ∫i
24 februarie 2005.

ARTICOLUL 3
Valoarea nominal„ a emisiunii

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dob‚nd„ pentru
popula˛ie reprezint„ suma Óncasat„ p‚n„ Ón ultima zi de
subscrip˛ie.
ARTICOLUL 4
Valoarea nominal„ a certificatelor de trezorerie cu dob‚nd„
pentru popula˛ie

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dob‚nd„ pentru
popula˛ie se efectueaz„ prin certificate de trezorerie cu o
valoare nominal„ de 1.000.000 lei, 5.000.000 lei, 10.000.000 lei,
20.000.000 lei, 50.000.000 lei ∫i 100.000.000 lei, pe termen de
90 de zile calendaristice.
La cump„rare, titularii certificatelor de trezorerie cu
dob‚nd„ pentru popula˛ie pot Ómputernici ∫i o alt„ persoan„
pentru r„scump„rare.
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ARTICOLUL 5
Rata dob‚nzii

Dob‚nda aferent„ certificatelor de trezorerie cu dob‚nd„
pentru popula˛ie este de 13,5% pe an, pentru o perioad„ de
subscriere de 90 de zile calendaristice, calculat„ dup„
formula:
VN x 13,5 x 90
,
D =
360 x 100
unde:
D — suma dob‚nzii;
VN — valoarea nominal„ a certificatului de trezorerie.
ARTICOLUL 6
Data scaden˛ei

Scaden˛a emisiunii de certificate de trezorerie cu dob‚nd„
pentru popula˛ie se stabile∫te Óncep‚nd cu ziua Óncas„rii
contravalorii acestora ∫i p‚n„ la data Ómplinirii termenului de
90 de zile calendaristice inclusiv.
ARTICOLUL 7
Œnchiderea emisiunii

Opera˛iunea de Ónchidere a emisiunii de certificate de
trezorerie cu dob‚nd„ pentru popula˛ie are loc Ón data de
26 noiembrie 2004, la ora 14,00.
ARTICOLUL 8
Condi˛iile de r„scump„rare ∫i de plat„ a dob‚nzii

