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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 46/2005 privind repartizarea sumelor re˛inute Ón propor˛ie
de 10%, potrivit legii, Ón bugetul Fondului na˛ional unic
de asigur„ri sociale de s„n„tate pe anul 2005
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 46
din 1 iunie 2005 privind repartizarea sumelor re˛inute Ón propor˛ie de 10%,
potrivit legii, Ón bugetul Fondului na˛ional unic de asigur„ri sociale de
s„n„tate pe anul 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 488 din 9 iunie 2005, cu urm„toarea modificare:
— Articolul unic va avea urm„torul cuprins:
îArticol unic. — Repartizarea sumelor re˛inute Ón propor˛ie de 10%,
potrivit legii, Ón bugetul Fondului na˛ional unic de asigur„ri sociale de
s„n„tate pe anul 2005, la capitolul «Servicii medicale ∫i medicamente», titlul
«Cheltuieli materiale ∫i servicii», se face, prin derogare de la art. 21
alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finan˛ele publice, cu modific„rile
ulterioare, Óncep‚nd cu luna iunie 2005.“
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 21 septembrie 2005.
Nr. 255.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 46/2005 privind repartizarea
sumelor re˛inute Ón propor˛ie de 10%, potrivit legii,
Ón bugetul Fondului na˛ional unic de asigur„ri sociale
de s„n„tate pe anul 2005
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 46/2005 privind repartizarea sumelor re˛inute Ón
propor˛ie de 10%, potrivit legii, Ón bugetul Fondului na˛ional unic de asigur„ri
sociale de s„n„tate pe anul 2005 ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 19 septembrie 2005.
Nr. 921.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 47/2005 privind unele m„suri care trebuie luate
pentru punerea Ón aplicare a Legii nr. 348/2004
privind denominarea monedei na˛ionale
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 47
din 1 iunie 2005 privind unele m„suri care trebuie luate pentru punerea Ón
aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei na˛ionale,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 492 din 10 iunie
2005, cu urm„toarea modificare:
— Articolul 4 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 4. — Prin excep˛ie de la prevederile art. 3, salariile de baz„,
pensiile, indiferent de sursa de finan˛are, ∫i indemniza˛iile de ∫omaj vor fi
Óntregite la un leu Ón favoarea persoanei care beneficiaz„ de dreptul
respectiv.“
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 21 septembrie 2005.
Nr. 256.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 47/2005 privind unele m„suri
care trebuie luate pentru punerea Ón aplicare a Legii
nr. 348/2004 privind denominarea monedei na˛ionale
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 47/2005 privind unele m„suri care trebuie luate
pentru punerea Ón aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea
monedei na˛ionale ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 19 septembrie 2005.
Nr. 922.


3

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 861/23.IX.2005
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Acordului dintre Rom‚nia
∫i Comisia Comunit„˛ilor Europene care modific„
acordurile anuale de finan˛are 2000, 2001, 2002, 2003
∫i Acordul multianual de finan˛are, semnat la Bruxelles
∫i, respectiv, la Bucure∫ti la 24 decembrie 2004
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se ratific„ Acordul dintre Rom‚nia ∫i Comisia
Comunit„˛ilor Europene care modific„ acordurile anuale de finan˛are 2000,
2001, 2002, 2003 ∫i Acordul multianual de finan˛are, semnat la Bruxelles ∫i,
respectiv, la Bucure∫ti la 24 decembrie 2004.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 21 septembrie 2005.
Nr. 258.

