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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea clasãrii ca drumuri judeþene
a unor sectoare de drumuri situate în judeþul Hunedoara
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã clasarea ca drum judeþean, având
denumirea de ”DJ 761ÑªoimuºÑSãcãrâmbÑGeoagiuÒ, a
sectorului de drum în lungime de 16,40 km, situat în judeþul Hunedoara, prevãzut în anexa nr. 1 la prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Se aprobã clasarea ca drum judeþean, având
denumirea de ”DJ 705 AÑOrãºtieÑSarmizegetusa RegiaÒ,
a sectorului de drum în lungime de 19,28 km, situat în
judeþul Hunedoara, prevãzut în anexa nr. 2 la prezenta
hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministrul transporturilor,
Aurel Novac
p. Ministrul apelor,
pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Florin Stadiu,
secretar de stat
Bucureºti, 1 octombrie 1996.
Nr. 900.

ANEXA Nr. 1

SECTORUL DE DRUM

situat în judeþul Hunedoara, având denumirea de
”DJ 761 ªoimuºÑSãcãrâmbÑGeoagiuÒ, care se claseazã ca drum judeþean
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.

Încadrarea
sectorului de drum

Stradã
Drum local
nenominalizat
Drum local
nenominalizat
Drum comunal
nr. 31

Lungimea
traseului de drum
(km)

Denumirea
sectorului de drum

Limitã DJ 761 SãcãrâmbÑCentru
Limitã intravilan Sãcãrâmb-Deal
SãcãrâmbÑCodru

2,10
4,10

CodruÑstaþia RTv Tf. Mãgura BoiuÑFântâna
ReceÑGeoagiu-Bãi
Geoagiu-BãiÑDJ 705 Geoagiu

7,70
2,50
TOTAL:

16,40
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ANEXA Nr. 2

SECTORUL DE DRUM

situat în judeþul Hunedoara având denumirea de
”DJ 705 A Ñ Orãºtie Ñ Sarmizegetusa RegiaÒ, care se claseazã ca drum judeþean

Nr.
crt.

Încadrarea
sectorului de drum

Denumirea

Lungimea

sectorului de drum

sectorului de drum
(km)

1. Drum forestier

Terminal DJ 705 A DF 195 Ð DE 38

8,40

Terminal DF 160 Ð DE 197 D

9,40

DF 195 Ñ Cetatea Sarmizegetusa

1,48

160 DE
2. Drum forestier
195 DE
3. Drum forestier
197 DE
TOTAL:

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind declararea localitãþii Breaza din judeþul Prahova
ca staþiune climatericã
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Localitatea Breaza, judeþul Prahova, se declarã staþiune
climatericã.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministrul turismului,
Dan Matei Agathon
Ministrul sãnãtãþii,
Daniela Bartoº

Bucureºti, 2 octombrie 1996.
Nr. 901.

19,28
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru completarea Hotãrârii Guvernului nr. 315/1996
privind instituirea regimului special de supraveghere
economico-financiarã la unele societãþi comerciale
cu capital majoritar de stat
În temeiul art. 2 alin. 1 ºi 2 din Ordonanþa Guvernului nr. 13/1995 privind unele mãsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor
autonome ºi a societãþilor comerciale cu capital majoritar de stat, de întãrire
a disciplinei financiare ºi de îmbunãtãþire a decontãrilor în economie, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 119/1995,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 315/1996 privind instituirea regimului special de supraveghere economico-financiarã la
unele societãþi comerciale cu capital majoritar de stat, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 13 mai 1996, se completeazã cu
urmãtoarele poziþii:
Nr.
crt.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Societatea Comercialã

Localitatea

”FintexÒ Ñ S.A.
”TomistexÒ Ñ S.A.
”CelohartÒ Ñ S.A.
”ClujanaÒ Ñ S.A.
”TelecombÒ Ñ S.A.
”CristalÒ Ñ S.A.
”AvicolaÒ Ñ S.A.
”UnireaÒ Ñ S.A.
”Olt TyreÒ Ñ S.A.
”SendoraÒ Ñ S.A.
”MoldovaÒ Ñ S.A.

Fãlticeni
Constanþa
Zãrneºti
Cluj-Napoca
Alexandria
Urziceni
Floreºti
Cluj-Napoca
Caracal
Dorohoi
Botoºani
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministru de stat,
preºedintele Consiliului
pentru Coordonare, Strategie
ºi Reformã Economicã,
Mircea Coºea
p. Ministrul industriilor,
Lucian Moþiu,
secretar de stat
Ministrul agriculturii
ºi alimentaþiei,
Alexandru Lãpuºan
Preºedintele Agenþiei
de Restructurare,
Dan Dumitru Popescu
Bucureºti, 22 octombrie 1996.
Nr. 1.013.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru completarea Hotãrârii Guvernului nr. 315/1996
privind instituirea regimului special de supraveghere
economico-financiarã la unele societãþi comerciale
cu capital majoritar de stat
În temeiul art. 2 alin. 1 ºi 2 din Ordonanþa Guvernului nr. 13/1995
privind unele mãsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor
autonome ºi a societãþilor comerciale cu capital majoritar de stat, de întãrire
a disciplinei financiare ºi de îmbunãtãþire a decontãrilor în economie, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 119/1995,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 315/1996 privind instituirea regimului special de supraveghere economico-financiarã la
unele societãþi comerciale cu capital majoritar de stat, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 13 mai 1996, se completeazã cu
urmãtoarele poziþii:
Nr.
crt.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Societatea Comercialã