R„scump„rarea este opera˛iunea prin care unit„˛ile
Trezoreriei Statului ramburseaz„ la termenul stabilit valoarea
nominal„ a certificatelor de trezorerie prezentate de c„tre
persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate
de trezorerie cu dob‚nd„ pentru popula˛ie, la aceea∫i unitate
a Trezoreriei Statului.
O dat„ cu r„scump„rarea la scaden˛„ a certificatelor de
trezorerie cu dob‚nd„ pentru popula˛ie, unit„˛ile Trezoreriei
Statului pl„tesc persoanelor respective ∫i dob‚nzile aferente.
R„scump„rarea certificatelor de trezorerie cu dob‚nd„
pentru popula˛ie se poate efectua ∫i prin subscrierea de c„tre
titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie
care se lanseaz„ Ón zilele respective, cu posibilitatea de a
Óncasa dob‚nda aferent„ sau de a o subscrie pe certificate
de trezorerie, dup„ caz.
Opera˛iunile privind r„scump„rarea certificatelor de
trezorerie cu dob‚nd„ pentru popula˛ie ∫i plata dob‚nzilor se
efectueaz„ prin ghi∫eele casieriilor Trezoreriei Statului. Data
r„scump„r„rii certificatelor de trezorerie cu dob‚nd„ pentru
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popula˛ie este prima zi lucr„toare dup„ Ómplinirea a 90 de zile
calendaristice inclusiv.
Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dob‚nd„
pentru popula˛ie Ón vederea r„scump„r„rii ∫i Ónaintea datei de
r„scump„rare, situa˛ie Ón care, pentru perioada de subscriere, care
se calculeaz„ din ziua Óncas„rii sumei ∫i p‚n„ Ón ziua prezent„rii
pentru r„scump„rare exclusiv, se acord„ dob‚nda la vedere.
Certificatele de trezorerie cu dob‚nd„ pentru popula˛ie
neprezentate pentru r„scump„rare Ón ziua stabilit„ (ziua
scaden˛ei) se transform„ Ón depozite la Trezoreria Statului.
Nivelul dob‚nzii la termen se modific„ Óncep‚nd cu data de
2 noiembrie 2004 la 13,5% pe an. Certificatele de trezorerie
cu dob‚nd„ pentru popula˛ie se r„scump„r„ de c„tre
Trezoreria Statului Ón ziua prezent„rii acestora la ghi∫eele
Trezoreriei Statului, astfel:
a) certificatele de trezorerie prezentate Trezoreriei Statului Ón
maximum 30 de zile de la data scaden˛ei (titularul se prezint„
Ón a 31-a zi, certificatele de trezorerie r„m‚n Ón depozit la
vedere maximum 30 de zile) vor fi r„scump„rate astfel:
— pentru perioada subscris„, 90 de zile calendaristice, se
achit„ suma nominal„ a certificatelor de trezorerie cu dob‚nd„
pentru popula˛ie plus dob‚nda aferent„;
— pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilit„ din
ziua fixat„ pentru r„scump„rare inclusiv ∫i p‚n„ Ón ziua
prezent„rii la ghi∫eul casieriei Trezoreriei Statului exclusiv, se
pl„te∫te pentru suma subscris„ dob‚nda la vedere;
b) certificatele de trezorerie prezentate Ón termen de peste
30 de zile de la data scaden˛ei (titularul se prezint„ Ón
a 32-a zi, certificatele de trezorerie r„m‚n Ón depozit la termen
31 de zile) vor fi r„scump„rate cu dob‚nda capitalizat„ astfel:
— pentru perioada subscris„, 90 de zile calendaristice, se
achit„ suma nominal„ a certificatelor de trezorerie cu dob‚nd„
pentru popula˛ie plus dob‚nda aferent„;
— pentru perioada Ón care certificatele de trezorerie cu
dob‚nd„ pentru popula˛ie sunt Ón depozit, stabilit„ din ziua
fixat„ pentru r„scump„rare inclusiv ∫i p‚n„ Ón ziua prezent„rii
titularului la ghi∫eul casieriei Trezoreriei Statului exclusiv, se
pl„te∫te dob‚nda calculat„ prin aplicarea procentului de
dob‚nd„ la termen asupra sumei rezultate din valoarea
nominal„ ∫i dob‚nda aferent„ perioadei subscrise.
ARTICOLUL 9
Regimul fiscal

Dob‚nzile Óncasate de c„tre popula˛ie din subscrierea la
certificatele de trezorerie cu dob‚nd„ pentru popula˛ie nu sunt
supuse impozit„rii.
Prezentul ordin intr„ Ón vigoare la data semn„rii acestuia.

p. Ministrul finan˛elor publice,
Paul Ichim,
secretar de stat
Bucure∫ti, 28 octombrie 2004.
Nr. 1.612.
MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE

ORDIN
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dob‚nd„ pentru popula˛ie cod 1087
Œn conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999 ∫i ale Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 146/2002
privind formarea ∫i utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 201/2003, Ministerul
Finan˛elor Publice lanseaz„ o emisiune de certificate de trezorerie cu dob‚nd„ pentru popula˛ie prin Trezoreria Statului,
Óncep‚nd cu data de 3 noiembrie 2004.
Trezoreria Statului este abilitat„ s„ lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru popula˛ie, scop Ón care ministrul
finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
ARTICOLUL 1
Forma ∫i codul emisiunii

ARTICOLUL 2
Data emisiunii

Certificatele de trezorerie cu dob‚nd„ pentru popula˛ie se
emit Ón form„ nominal„ ∫i cuprind cuponul (matca) ∫i
certificatul de trezorerie propriu-zis.
Codul emisiunii este 1087.