ACORD
Óntre Rom‚nia ∫i Comisia Comunit„˛ilor Europene care modific„ acordurile anuale de finan˛are 2000, 2001, 2002, 2003
∫i Acordul multianual de finan˛are
Guvernul Rom‚niei, ac˛ion‚nd Ón numele ∫i pentru Rom‚nia, denumit„ Ón continuare Rom‚nia, pe de o parte, ∫i
Comisia Comunit„˛ilor Europene, denumit„ Ón continuare Comisia, ac˛ion‚nd Ón numele ∫i pentru Comunitatea European„,
denumit„ Ón continuare Comunitatea, pe de alt„ parte, denumite Ón continuare p„r˛i contractante,
av‚nd Ón vedere c„:
1. un Program special de aderare pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ (denumit Ón continuare SAPARD), care
prevede o contribu˛ie financiar„ a Comunit„˛ii, a fost stabilit prin Reglementarea Consiliului (CE) nr. 1.268/1999 privind
sprijinul Comunit„˛ii pentru m„suri de preaderare pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ Ón ˛„rile candidate din centrul ∫i
estul Europei, Ón perioada de preaderare1), ∫i modificat prin Reglementarea (CE) nr. 696/20032);
2. planul prezentat de Rom‚nia a fost aprobat ca Program pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„, prin Decizia din
12 decembrie 2000 luat„ Ón conformitate cu art. 4 alin. (5) din Reglementarea Consiliului (CE) nr. 1.268/1999. Programul
a fost (ultima dat„) modificat printr-o decizie din data de 17 septembrie 2004;
3. Acordul multianual de finan˛are dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Comisie ac˛ion‚nd Ón numele Comunit„˛ii, modificat
ultima dat„ prin Acordul anual de finan˛are 2003 dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Comisie ac˛ion‚nd Ón numele Comunit„˛ii
(denumit Ón continuare Acordul multianual de finan˛are dintre Rom‚nia ∫i Comunitate), a fost Óncheiat la 17 ianuarie 2002 ∫i
prevede Ón art. 2 c„ angajamentul financiar al Comunit„˛ii va fi stabilit Ón acordurile anuale de finan˛are;
4. Ón baza modific„rilor aduse Programului, acordurile anuale de finan˛are pentru anii 2000, 2001, 2002 ∫i 2003
(denumite Ón continuare acordurile anuale de finan˛are 2000—2003) au fost Óncheiate Óntre Rom‚nia ∫i Comisie ac˛ion‚nd Ón
numele Comunit„˛ii, la datele de 27 februarie 2001, 30 ianuarie 2002, 1 aprilie 2003 ∫i 31 iulie 2003 ∫i au intrat Ón
vigoare la datele de 17 ianuarie 2002, 11 octombrie 2002, 12 mai 2003 ∫i 22 septembrie 2004;
5. modific„ri suplimentare au fost aduse Programului. Angajamentul financiar al Comunit„˛ii pentru anul 2003 Ón
vederea execu˛iei Programului pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ (denumit Ón continuare Programul) ∫i alte modific„ri
ulterioare, care au fost stabilite Ón Acordul anual de finan˛are 2003, Ón Rom‚nia, trebuie Ón consecin˛„ modificate;
1)
2)

JO nr. L 161 din 26 iunie 1999, p. 87—93.
JO nr. L 99 din 17 aprilie 2003, p. 24.
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6. av‚nd Ón vedere experien˛a acumulat„ de la semnarea Acordului multianual de finan˛are dintre Rom‚nia ∫i
Comunitate, este necesar s„ se aduc„ ∫i alte modific„ri la acest acord. Œn particular, este necesar s„ se adauge
prevederi privind contribu˛iile Comunit„˛ii alocate Rom‚niei Ón cadrul acordurilor anuale de finan˛are 2000—2003, precum
∫i dob‚nda acumulat„ din fondurile SAPARD,
au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL 1

îTotu∫i, dob‚nda acumulat„ care nu a fost utilizat„ Ón
cadrul proiectelor finan˛ate prin Program va fi pl„tit„
Comisiei Ón euro.“

Obiectiv

Prezentul acord modific„ acordurile anuale de finan˛are
2000—2003, precum ∫i Acordul multianual de finan˛are, cu
modific„rile anterioare.
ARTICOLUL 2
Modificarea art. 2 din Acordul anual de finan˛are 2003

ARTICOLUL 4
Intrarea Ón vigoare

Prezentul acord va intra Ón vigoare la data la care
ambele p„r˛i contractante ∫i-au notificat reciproc Óndeplinirea
tuturor formalit„˛ilor necesare pentru Óncheierea lui.
ARTICOLUL 5

Suma prev„zut„ Ón art. 2 din Acordul anual de finan˛are
2003 va fi Ónlocuit„ cu 163.339.076 euro.

Semnarea

Urm„torul subparagraf se adaug„ la articolul 10(3),
sec˛iunea A din anexa la Acordul multianual de finan˛are:

Prezentul acord este redactat Ón dou„ exemplare, Ón
limbile rom‚n„ ∫i englez„, ambele texte fiind autentice.
Totu∫i, Ón cazul unor divergen˛e Óntre cele dou„ texte, textul
Ón limba englez„ prevaleaz„.
Œncheiat la Bruxelles ∫i, respectiv, la Bucure∫ti la
24 decembrie 2004.