”AlbinÒ Ñ S.A.
”ArdinÒÑ S.A.
”CarinÒ Ñ S.A.
”CarpicÒ Ñ S.A.
”FibracisÒÑ S.A.
”FibratexÒ Ñ S.A.
”FicalexÒ Ñ S.A.
”FimotexÒ Ñ S.A.
”GalirÒ Ñ S.A.
”In-CânepãÒ Ñ S.A.
”In HolodÒ Ñ S.A.
”InmurÒ Ñ S.A.
”LutexÒ Ñ S.A.
”RomcisÒ Ñ S.A.
”TurlinÒ Ñ S.A.
”RomconsÒ Ñ S.A.
”CraserÒ Ñ S.A.
”ProagroÒ Ñ S.A.
”StofeÒ Ñ S.A.
”MovisÒ Ñ S.A.
”MafirÒ Ñ S.A.
”TextilaÒ Ñ S.A.
”AltexÒ Ñ S.A.
”U.C.T.Ò Ñ S.A.
”MecatimÒ Ñ S.A.
”ArmoniaÒ Ñ S.A.
”SlatexÒ Ñ S.A.

Localitatea

Albeºti
Cârþa
Iratoºu
Carei
Suceava
Sântandrei
Alexandria
Sânnicolau Mare
Mangalia
Beclean
Holod
Ghindari
Luduº
Buzãu
Livada
Dej
Craiova
Dorohoi
Buhuºi
Viºeu de Sus
Cluj-Napoca
Nãsãud
Alexandria
Turda
Timiºoara
Botoºani
Slatina
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
p. Ministrul industriilor,
Florin Georgescu
Lucian Moþiu,
Ministru de stat,
secretar de stat
preºedintele Consiliului
Ministrul agriculturii
pentru Coordonare, Strategie
ºi alimentaþiei,
ºi Reformã Economicã,
Alexandru Lãpuºan
Mircea Coºea
Preºedintele Agenþiei de Restructurare,
Dan Dumitru Popescu
Bucureºti, 22 octombrie 1996.
Nr. 1.015.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 594/1992
privind regimul importurilor ºi exporturilor de articole
ºi tehnologii supuse controlului destinaþiei finale, precum
ºi cel al controlului exporturilor pentru neproliferarea armelor
nucleare, chimice ºi biologice ºi a rachetelor purtãtoare
de asemenea arme
În temeiul art. 31 alin. (2) din Ordonanþa Guvernului nr. 31/1994 privind regimul importurilor ºi exporturilor de produse strategice, aprobatã prin
Legea nr. 93/1994,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Anexele nr. 1 ºi 5Ð8 din Hotãrârea Guvernului nr. 594/1992
privind regimul importurilor ºi exporturilor de articole ºi tehnologii supuse
controlului destinaþiei finale, precum ºi cel al controlului exporturilor pentru
neproliferarea armelor nucleare, chimice ºi biologice ºi a rachetelor
purtãtoare de asemenea arme, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 279 din 9 noiembrie 1992, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, se înlocuiesc cu anexele nr. 1 ºi 2 la prezenta hotãrâre*).
Art. 2. Ñ Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la data de 1 noiembrie
1996.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Marcel Dinu,
secretar de stat
Ministrul apãrãrii naþionale,
Gheorghe Tinca
p. Ministrul industriilor,
Lucian Moþiu,
secretar de stat
p. Ministrul apelor,
pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Florin Stadiu,
secretar de stat
p. Ministrul comerþului,
Ion Pârgaru,
secretar de stat
Preºedintele Agenþiei Naþionale
de Control al Exporturilor Strategice
ºi al Interzicerii Armelor Chimice,
Constantin Pârvuþoiu,
secretar de stat

Bucureºti, 24 octombrie 1996.
Nr. 1.020.
*) Anexele nr. 1 ºi 2 se publicã ulterior ºi se difuzeazã celor interesaþi.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
de adaptare a preþurilor minime garantate de achiziþie
ºi a primelor la laptele de vacã ºi de bivoliþã Ñ materie primã
În temeiul prevederilor art. 8 din Legea nr. 83/1993 privind sprijinul
acordat de stat producãtorilor agricoli,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Preþurile minime garantate de achiziþie, precum ºi primele
care se acordã de la bugetul de stat, începând cu data de 1 noiembrie
1996, pentru laptele de vacã ºi de bivoliþã Ñ materie primã Ñ se stabilesc
la nivelurile prevãzute în anexa la prezenta hotãrâre, care înlocuieºte pct. I
din anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 293/1996, republicatã.
Art. 2. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 293/1996, cu modificãrile ºi completãrile aduse prin prezenta hotãrâre, se va republica în Monitorul Oficial al
României.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Veronica Toncea,
secretar de stat
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
p. ªeful Oficiului Concurenþei,
Constantin Prigoreanu,
secretar de stat
Bucureºti, 26 octombrie 1996.
Nr. 1.033.