Certificatele de trezorerie cu dob‚nd„ pentru popula˛ie se
pun Ón v‚nzare Ón numerar ∫i prin virament din conturile
personale deschise la b„nci ∫i la Casa de Economii ∫i
Consemna˛iuni — C.E.C. — S.A. pe o perioad„ de 180 de zile,
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cu subscrip˛ie Ón zilele de: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24,
25 ∫i 26 noiembrie 2004. Termenul de r„scump„rare a
certificatelor de trezorerie este Ón zilele de: 2, 3, 4, 9, 10, 11,
16, 17, 18, 23, 24 ∫i 25 mai 2005.
ARTICOLUL 3
Valoarea nominal„ a emisiunii

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dob‚nd„ pentru
popula˛ie reprezint„ suma Óncasat„ p‚n„ Ón ultima zi de
subscrip˛ie.
ARTICOLUL 4
Valoarea nominal„ a certificatelor de trezorerie cu dob‚nd„
pentru popula˛ie

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dob‚nd„ pentru
popula˛ie se efectueaz„ prin certificate de trezorerie cu o
valoare nominal„ de 1.000.000 lei, 5.000.000 lei, 10.000.000 lei,
20.000.000 lei ∫i 50.000.000 lei, pe termen de 180 de zile
calendaristice.
La cump„rare, titularii certificatelor de trezorerie cu
dob‚nd„ pentru popula˛ie pot Ómputernici ∫i o alt„ persoan„
pentru r„scump„rare.
ARTICOLUL 5
Rata dob‚nzii

Dob‚nda aferent„ certificatelor de trezorerie cu dob‚nd„
pentru popula˛ie este de 14% pe an, pentru o perioad„ de
subscriere de 180 de zile calendaristice, calculat„ dup„
formula:
VN x 14 x 180
D =
,
360 x 100
unde:
D — suma dob‚nzii;
VN — valoarea nominal„ a certificatului de trezorerie.
ARTICOLUL 6
Data scaden˛ei

Scaden˛a emisiunii de certificate de trezorerie cu dob‚nd„
pentru popula˛ie se stabile∫te Óncep‚nd cu ziua Óncas„rii
contravalorii acestora ∫i p‚n„ la data Ómplinirii termenului de
180 de zile calendaristice inclusiv.
ARTICOLUL 7
Œnchiderea emisiunii

Opera˛iunea de Ónchidere a emisiunii de certificate de
trezorerie cu dob‚nd„ pentru popula˛ie are loc Ón data de
26 noiembrie 2004, la ora 14,00.
ARTICOLUL 8
Condi˛iile de r„scump„rare ∫i de plat„ a dob‚nzii

R„scump„rarea este opera˛iunea prin care unit„˛ile
Trezoreriei Statului ramburseaz„ la termenul stabilit valoarea
nominal„ a certificatelor de trezorerie prezentate de c„tre
persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate
de trezorerie cu dob‚nd„ pentru popula˛ie, la aceea∫i unitate
a Trezoreriei Statului.
O dat„ cu r„scump„rarea la scaden˛„ a certificatelor de
trezorerie cu dob‚nd„ pentru popula˛ie, unit„˛ile Trezoreriei
Statului pl„tesc persoanelor respective ∫i dob‚nzile aferente.