Pentru Comisia Comunit„˛ilor Europene,
Mariann Fischer Boel,
membru al Comisiei

Pentru Rom‚nia,
Petre Daea,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale

ARTICOLUL 3
Modificarea Acordului multianual de finan˛are

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului
dintre Rom‚nia ∫i Comisia Comunit„˛ilor Europene
care modific„ acordurile anuale de finan˛are 2000, 2001, 2002,
2003 ∫i Acordul multianual de finan˛are, semnat la Bruxelles
∫i, respectiv, la Bucure∫ti la 24 decembrie 2004
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru ratificarea Acordului dintre
Rom‚nia ∫i Comisia Comunit„˛ilor Europene care modific„ acordurile anuale
de finan˛are 2000, 2001, 2002, 2003 ∫i Acordul multianual de finan˛are,
semnat la Bruxelles ∫i, respectiv, la Bucure∫ti la 24 decembrie 2004, ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 19 septembrie 2005.
Nr. 925.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
GUVERNUL ROM¬NIEI
AUTORITATEA NAﬁIONAL√ PENTRU PROTECﬁIA CONSUMATORILOR

ORDIN
privind stabilirea taxelor pentru vizarea anual„ a autoriza˛iilor pentru efectuarea de opera˛iuni
cu metale pre˛ioase, aliaje ale acestora ∫i pietre pre˛ioase
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 9 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pre˛ioase ∫i pietrelor pre˛ioase Ón Rom‚nia, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.344/2003,
Ón temeiul art. 4 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor, cu modific„rile ulterioare,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Pentru vizarea anual„ a autoriza˛iilor pentru
efectuarea de opera˛iuni cu metale pre˛ioase, aliaje ale
acestora ∫i pietre pre˛ioase, Óncep‚nd cu anul Ón curs se
stabile∫te o tax„ anual„ de 25% din valoarea taxei de
autorizare Ón vigoare la data viz„rii, pentru fiecare
opera˛iune autorizat„.
Art. 2. — Viza anual„ se aplic„ pe autoriza˛ii la sediul
Direc˛iei pentru metale pre˛ioase ∫i pietre pre˛ioase sau la
sediile unde Ó∫i desf„∫oar„ activitatea speciali∫tii Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor Ón analiza ∫i
marcarea metalelor pre˛ioase, a aliajelor acestora ∫i a
pietrelor pre˛ioase, prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul ordin, Ón baza urm„toarelor
documente:
a) un Ónscris eliberat de organismul patronal, din care
s„ rezulte c„ Ó∫i men˛ine avizul acordat Ón temeiul art. 11
lit. c), respectiv al art. 12 lit. d) din Normele metodologice
pentru aplicarea prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a

Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pre˛ioase
∫i pietrelor pre˛ioase Ón Rom‚nia, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.344/2003;
b) declara˛ie pe propria r„spundere c„ sunt men˛inute
toate condi˛iile care au stat la baza acord„rii autoriza˛iei
pentru efectuarea de opera˛iuni cu metale pre˛ioase, aliaje
ale acestora ∫i pietre pre˛ioase;
c) dovada achit„rii taxelor de viz„.
Art. 3. — Taxele de viz„ se vor pl„ti prin mandat
po∫tal
sau
prin
ordin
de
plat„
Ón
contul
nr. RO58TREZ7005003XXX000093 al Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Consumatorilor, deschis la Activitatea de
Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti.
Art. 4. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor,
C„t„lin Florin Teodorescu
Bucure∫ti, 19 septembrie 2005.
Nr. 469.
ANEX√
LISTA

loca˛iilor unde pot fi vizate autoriza˛iile pentru efectuarea de opera˛iuni cu metale pre˛ioase,
aliaje ale acestora ∫i pietre pre˛ioase
Nr.
crt.

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

Jude˛ul

Alba
Arad
Arge∫
Bac„u
Bihor
Bra∫ov
Buz„u
Cluj
Constan˛a
Dolj
Gala˛i
Gorj
Harghita
Hunedoara

Localitatea

Alba Iulia
Arad
Pite∫ti
Bac„u
Oradea
Bra∫ov
Buz„u
Cluj-Napoca
Constan˛a
Craiova
Gala˛i
T‚rgu Jiu
Miercurea-Ciuc
Deva

Adresa

Str. Basarabiei nr. 5
Bd. Revolu˛iei nr. 72
Bd. Republicii nr. 67
Str. George Bacovia nr. 6
Str. Parcul Traian nr. 8
Pia˛a Sfatului nr. 26
Str. Unirii Vechi nr. 3
Pia˛a Unirii nr. 7
Str. Traian nr. 51
Str. Unirii nr. 6
Str. Fraternit„˛ii nr. 2
Str. Geneva nr. 4
Pia˛a Libert„˛ii nr. 14
Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 10
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Nr.
crt.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Jude˛ul