ANEXÃ

I. Preþurile minime garantate de achiziþie ºi primele acordate
de la bugetul de stat producãtorilor agricoli la lapte
de vacã ºi de bivoliþã Ñ materie primã
Ñ lei/litru Ñ
Preþurile minime,
garantate, de achiziþie
(inclusiv prima)

Din care:
prima de la
bugetul de stat

1. Lapte de vacã Ñ 3,5% grãsime:
STAS 2418-61
Ñ în perioada 1 noiembrie Ð
30 noiembrie 1996
Ñ în perioada 1 decembrie 1996 Ð
30 aprilie 1997

750

350

750

250

1.100

300

2. Lapte de bivoliþã Ñ 7% grãsime:
STAS 2418-61
Ñ în perioada 1 noiembrie 1996 Ð
30 aprilie 1997
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
de modificare ºi completare a prevederilor
Hotãrârii Guvernului nr. 294/1996 pentru aprobarea
Normelor privind acordarea, utilizarea ºi controlul utilizãrii
primelor de la bugetul de stat pentru grâul pentru panificaþie,
laptele de vacã cu 3,5% grãsime ºi laptele de bivoliþã
cu 7% grãsime Ñ materie primã Ñ, porcine ºi pãsãri vii
destinate industrializãrii, precum ºi pentru viþeii obþinuþi
de la vacile ºi junincile însãmânþate artificial sau prin montã
cu reproducãtori atestaþi
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Anexa nr. 2 la Normele metodologice aprobate prin
Hotãrârea Guvernului nr. 294/1996, republicatã, se modificã ºi se înlocuieºte
cu anexa la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 294/1996, cu modificãrile ºi completãrile aduse prin prezenta hotãrâre, se va republica în Monitorul Oficial al
României.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Veronica Toncea,
secretar de stat
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
p. ªeful Oficiului Concurenþei,
Constantin Prigoreanu,
secretar de stat
Bucureºti, 26 octombrie 1996.
Nr. 1.034.
ANEXA Nr. 2
la norme

AGENTUL ECONOMIC
Nr. ........................ / ..................

Direcþia Generalã pentru Agriculturã
ºi Alimentaþie a Judeþului .....................
Verificat ºi avizat
pentru suma de .......................... lei
Director general,
(data avizãrii)

DECONT JUSTIFICATIV

privind primele ce se cuvin de la bugetul de stat pentru laptele de vacã ºi bivoliþã
livrat la fondul de consum conform Hotãrârii Guvernului nr. 293/1996,
pe perioada ...........................

Produsul

U.M.

Cantitatea
totalã
preluatã
ºi
industrializatã

1

2

3

Lapte de vacã cu 3,5% grãsime,
STAS 2418-61, livrat la fondul
de consum:
Ñ în perioada 1Ñ30
noiembrie1996
Ñ în perioada 1 decembrie 1996 Ð
30 aprilie 1997

Prima
de la
bugetul
de stat
Ñ lei/U.M. Ñ

Valoarea
totalã
a primei
(col.3xcol.4)
Ñ mii lei Ñ

Suma
de încasat
de la bugetul
de stat
Ñ mii lei Ñ

4

5

6

350
250
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1

2

3

4

5

Lapte de bivoliþã cu 7% grãsime
STAS 2418-61, livrat la fondul
de consum:
Ñ în perioada 1 noiembrie 1996 Ð
30 aprilie 1997

300
TOTAL:

Director,

Contabil-ºef,

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind asigurarea resurselor financiare
potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 116/1996
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se suplimenteazã bugetul Ministerului Agriculturii ºi
Alimentaþiei pe anul 1996 la capitolul 67.1. ”Agriculturã ºi silviculturãÒ cu
suma de 50 miliarde lei din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia
Guvernului, pentru punerea în aplicare a art. 4 din Legea nr. 116/1996 privind acordarea de despãgubiri producãtorilor agricoli pentru suprafeþele agricole calamitate în anul agricol 1995Ð1996.
Art. 2. Ñ Ministerul Finanþelor este autorizat sã introducã modificãrile
ce decurg din aplicarea art. 1 în bugetul de stat ºi în bugetul Ministerului
Agriculturii ºi Alimentaþiei pe anul 1996.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
p. Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Veronica Toncea,
secretar de stat

Bucureºti, 28 octombrie 1996.
Nr. 1.036.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
privind lansarea unei emisiuni de titluri de stat seriile 1996 K1 ºi 1996 K2
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, republicatã,
în baza prevederilor art. 18 din Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996, ale art. 7 din Legea
nr. 91/1993 privind datoria publicã ºi ale Convenþiei nr. 20.169/1994, încheiatã între Ministerul Finanþelor ºi Banca
Naþionalã a României,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã lansarea unor emisiuni de titluri de
stat, numite certificate de trezorerie cu dobândã, seriile
1996 K1 ºi 1996 K2, destinate finanþãrii deficitului bugetar,
în valoare nominalã totalã de 1.000.000.000.000 lei.
Valoarea nominalã poate fi majoratã în funcþie de necesitãþile de finanþare a deficitului bugetului de stat.
Art. 2. Ñ Certificatele de trezorerie cu dobândã sunt
puse în vânzare la valoarea nominalã (100%) la datele de
8 ºi 22 noiembrie 1996.
Art. 3. Ñ Scadenþa certificatelor de trezorerie cu
dobândã, seriile 1996 K1 ºi 1996 K2, este la 91 de zile
de la data lansãrii, respectiv 7 ºi 21 februarie 1997.
Art. 4. Ñ Dobânda a cãrei ratã se va situa la nivelul
ratei medii a dobânzii pe piaþa interbancarã BUBID la
3 luni, stabilitã de Banca Naþionalã a României pentru
tranzacþiile încheiate cu 5 zile anterior datei emisiunii, se
va plãti la scadenþã ºi se va determina dupã formula:

D =

K x i x nr. de zile pânã la scadenþã ,
360

în care:
D = valoarea dobânzii;
K = valoarea nominalã totalã;
i = rata dobânzii.
Art. 5. Ñ Valoarea nominalã individualã a unui certificat
de trezorerie cu dobândã este de 10.000.000 lei.
Art. 6. Ñ Lansarea emisiunii de titluri de stat se face
prin subscripþie publicã, certificatele de trezorerie cu
dobândã putând fi cumpãrate de societãþi bancare din
România în nume propriu ºi/sau în numele clienþilor lor
persoane juridice.

Cererile de subscriere se depun la Banca Naþionalã a
României pânã cel mai târziu cu douã zile înainte de data
vânzãrii, pânã la ora 12,00 a respectivei zile.
Dupã încheierea subscrierii, Banca Naþionalã a
României va informa pe participanþi în cel mai scurt timp
asupra acceptãrii sau neacceptãrii, totale sau parþiale, a
cererilor depuse.
Art. 7. Ñ Plata certificatelor de trezorerie cu
dobândã subscrise se va face la data emisiunii, prin
debitarea contului cumpãrãtorului, deschis la Banca
Naþionalã a României, cu suma reprezentând valoarea
nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã
cumpãrate.
Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã
se va face la data scadenþei, prin creditarea contului deþinãtorului cu suma reprezentând valoarea nominalã plus
dobânda.
Art. 8. Ñ Lansarea emisiunilor de titluri de stat se efectueazã prin Banca Naþionalã a României, care acþioneazã
în calitate de agent al statului, de platã, înregistrare ºi
transfer.
Art. 9. Ñ Certificatele de trezorerie cu dobândã nu
se emit în formã fizicã. Proprietatea asupra acestora
va fi înregistratã la Banca Naþionalã a României, iar
orice schimbare a titularului dreptului de proprietate va
fi anunþatã acesteia în conformitate cu procedura
stabilitã.
Art. 10. Ñ Prezenta emisiune nu beneficiazã de facilitãþi
fiscale.
Art. 11. Ñ Direcþia generalã creanþe ºi angajamente
interne ºi externe ale statului din Ministerul Finanþelor va
aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat

Bucureºti, 25 octombrie 1996.
Nr. 2.154.
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MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
privind lansarea unei emisiuni de titluri de stat seria 1996 E2
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, republicatã,
în baza prevederilor art. 18 din Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996, ale art. 7 din Legea
nr. 91/1993 privind datoria publicã ºi ale Convenþiei nr. 20.169/1994, încheiatã între Ministerul Finanþelor ºi Banca
Naþionalã a României,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã lansarea unei emisiuni de titluri de
stat, numite certificate de trezorerie cu dobândã, seria
1996 E2, în valoare nominalã totalã de 155.750.000.000 lei.
Valoarea nominalã poate fi majoratã în funcþie de necesitãþile de finanþare a deficitului bugetului de stat.
Art. 2. Ñ Certificatele de trezorerie cu dobândã sunt
puse în vânzare la valoarea nominalã (100%) la data de
14 noiembrie 1996.
Art. 3. Ñ Scadenþa certificatelor de trezorerie cu
dobândã seria 1996 E2 este la 91 de zile, respectiv joi,
13 februarie 1997.
Art. 4. Ñ Dobânda a cãrei ratã se va situa la nivelul
ratei medii a dobânzii pe piaþa interbancarã BUBID la
3 luni, stabilitã de Banca Naþionalã a României pentru tranzacþiile încheiate cu 5 zile lucrãtoare anterior datei emisiunii, se va plãti la scadenþã ºi se va determina dupã
formula:

D =

K x i x nr. de zile pânã la scadenþã ,
360

în care:
D = valoarea dobânzii;
K = valoarea nominalã totalã;
i = rata dobânzii.
Art. 5. Ñ Valoarea nominalã individualã a unui certificat
de trezorerie cu dobândã este de 10.000.000 lei.