R„scump„rarea certificatelor de trezorerie cu dob‚nd„
pentru popula˛ie se poate efectua ∫i prin subscrierea de c„tre
titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie
care se lanseaz„ Ón zilele respective, cu posibilitatea de a
Óncasa dob‚nda aferent„ sau de a o subscrie pe certificate de
trezorerie, dup„ caz.
Opera˛iunile privind r„scump„rarea certificatelor de
trezorerie cu dob‚nd„ pentru popula˛ie ∫i plata dob‚nzilor se
efectueaz„ prin ghi∫eele casieriilor Trezoreriei Statului. Data
r„scump„r„rii certificatelor de trezorerie cu dob‚nd„ pentru
popula˛ie este prima zi lucr„toare dup„ Ómplinirea a 180 de
zile calendaristice inclusiv.
Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dob‚nd„
pentru popula˛ie Ón vederea r„scump„r„rii ∫i Ónaintea datei de
r„scump„rare, situa˛ie Ón care, pentru perioada de subscriere,
care se calculeaz„ din ziua Óncas„rii sumei ∫i p‚n„ Ón ziua
prezent„rii pentru r„scump„rare exclusiv, se acord„ dob‚nda
la vedere.
Certificatele de trezorerie cu dob‚nd„ pentru popula˛ie
neprezentate pentru r„scump„rare Ón ziua stabilit„ (ziua
scaden˛ei) se transform„ Ón depozite la Trezoreria Statului.
Nivelul dob‚nzii la termen se modific„ Óncep‚nd cu data de
2 noiembrie 2004 la 13,5% pe an. Certificatele se r„scump„r„
de c„tre Trezoreria Statului Ón ziua prezent„rii titularului la
ghi∫eele acesteia, astfel:
a) certificatele de trezorerie prezentate Trezoreriei Statului
Ón maximum 30 de zile de la data scaden˛ei (titularul se
prezint„ Ón a 31-a zi, certificatele de trezorerie r„m‚n Ón
depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi r„scump„rate
astfel:
— pentru perioada subscris„, 180 de zile calendaristice, se
achit„ suma nominal„ a certificatelor de trezorerie cu dob‚nd„
pentru popula˛ie plus dob‚nda aferent„;
— pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilit„ din
ziua fixat„ pentru r„scump„rare inclusiv ∫i p‚n„ Ón ziua
prezent„rii la ghi∫eul casieriei Trezoreriei Statului exclusiv, se
pl„te∫te pentru suma subscris„ dob‚nd„ la vedere;
b) certificatele de trezorerie prezentate Ón termen de peste
30 de zile de la data scaden˛ei (titularul se prezint„ Ón a 32-a
zi, certificatele de trezorerie r„m‚n Ón depozit la termen 31 de
zile) vor fi r„scump„rate cu dob‚nda capitalizat„ astfel:
— pentru perioada subscris„, 180 de zile calendaristice, se
achit„ suma nominal„ a certificatelor de trezorerie cu dob‚nd„
pentru popula˛ie plus dob‚nda aferent„;
— pentru perioada Ón care certificatele de trezorerie cu
dob‚nd„ pentru popula˛ie sunt Ón depozit, stabilit„ din ziua
fixat„ pentru r„scump„rare inclusiv ∫i p‚n„ Ón ziua prezent„rii
titularului la ghi∫eul casieriei Trezoreriei Statului exclusiv, se
pl„te∫te dob‚nda calculat„ prin aplicarea procentului de
dob‚nd„ la termen asupra sumei rezultate din valoarea
nominal„ ∫i dob‚nda aferent„ perioadei subscrise.
ARTICOLUL 9
Regimul fiscal

Dob‚nzile Óncasate de c„tre popula˛ie din subscrierea la
certificatele de trezorerie cu dob‚nd„ pentru popula˛ie nu sunt
supuse impozit„rii.
Prezentul ordin intr„ Ón vigoare la data semn„rii acestuia.

p. Ministrul finan˛elor publice,
Paul Ichim,
secretar de stat
Bucure∫ti, 28 octombrie 2004.
Nr. 1.613.
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MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE

ORDIN
privind prospectele de emisiune ale obliga˛iunilor de stat cu dob‚nd„ aferente lunii noiembrie 2004
Œn temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Finan˛elor
Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Regulamentului privind opera˛iunile cu titluri de stat
emise Ón form„ dematerializat„, aprobat prin Ordinul ministrului finan˛elor publice, al guvernatorului B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei
∫i al vicepre∫edintelui Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, ale Conven˛iei nr. 16.813/19/1998, ale Actului
adi˛ional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, Óncheiate Óntre Ministerul Finan˛elor Publice ∫i Banca Na˛ional„ a Rom‚niei,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Œn vederea finan˛„rii ∫i refinan˛„rii datoriei publice
Ón luna noiembrie 2004, se aprob„ prospectele de emisiune
ale obliga˛iunilor de stat cu dob‚nd„, Ón sum„ total„ de 1.100
miliarde lei, prev„zute Ón anexele nr. 1 ∫i 2.