Ia∫i
Maramure∫
Mure∫
Prahova
Sibiu
Suceava
Timi∫
Bucure∫ti

Localitatea
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Adresa

Ia∫i
Baia Mare
T‚rgu Mure∫
Ploie∫ti
Sibiu
Suceava
Timi∫oara

Bd. ™tefan cel Mare ∫i Sf‚nt nr. 17
Str. Gheorghe ™incai nr. 34
Pia˛a Trandafirilor nr. 50
Pia˛a Victoriei nr. 6
Str. Mitropoliei nr. 16
Str. Ana Ip„tescu nr. 2
Pia˛a I.C. Br„tianu nr. 1
Splaiul Unirii nr. 8 bl. B4 sc. 1, et. 2,
ap. 6, sectorul 4

GUVERNUL ROM¬NIEI
AUTORITATEA NAﬁIONAL√ PENTRU PROTECﬁIA CONSUMATORILOR

ORDIN
privind stabilirea taxelor de autorizare pentru efectuarea de opera˛iuni cu metale pre˛ioase,
aliaje ale acestora ∫i pietre pre˛ioase
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 8 alin. (3) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul
metalelor pre˛ioase, aliajelor acestora ∫i pietrelor pre˛ioase Ón Rom‚nia, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ∫i ale art. 9 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 190/2000 privind regimul metalelor pre˛ioase ∫i pietrelor pre˛ioase Ón Rom‚nia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.344/2003,
Ón temeiul art. 4 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor, cu modific„rile ulterioare,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se stabilesc taxele de autorizare, Ón cuantum
de 400 lei (RON) pentru fiecare dintre opera˛iunile cu
metale pre˛ioase, aliaje ale acestora ∫i pietre pre˛ioase,
prev„zute la art. 2 pct. 2 lit. a)—i) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor
pre˛ioase, aliajelor acestora ∫i pietrelor pre˛ioase Ón
Rom‚nia, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.

Art. 2. — Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Consumatorilor nr. 424/2003 privind
stabilirea taxei de autorizare pentru opera˛iunile cu metale
pre˛ioase, aliaje ale acestora ∫i pietre pre˛ioase, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 315 din 9 aprilie
2004, se abrog„.
Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor,
C„t„lin Florin Teodorescu
Bucure∫ti, 19 septembrie 2005.
Nr. 470.
MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

ORDIN
privind stabilirea ratelor dob‚nzilor practicate de Trezoreria Statului
Œn baza prevederilor art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 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. 313/2004, 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,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Œncep‚nd cu data de 26 septembrie 2005,
ratele dob‚nzilor practicate de Trezoreria Statului se
stabilesc dup„ cum urmeaz„:

a) rata dob‚nzii la vedere acordat„ la disponibilit„˛ile
p„strate Ón conturi la Trezoreria Statului ∫i la certificatele
de trezorerie r„scump„rate Ónainte de scaden˛„ sau

8

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 861/23.IX.2005

transformate Ón depozite la vedere se stabile∫te la 0,5%
pe an;
b) rata dob‚nzii acordat„ la depozitele pe termen de o
lun„ se stabile∫te la 6% pe an, iar la depozitele pe termen
de 3 luni se stabile∫te la 7% pe an;
c) rata dob‚nzii la termen pentru certificatele de
trezorerie transformate Ón depozite la termen la Trezoreria
Statului se stabile∫te la 7% pe an.

Art. 2. — Prevederile prezentului ordin vor fi duse la
Óndeplinire de Unitatea de Management a Trezoreriei
Statului din cadrul Ministerului Finan˛elor Publice, precum ∫i
de direc˛iile generale ale finan˛elor publice jude˛ene ∫i a
municipiului Bucure∫ti.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 19 septembrie 2005.
Nr. 1.376.

ACTE

ALE

B√NCII

NAﬁIONALE

A

ROM¬NIEI

BANCA NAﬁIONAL√ A ROM¬NIEI

CIRCULAR√
privind modificarea ratei dob‚nzii pl„tite pentru rezervele minime obligatorii Ón moned„ na˛ional„
∫i a ratei dob‚nzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii Ón moned„ na˛ional„
Œn baza dispozi˛iilor art. 5 ∫i 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei, Ón aplicarea
prevederilor Regulamentului nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
Ón temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei emite prezenta circular„.
Articol unic. — Œncep‚nd cu perioada de aplicare
24 septembrie — 23 octombrie 2005, urm„toarele rate ale
dob‚nzilor practicate de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei
pentru rezervele minime obligatorii se stabilesc astfel:

a) rata dob‚nzii pl„tit„ pentru rezervele minime
obligatorii constituite Ón moned„ na˛ional„: 1,50% pe an;
b) rata dob‚nzii penalizatoare pentru deficitele de
rezerve minime obligatorii Ón moned„ na˛ional„: 21% pe an.

Pre∫edintele Consiliului de administra˛ie al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Mugur Constantin Is„rescu
Bucure∫ti, 21 septembrie 2005.
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