Art. 6. Ñ Lansarea emisiunii de titluri de stat se face
prin subscripþie publicã, certificatele de trezorerie cu
dobândã putând fi cumpãrate de societãþi bancare din
România în nume propriu ºi/sau în numele clienþilor lor
persoane juridice.
Cererile de subscriere se depun la Banca Naþionalã a
României pânã cel mai târziu cu douã zile înainte de data
vânzãrii, pânã la ora 12,00 a respectivei zile.
Dupã închiderea subscrierii, Banca Naþionalã a
României va informa pe participanþi în cel mai scurt timp
asupra acceptãrii sau neacceptãrii, totale sau parþiale, a
cererilor depuse.
Art. 7. Ñ Plata certificatelor de trezorerie cu dobândã
subscrise se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpãrãtorului, deschis la Banca Naþionalã a
României, cu suma reprezentând valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã cumpãrate.
Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã
se va face la data scadenþei, prin creditarea contului deþinãtorului cu suma reprezentând valoarea nominalã plus
dobânda.
Art. 8. Ñ Certificatele de trezorerie cu dobândã nu se
emit în formã fizicã. Proprietatea asupra acestora va fi
înregistratã la Banca Naþionalã a României, iar orice
schimbare a titularului dreptului de proprietate va fi anunþatã acesteia în conformitate cu procedura stabilitã.
Art. 9. Ñ Prezenta emisiune nu beneficiazã de facilitãþi
fiscale.
Art. 10. Ñ Direcþia generalã creanþe ºi angajamente
interne ºi externe ale statului din Ministerul Finanþelor va
aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat

Bucureºti, 28 octombrie 1996.
Nr. 2.167.
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ALE

BIROULUI

ELECTORAL

CENTRAL

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

H O T Ã R Â R E A Nr. 37
din 18 octombrie 1996
Prin întâmpinãrile adresate de Partidul Democraþiei Sociale din România, filiala judeþului Satu Mare, ºi de
Convenþia Democratã Românã, filiala judeþului Satu Mare, s-a solicitat anularea în parte a Hotãrârii nr. 4/1996 a Biroului
Electoral Central privitor la reducerea numãrului de senatori ºi de deputaþi din anexa nr. 1 la Legea nr. 68/1992.
În motivarea cererii se susþine cã anexa respectivã face parte integrantã din legea electoralã menþionatã mai
sus, iar modificarea ei se poate face numai de cãtre organul legislativ, respectiv Parlamentul.
Biroul Electoral Central, examinând cele solicitate, constatã întemeiate susþinerile contestatorilor, motiv pentru care
se va modifica Hotãrârea nr. 4/1996 a Biroului Electoral Central, în sensul ca repartiþia mandatelor de parlamentari sã se
facã conform anexei nr. 1 la Legea nr. 68/1992, în redactarea publicatã în Monitorul Oficial al României.
Pentru aceste motive, Biroul Electoral Central
HOTÃRÃªTE:

Cu majoritate de voturi admite întâmpinãrile fãcute de filialele judeþene Satu Mare ale P.D.S.R. ºi C.D.R.
Reformuleazã Hotãrârea nr. 4/1996 a Biroului Electoral Central ºi dispune ca repartiþia mandatelor de parlamentari sã se
facã conform anexei nr. 1 la Legea nr. 68/1992, în redactarea sa publicatã în Monitorul Oficial al României.
Pronunþatã în ºedinþã publicã, astãzi, 18 octombrie 1996.
PREªEDINTE,

Costicã Ionescu,
judecãtor

Membri:
Vasile Boroi, judecãtor
Paul Mitroi, judecãtor
Maria Roºu, judecãtor
Florica Robescu, judecãtor
ªtefan Mateescu, judecãtor
Mircea Aron, judecãtor
Gheorghe Creþ, Partidul Socialist al Muncii
Tudor Marian, Convenþia Democratã Românã
Constantin Movanu, Uniunea Naþionalã de
Centru
Ion Segãrceanu, Partidul România Mare
Traian Dudaº, Partidul Socialist
Iulica Pârjolea, Partidul Liber Republican
Gabriel Zamfirescu, Alianþa Naþionalã Liberalã
(PAC + PL'93)
Iosif Czedly, Uniunea Democratã Maghiarã
din România
Ion Scurteli, Alianþa Naþional Liberalã
Ecologistã (PNL(c) - Ecologiºtii)
Ionel Buton, Partidul Pensionarilor din
România
Vladimir Lãzãrescu, Partidul Democraþiei
Sociale din România
Dan Marian Lospa, Uniunea Social Democratã
Marioara Mãrgineanu, Partidul Naþional
Democrat Creºtin
Ion Chiriþã, Partidul Socialist Muncitoresc
Român
Zinica Trohonel, Partidul Unitãþii Naþionale
Române
Constantin Velea, Partidul Naþional al
Automobiliºtilor
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BIROUL ELECTORAL CENTRAL

H O T Ã R Â R E A Nr. 39
din 21 octombrie 1996
Pentru asigurarea interpretãrii ºi aplicãrii uniforme a dispoziþiilor legale privitoare la alegerile parlamentare ºi prezidenþiale din 3 noiembrie 1996, Biroul Electoral Central, luând în discuþie problemele de pe ordinea de zi,
HOTÃRÃªTE:

1. Referitor la aplicarea art. 66 alin. (5) din Legea
nr. 68/1992:

ugã voturile valabil exprimate obþinute de candidaþii independenþi cãrora li s-a repartizat câte un mandat de

Partea întreagã a câtului, rezultat prin împãrþirea numã-

deputat.