Art. 2. — Prezentul ordin intr„ Ón vigoare la data semn„rii
acestuia.
Art. 3. — Unitatea de management a Trezoreriei Statului
va duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezentul ordin.

p. Ministrul finan˛elor publice,
Paul Ichim,
secretar de stat
Bucure∫ti, 1 noiembrie 2004.
Nr. 1.624.
ANEXA Nr. 1

PROSPECT DE EMISIUNE
al obliga˛iunilor de stat cu dob‚nd„ lansate Ón luna noiembrie 2004
Art. 1. — Œn vederea finan˛„rii ∫i refinan˛„rii datoriei publice
interne Ón luna noiembrie 2004, Ministerul Finan˛elor Publice

anun˛„ programul emisiunilor obliga˛iunilor de stat cu dob‚nd„,
astfel:

Cod ISIN

Data licita˛iei

Data emisiunii

Data scaden˛ei

Num„rul
de zile

Valoarea emisiunii
–lei–

RO0406DBN0Y5
RO0407DBN0Z1

4 noiembrie 2004
11 noiembrie 2004

8 noiembrie 2004
15 noiembrie 2004

6 noiembrie 2006
12 noiembrie 2007

728
1.092

500.000.000.000
500.000.000.000

Ministerul Finan˛elor Publice Ó∫i rezerv„ dreptul ca valorile
Ómprumutate aferente seriei s„ fie majorate sau mic∫orate p‚n„ la
anularea emisiunilor, Ón func˛ie de necesit„˛ile de finan˛are a
contului general al Trezoreriei Statului ∫i de nivelul ratei dob‚nzii
Ónregistrate la data licita˛iei.
Art. 2. — Metoda de v‚nzare este licita˛ia, care va avea loc
la datele men˛ionate Ón tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va
face dup„ metoda cu pre˛ uniform.
Art. 3. — Ofertele de cump„rare sunt competitive ∫i
necompetitive ∫i vor cuprinde:
— Ón cazul ofertei de cump„rare competitive, participantul va
indica valoarea nominal„ ∫i rata dob‚nzii; se admite defalcarea
valorii totale Ón maximum 5 tran∫e valorice la rate diferite ale
dob‚nzii;
— Ón cazul ofertei de cump„rare necompetitive, participantul
va indica valoarea pe care dore∫te s„ o adjudece la rata dob‚nzii
finale a licita˛iei; se admit oferte de cump„rare necompetitive
Óntr-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anun˛ate.
Dob‚nzile se vor calcula ∫i se vor pl„ti anual la datele de:
Cod ISIN

2005

RO0406DBN0Y5
RO0407DBN0Z1

2006

7 noiembrie
14 noiembrie

6 noiembrie
13 noiembrie

2007

12 noiembrie

conform urm„toarei formule:
z
D = V x d x

,

365 sau 366
unde:
D — dob‚nda (cuponul);
V — valoarea nominal„ total„;
d — rata dob‚nzii (exprimat„ cu dou„ zecimale);
z — num„rul de zile pentru care se calculeaz„ dob‚nda;

366 — zile pentru an bisect.
Fiecare ofert„ va fi de minimum 100.000.000 lei.
Valoarea nominal„ individual„ a unei obliga˛iuni de stat cu
dob‚nd„ este de 100.000.000 lei.
Art. 4. — Obliga˛iunile de stat cu dob‚nd„ pot fi cump„rate
de c„tre intermediarii pie˛ei primare, care vor depune oferte at‚t
Ón cont propriu, c‚t ∫i Ón contul clien˛ilor persoane juridice ∫i
fizice.
Obliga˛iunile de stat cu dob‚nd„ mai sus men˛ionate nu se
adreseaz„ persoanelor nerezidente Ón Rom‚nia.
Art. 5. — Ofertele de cump„rare se depun la Banca Na˛ional„
a Rom‚niei, agentul de plat„, Ónregistrare ∫i transfer al
Ministerului Finan˛elor Publice, Ón ziua licita˛iei, p‚n„ la ora 12,00.
Art. 6. — Rezultatul licita˛iei se va stabili Ón aceea∫i zi la
sediul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei, de c„tre Comisia de licita˛ie
constituit„ Ón acest scop, ∫i va fi dat publicit„˛ii.
Art. 7. — Plata obliga˛iunilor de stat cu dob‚nd„ se va face la
data emisiunii, prin debitarea contului cump„r„torului deschis la
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei cu suma reprezent‚nd valoarea
nominal„ total„ a obliga˛iunilor de stat cu dob‚nd„.
Art. 8. — R„scump„rarea obliga˛iunilor de stat cu dob‚nd„ se
va face la data scaden˛ei, prin creditarea contului de˛in„torului cu
suma reprezent‚nd valoarea nominal„ total„ a acestora plus
dob‚nda aferent„. Dac„ data la care trebuie efectuat„ una dintre
pl„˛ile aferente titlului de stat este o zi de s„rb„toare sau o zi
nelucr„toare, plata se va face Ón urm„toarea zi lucr„toare, f„r„
obligarea la dob‚nzi moratorii. Titlurile de stat care se reg„sesc
Ón aceast„ situa˛ie vor r„m‚ne Ón proprietatea de˛in„torului
Ónregistrat ∫i nu pot fi tranzac˛ionate.
Art. 9. — Regimul fiscal al titlurilor de stat prev„zute la art. 1
este reglementat de legisla˛ia Ón vigoare.
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ANEXA Nr. 2

PROSPECT DE EMISIUNE
al obliga˛iunilor de stat cu dob‚nda indexat„ cu indicele pre˛urilor de consum, lansate Ón luna noiembrie 2004
Art. 1. — Œn vederea finan˛„rii ∫i refinan˛„rii datoriei publice
interne Ón luna noiembrie 2004, Ministerul Finan˛elor Publice

anun˛„ lansarea unei emisiuni de obliga˛iuni de stat cu dob‚nda
indexat„ cu indicele pre˛urilor de consum, astfel:

Cod ISIN

Data licita˛iei

Data emisiunii

Data scaden˛ei

Num„rul
de zile

Valoarea emisiunii
–lei–

RO0409DBN107

18 noiembrie 2004

22 noiembrie 2004

23 noiembrie 2009

1.827

100.000.000.000

Ministerul Finan˛elor Publice Ó∫i rezerv„ dreptul ca valorile
Ómprumutate aferente seriei s„ fie majorate sau mic∫orate p‚n„ la
anularea emisiunii, Ón func˛ie de necesit„˛ile de finan˛are a
contului curent general al Trezoreriei Statului ∫i de nivelul marjei
Ónregistrate la data licita˛iei.
Art. 2. — Metoda de v‚nzare este licita˛ia, care va avea loc
la data men˛ionat„ Ón tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va
face Ón func˛ie de nivelul marjei, licitat„ Ón form„ procentual„,
calculat„ cu dou„ zecimale, de c„tre intermediarii pie˛ei primare,
dup„ metoda cu pre˛ uniform.
Art. 3. — Ofertele de cump„rare sunt competitive ∫i
necompetitive ∫i vor cuprinde:
— Ón cazul ofertei de cump„rare competitive, participantul va
indica num„rul titlurilor de stat, valoarea nominal„ ∫i nivelul
marjei; se admite defalcarea valorii totale Ón maximum 5 tran∫e
valorice la rate diferite ale marjei;
— Ón cazul ofertei de cump„rare necompetitive, participantul
va indica valoarea pe care dore∫te s„ o adjudece la marja final„
a licita˛iei; se admit oferte de cump„rare necompetitive Óntr-o
pondere de 10% din totalul emisiunilor anun˛ate.
Dob‚nzile se vor calcula ∫i se vor pl„ti semianual, la datele
de 23 mai ∫i 23 noiembrie 2005, 2006, 2007, 2008 ∫i 2009,
conform urm„toarei formule:
z
,
D = V x d x
365
unde:
D — dob‚nda (cuponul);
V — valoarea nominal„ total„;
z — num„rul de zile pentru care se calculeaz„ dob‚nda;
d — rata dob‚nzii, exprimat„ procentual cu 6 zecimale, pentru
fiecare perioad„ de calcul al cuponului, calculat„ ca produs
anualizat al celor 6 indici ai pre˛urilor de consum lunari din lunile
septembrie—februarie (pentru cuponul din luna mai) ∫i martie—
august (pentru cuponul din luna noiembrie) plus o marj„ M, ∫i se
va determina pentru fiecare perioad„ dup„ formula:
365
d =
[∏(IPCi/100) – 1] x 100 + M,
z
unde:
i — septembrie—februarie (pentru cuponul din luna mai);
respectiv
i — martie—august (pentru cuponul din luna noiembrie);