rului total al resturilor (voturi neutilizate sau inferioare coe-

6. Referitor la aplicarea art. 62 alin. (1) din Legea

ficientului electoral de circumscripþie) unui partid politic sau

nr. 68/1992 ºi a art. 21 alin. (1) din Legea nr. 69/1992:

unei alianþe politice la coeficientul electoral pe þarã, repre-

a) Dupã deschiderea urnelor ºi numãrarea voturilor,

zintã numãrul de mandate ce se mai cuvin partidului sau

preºedintele biroului electoral al secþiei de votare va

alianþei pentru a fi repartizate la nivel de þarã.
2. Referitor la aplicarea art. 66 alin. (6) lit. a) paragraful
4 din Legea nr. 68/1992:
Partea întreagã a câtului supraunitar, rezultat prin
împãrþirea numãrului (produsului) din lista ordonatã pe þarã
(obþinutã potrivit art. 66 alin. (6) lit. a) paragraful 2) la
repartitorul circumscripþiei de la care provine, reprezintã

încheia, separat pentru Camera Deputaþilor, Senat ºi
Preºedinþie, câte un
treilea

proces-verbal, în trei exemplare;

al

exemplar se va afiºa la sediul secþiei de votare

într-un loc vizibil.
Pentru stabilirea numãrului necesar de procese-verbale
privind

constatarea rezultatelor votãrii la secþiile de votare

numãrul de mandate ce-i revin partidului politic sau alianþei

se va avea în vedere cã, pe lângã cele trei exemplare,

politice în circumscripþia respectivã, în condiþiile în care

mai sunt necesare formulare pentru rezolvarea cererilor

acesta mai are dreptul sã primeascã mandate ºi mai are

membrilor birourilor electorale ale secþiilor de votare, întoc-

candidaþi în listã, iar circumscripþia mai are mandate nere-

mindu-se în total cel mult 10 exemplare.
b) La

partizate.
3. Referitor la aplicarea art. 66 alin. (6) lit. a) paragraful 6
din Legea nr. 68/1992:

încheierea proceselor-verbale privind constatarea

rezultatelor votãrii la secþiile de votare

se vor respecta

CHEILE DE CONTROL prezentate în anexã.

Dacã numãrul (produsul) din lista ordonatã pe þarã este

Birourile electorale de circumscripþie vor transmite la fie-

mai mic decât repartitorul circumscripþiei (câtul rezultat prin

care secþie de votare câte un exemplar din prezenta

împãrþirea numãrului din lista ordonatã pe þarã la repartito-

anexã, o datã cu înmânarea exemplarelor proceselor-ver-

rul circumscripþiei este subunitar), se acordã un mandat

bale, ºi se vor instrui birourile electorale cu privire la cal-

partidului politic sau alianþei politice în cauzã, în condiþiile

cularea cheilor de control. Comisia Naþionalã pentru

în care acesta mai are dreptul sã primeascã mandate ºi
mai are cel puþin un candidat în listã, iar circumscripþia mai
are mandate nerepartizate.
4. Referitor la aplicarea art. 91 din Legea nr. 68/1992:
Pentru alegerile parlamentare din 3 noiembrie 1996 NU
se aplicã prevederile art. 91 din Legea nr. 68/1992.
5. Referitor la aplicarea art. 4 alin. (1) din Legea

Statisticã va ajuta birourile electorale de circumscripþie în
aceastã activitate.
c) Procesele-verbale ale secþiilor de votare la care nu
se închide cheia de control vor fi afiºate pe listing separat,
înaintea corectãrii.
7. Referitor la alte chei de control decât cele prevãzute
la art. 6:

nr. 68/1992:
Pentru calculul numãrului mediu de voturi valabil expri-

a) Dupã stabilirea partidelor politice sau a alianþelor poli-

mate pe þarã pentru alegerea unui deputat, se însumeazã

tice care au depãºit pragul de 3% se va lista, atât la nivel

voturile valabil exprimate obþinute de partidele politice,

de circumscripþie, cât ºi la nivel de þarã:

alianþele politice, organizaþiile cetãþenilor aparþinând unei

A - Numãrul de voturi pentru partidele politice, alianþele

minoritãþi naþionale legal constituite, care au întrunit pragul

politice ºi minoritãþile care nu au îndeplinit condiþiile pentru

electoral pentru Camera

obþinerea de mandate;

Deputaþilor, la care se mai ada-
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B - Numãrul de voturi pentru partidele

politice, alian-

þele politice ºi minoritãþile care au îndeplinit condiþiile pentru
obþinerea de mandate;
C - Numãrul de voturi pentru candidaþii independenþi;
D - Numãrul de voturi valabil exprimate.
Cheie: A + B + C = D
b) Dupã atribuirea de mandate în faza I se vor lista,
atât la nivel de circumscripþie, cât ºi la nivel de þarã:

A - Numãrul de voturi pentru partidele politice, alianþele
politice ºi minoritãþile care nu au îndeplinit condiþiile pentru
obþinerea de mandate;
B - Numãrul de voturi pentru minoritãþile care vor
obþine un mandat;
C - Numãrul de voturi utilizate pentru mandatele
acordate în faza I;
D - Numãrul de voturi neutilizate;
E - Numãrul de voturi valabil exprimate.
Cheie: A + B + C + D = E