IPCi — indicele pre˛urilor de consum fa˛„ de luna precedent„
din lunile septembrie—februarie (pentru cuponul din luna mai) ∫i
martie—august (pentru cuponul din luna noiembrie), publicat de
Institutul Na˛ional de Statistic„; va fi luat Ón considerare indicele
lunar, indiferent de data din luna la care are loc emisiunea.
Informa˛ii legate de indicele pre˛urilor de consum pot fi
consultate la adresa de Internet http://www.insse.ro/comr.htm;
M — marja, exprimat„ procentual, reprezint„ elementul Ón
func˛ie de care se va face clasificarea ofertelor.
Fiecare ofert„ va fi de minimum 100.000.000 lei.
Valoarea nominal„ individual„ a unei obliga˛iuni de stat cu
dob‚nda indexat„ cu indicele pre˛ului de consum este de
100.000.000 lei.
Art. 4. — Obliga˛iunile de stat cu dob‚nda indexat„ cu
indicele pre˛ului de consum pot fi cump„rate de c„tre intermediarii
pie˛ei primare, care vor depune oferte at‚t Ón cont propriu, c‚t ∫i
Ón contul clien˛ilor persoane juridice ∫i fizice.
Obliga˛iunile de stat cu dob‚nda indexat„ cu indicele pre˛ului
de consum nu pot fi cump„rate de persoanele nerezidente Ón
Rom‚nia.
Art. 5. — Ofertele de cump„rare se depun la Banca Na˛ional„
a Rom‚niei, agentul de plat„, Ónregistrare, transfer ∫i decontare al
Ministerului Finan˛elor Publice, Ón ziua licita˛iei, p‚n„ la ora 12,00.
Art. 6. — Rezultatul licita˛iei se va stabili Ón aceea∫i zi la
sediul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei, de c„tre Comisia de licita˛ie
constituit„ Ón acest scop, ∫i va fi dat publicit„˛ii.
Art. 7. — Plata obliga˛iunilor de stat cu dob‚nda indexat„ cu
indicele pre˛ului de consum se va face la data emisiunii, prin
debitarea contului cump„r„torului deschis la Banca Na˛ional„ a
Rom‚niei cu suma reprezent‚nd valoarea nominal„ total„ a
acestora.
Art. 8. — R„scump„rarea obliga˛iunilor de stat cu dob‚nda
indexat„ cu indicele pre˛ului de consum se va face la data
scaden˛ei, prin creditarea contului de˛in„torului cu suma
reprezent‚nd valoarea nominal„ total„ a acestora plus dob‚nda
aferent„. Dac„ data la care trebuie efectuat„ una dintre pl„˛ile
aferente titlului de stat este o zi de s„rb„toare sau o zi
nelucr„toare, plata se va face Ón urm„toarea zi lucr„toare, f„r„
obligarea la dob‚nzi moratorii. Titlurile de stat care se reg„sesc
Ón aceast„ situa˛ie vor r„m‚ne Ón proprietatea de˛in„torului
Ónregistrat ∫i nu pot fi tranzac˛ionate.
Art. 9. — Regimul fiscal al titlurilor de stat prev„zute la art. 1
este reglementat de legisla˛ia Ón vigoare.
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