PREªEDINTE,

Costicã Ionescu,
judecãtor
Membri:
Vasile Boroi, judecãtor
Paul Mitroi, judecãtor
Maria Roºu, judecãtor
Florica Robescu, judecãtor
ªtefan Mateescu, judecãtor
Mircea Aron, judecãtor
Gheorghe Creþ, Partidul Socialist al Muncii
Tudor Marian, Convenþia Democratã Românã
Constantin Movanu, Uniunea Naþionalã de
Centru
Ion Segãrceanu, Partidul România Mare
Traian Dudaº, Partidul Socialist
Iulica Pârjolea, Partidul Liber Republican
Gabriel Zamfirescu, Alianþa Naþionalã Liberalã
(PAC + PL'93)
Iosif Czedly, Uniunea Democratã Maghiarã
din România
Ion Scurteli, Alianþa Naþional Liberalã
Ecologistã (PNL(c) - Ecologiºtii)
Ionel Buton, Partidul Pensionarilor din
România
Vladimir Lãzãrescu, Partidul Democraþiei
Sociale din România
Dan Marian Lospa,
Uniunea
Social
Democratã
Marioara Mãrgineanu, Partidul Naþional
Democrat Creºtin
Ion Chiriþã, Partidul Socialist Muncitoresc
Român
Zinica Trohonel, Partidul Unitãþii Naþionale
Române
Constantin Velea, Partidul Naþional al
Automobiliºtilor
ANEXÃ
CHEILE DE CONTROL

ce trebuie asigurate la întocmirea proceselor-verbale ale secþiilor de votare
pentru Camera Deputaþilor, Senat ºi Preºedinþie
A. Numãrul alegãtorilor, potrivit listelor electorale perma- s-au prezentat la urne, înscriºi pe lista electoralã specialã
nente (pct. 1) trebuie sã fie acelaºi pe cele trei procese- (pct. 2.2).
verbale (CD/SV, S/SV, P/SV).
D. Numãrul total al voturilor valabil exprimate (pct. 3)
B. Numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la adunat cu numãrul voturilor nule (pct. 4) trebuie sã fie
urne (pct. 2) trebuie sã fie acelaºi pe cele trei procese- egal sau mai mic decât numãrul total al alegãtorilor care
verbale (CD/SV, S/SV, P/SV).
s-au prezentat la urne (pct. 2).
C. Numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la
E. Numãrul total al voturilor valabil exprimate (pct. 3)
urne (pct. 2) trebuie sã fie egal cu numãrul alegãtorilor trebuie sã fie egal cu rezultatul adunãrii numãrului de
care s-au prezentat la urne de pe lista electoralã voturi valabil exprimate obþinute de fiecare partid politic,
permanentã (pct. 2.1) adunat cu numãrul alegãtorilor care alianþã politicã ºi de candidaþi independenþi (pct. 5).
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F. Numãrul buletinelor de vot rãmase neîntrebuinþate ºi
anulate de preºedintele biroului electoral al secþiei de
votare (pct. 9) adunat cu numãrul total al voturilor valabil
exprimate (pct. 3) ºi cu numãrul voturilor nule (pct. 4) trebuie sã fie egal sau mai mic decât numãrul buletinelor de
vot primite (pct. 8).
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Precizare:
Alegãtorii din secþiile de votare organizate conform
art. 19 din Legea nr. 68/1992 (unitãþi militare, spitale,
cãmine studenþeºti ºi altele) vor fi înscriºi numai pe lista
electoralã specialã. În aceste cazuri, în procesele-verbale
(CD, S, P), la pct. 1 ºi pct. 2.1 se va trece cifra zero.

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

H O T Ã R Â R E A Nr. 54
din 24 octombrie 1996
Convenþia Democratã Românã Ñ Departamentul electoral Ñ a solicitat adoptarea unei hotãrâri privind interpretarea uniformã a valabilitãþii exprimãrii votului ºi controlul efectuãrii votãrii pe actul de identitate.
În temeiul art. 25 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 68/1992 ºi pentru o interpretare corectã ºi unitarã a dispoziþiilor
art. 54 alin. (4) ºi (9) din aceeaºi lege ºi ale art. 19 din Legea nr. 69/1992 urmeazã a fi admisã cererea, iar hotãrârea va
fi difuzatã birourilor electorale de circumscripþie, care o vor difuza ºi vor instrui corespunzãtor birourile secþiilor de votare.
Pentru aceste motive, Biroul Electoral Central
HOTÃRÃªTE:

Admite cererea ºi, în consecinþã:
1. Votul în care ºtampila de votare aplicatã intersecteazã un singur patrulater de pe buletin, atribuit unei alianþe
politice, partid politic sau candidat independent, indiferent de mãrimea intersecþiei, fãrã a intersecta un alt patrulater, va
fi considerat vot valabil exprimat.
2. Votul care, datoritã calitãþii necorespunzãtoare a hârtiei sau a tuºului, s-a imprimat pe verso sau pe pagina
urmãtoare, va fi considerat vot valabil exprimat.
3. Pe ºtampila de confirmare a votului, aplicatã pe actul de identitate sau pe celelalte acte similare admise, se
va scrie, cu cernealã sau cu pix, data exprimãrii votului.
Pronunþatã în ºedinþã publicã, astãzi, 24 octombrie 1996.
PREªEDINTE,

Costicã Ionescu,
judecãtor
Membri:
Vasile Boroi Ñ judecãtor
Paul Mitroi Ñ judecãtor
Maria Roºu Ñ judecãtor
Florica Robescu Ñ judecãtor
ªtefan Mateescu Ñ judecãtor
Mircea Aron Ñ judecãtor
Gheorghe Creþ Ñ Partidul Socialist al Muncii
Tudor Marian Ñ Convenþia Democratã
Românã
Constantin Movanu Ñ Uniunea Naþionalã de
Centru
Ion Segãrceanu Ñ Partidul România Mare
Traian Dudaº Ñ Partidul Socialist
Iulica Pârjolea Ñ Partidul Liber Republican
Gabriel Zamfirescu Ñ Alianþa Naþionalã
Liberalã (P.A.C. + PLÕ93)
Iosif Czedly Ñ Uniunea Democratã Maghiarã
din România
Ion Scurteli Ñ Alianþa Naþional Liberalã
Ecologistã (PNL(c) Ñ Ecologiºtii)
Ionel Buton Ñ Partidul Pensionarilor din
România
Vladimir Lãzãrescu Ñ Partidul Democraþiei
Sociale din România
Dan Marian Lospa Ñ Uniunea Social
Democratã
Marioara Mãrgineanu Ñ Partidul Naþional
Democrat Creºtin
Ion Chiriþã Ñ Partidul Socialist Muncitoresc
Român
Zinica Trohonel Ñ Partidul Unitãþii Naþionale
Române
Constantin Velea Ñ Partidul Naþional al
Automobiliºtilor
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BIROUL ELECTORAL CENTRAL

H O T Ã R Â R E A Nr. 55
din 24 octombrie 1996
Ministerul Afacerilor Externe al României a solicitat o interpretare uniformã a prevederilor art. 89 din Legea
nr. 68/1992, privind actele de identitate pe baza cãrora poate fi exercitat dreptul de vot în strãinãtate.
În temeiul art. 25 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 68/1992 ºi al art. 5 lit. a) din Legea nr. 69/1992 ºi potrivit dispoziþiilor art. 89 din Legea nr. 68/1992, în strãinãtate, la secþiile de votare organizate de statul român, se va vota de cãtre
cetãþenii români cu buletinul de identitate, paºaportul diplomatic, paºaportul de serviciu, paºaportul de cetãþean român cu
domiciliul în strãinãtate ºi cu paºaportul turistic, oferindu-se astfel posibilitatea exercitãrii dreptului de vot pentru toþi cei
aflaþi în afara graniþelor þãrii.
Pentru aceste motive, Biroul Electoral Central
HOTÃRÃªTE:

Cetãþenii români aflaþi în strãinãtate în ziua votãrii pot vota la secþiile organizate în statul respectiv. Actele de
identitate care vor fi folosite în acest scop vor fi:
Ñ buletinul de identitate;
Ñ paºaportul diplomatic;
Ñ paºaportul de serviciu;
Ñ paºaportul de cetãþean român cu domiciliul în strãinãtate;
Ñ paºaportul turistic pentru cei plecaþi din þarã înainte de data de 26 octombrie 1996;
Ñ paºaportul turistic pentru cei plecaþi din þarã dupã data de 26 octombrie 1996, însoþit de buletinul de identitate.
Aceste date vor fi aduse la cunoºtinþã cetãþenilor prin presã.
Pronunþatã în ºedinþã publicã, astãzi, 24 octombrie 1996.
PREªEDINTE,

Costicã Ionescu,
judecãtor
Membri:
Vasile Boroi Ñ judecãtor
Paul Mitroi Ñ judecãtor
Maria Roºu Ñ judecãtor
Florica Robescu Ñ judecãtor
ªtefan Mateescu Ñ judecãtor
Mircea Aron Ñ judecãtor
Gheorghe Creþ Ñ Partidul Socialist al Muncii
Tudor Marian Ñ Convenþia Democratã Românã
Constantin Movanu Ñ Uniunea Naþionalã de
Centru
Ion Segãrceanu Ñ Partidul România Mare
Traian Dudaº Ñ Partidul Socialist
Iulica Pârjolea Ñ Partidul Liber Republican
Gabriel Zamfirescu Ñ Alianþa Naþionalã
Liberalã (P.A.C. + PLÕ93)
Iosif Czedly Ñ Uniunea Democratã Maghiarã
din România
Ion Scurteli Ñ Alianþa Naþional Liberalã
Ecologistã (PNL(c) Ñ Ecologiºtii)
Ionel Buton Ñ Partidul Pensionarilor din
România
Vladimir Lãzãrescu Ñ Partidul Democraþiei
Sociale din România
Dan Marian Lospa Ñ Uniunea Social Democratã
Marioara Mãrgineanu Ñ Partidul Naþional
Democrat Creºtin
Ion Chiriþã Ñ Partidul Socialist Muncitoresc
Român
Zinica Trohonel Ñ Partidul Unitãþii Naþionale
Române
Constantin Velea Ñ Partidul Naþional al
Automobiliºtilor
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