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O R D O N A N Þ E  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

O R D O N A N Þ Ã  D E  U R G E N Þ Ã
privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legalã din subordinea Guvernului 

în subordinea Ministerului Industriei ºi Comerþului

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþia României,

Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:

Art. I. Ñ (1) Biroul Român de Metrologie Legalã, organ
de specialitate al administraþiei publice centrale, instituþie
publicã cu personalitate juridicã, trece din subordinea
Guvernului în subordinea Ministerului Industriei ºi Comerþului.

(2) Institutul Naþional de Metrologie funcþioneazã în
subordinea Biroului Român de Metrologie Legalã.

Art. II. Ñ Articolul 5 din Ordonanþa Guvernului
nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobatã ºi

modificatã prin Legea nr. 11/1994, se modificã ºi va avea
urmãtorul cuprins:

�Art. 5 Ñ Politica statului în domeniul metrologiei se
realizeazã de cãtre Ministerul Industriei ºi Comerþului prin
Biroul Român de Metrologie Legalã.Ò

Art. III. Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 18/1992 privind
încetarea activitãþii Comisiei Naþionale pentru Standarde,
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Metrologie ºi Calitate, aprobatã prin Legea nr. 11/1994, se
modificã dupã cum urmeazã:

1. La articolul 1 se eliminã alineatul 1 litera b) ºi alinea-
tul 2.

2. Alineatul 1 al articolului 2 va avea urmãtorul cuprins:
�Guvernul, prin hotãrâre, va dispune organizarea ºi func-

þionarea în subordinea sa a organelor de specialitate pre-
vãzute la art. 1 lit. a) ºi c).Ò

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi comerþului,

Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,

Decebal Traian Remeº

Bucureºti, 17 martie 1999.
Nr. 18.

1. Bãncile, persoane juridice române, ºi sucursalele din
România ale bãncilor, persoane juridice strãine, indiferent
de forma de proprietate, denumite în continuare 

 

bãnci, pot
proceda la reevaluarea clãdirilor, construcþiilor speciale ºi a
terenurilor, precum ºi a imobilizãrilor corporale în curs de
natura clãdirilor ºi construcþiilor speciale, existente în patri-
moniul lor la data de 30 iunie 1998, indiferent dacã se
regãsesc sau nu în capitalul social. 

Bãncile care se aflã în procedura de dizolvare sau lichi-
dare administrativã, conform Legii nr. 31/1990 privind socie-
tãþile comerciale, republicatã, cu modificãrile ulterioare, ºi
Legii bancare nr. 58/1998, nu vor proceda la reevaluarea
activelor imobilizate prevãzute la alineatul precedent. 

2. Pentru reevaluarea de cãtre bãnci a clãdirilor, con-
strucþiilor speciale ºi a terenurilor, precum ºi a imobilizãrilor
corporale în curs de natura clãdirilor ºi construcþiilor spe-
ciale se vor avea în vedere atât Normele privind reevalua-
rea clãdirilor, construcþiilor  speciale ºi a terenurilor, anexã
la Hotãrârea Guvernului nr. 983/1998, modificatã ºi com-
pletatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 95/1999, cât ºi pre-
zentele norme. 

3. La încheierea acþiunii de reevaluare bãncile vor înre-
gistra diferenþele din reevaluare în conturile corespunzã-
toare, dupã aprobarea acestora de cãtre adunarea
generalã a acþionarilor Ñ în cazul bãncilor, persoane juri-
dice române Ñ ºi de cãtre conducerea bãncii strãine Ñ în
cazul sucursalelor din România ale unor bãnci, persoane
juridice strãine Ñ, în conformitate cu metodologia contabilã
prevãzutã în anexa la prezentele norme. 

Pentru categoriile de imobilizãri supuse reevaluãrii,
amortizarea aferentã gradului de neutilizare, evidenþiatã de

bãnci pânã la data de 31  decembrie 1996 în contul în
afara bilanþului, se va regulariza ºi se va înregistra în con-
formitate cu prevederile cuprinse în anexa la prezentele
norme. 

4. Rezultatele reevaluãrii categoriilor de imobilizãri pre-
vãzute la pct. 1, diminuate, dupã caz, cu amortizarea afe-
rentã gradului de neutilizare, înregistratã pânã la data de
31 decembrie 1996, precum ºi cu diferenþa dintre amortiza-
rea actualizatã ºi cea înregistratã pânã la data reevaluãrii
vor fi cuprinse în bilanþul contabil încheiat la data de
31 decembrie 1998. 

Bãncile care nu pot definitiva acþiunea de reevaluare în
termenul prevãzut pentru depunerea bilanþului contabil pe
anul 1998 pot continua aceastã acþiune pânã la data de
15 iunie 1999 (rezultatele acesteia urmând a fi cuprinse în
situaþiile financiare întocmite la data de 30 iunie 1999), cu
respectarea prevederilor pct. 3 ºi cu menþiunea cã pentru
înregistrarea în contabilitate a diferenþelor rezultate în urma
reevaluãrii clãdirilor, construcþiilor speciale ºi a terenurilor
se vor utiliza conturile corespunzãtoare de imobilizãri ºi
amortizãri deschise, începând cu data de 1 ianuarie 1999,
în aplicarea Hotãrârii Guvernului nr. 964/1998 pentru apro-
barea clasificaþiei ºi a duratelor normale de funcþionare a
mijloacelor fixe. 

5. În anul 1999 diferenþele favorabile din reevaluarea
clãdirilor, construcþiilor speciale ºi a terenurilor, precum ºi
a imobilizãrilor corporale în curs de natura clãdirilor ºi con-
strucþiilor speciale, stabilite în baza Hotãrârii Guvernului
nr. 983/1998, modificatã ºi completatã prin Hotãrârea
Guvernului nr. 95/1999, pot fi incluse în rezerve ºi utilizate
pentru majorarea capitalului social, în conformitate cu pre-
vederile art. 41 lit. e) din Legea nr. 58/1998.  

A C T E  A L E  B Ã N C I I  N A Þ I O N A L E  A  R O M Â N I E I  
BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

N O R M E  

privind reevaluarea de cãtre bãnci a clãdirilor, construcþiilor speciale ºi a terenurilor 

În temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României, ale art. 58
din Legea bancarã nr. 58/1998 ºi ale art. 4 din Legea contabilitãþii nr. 82/1991, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,

având în vedere prevederile art. 4 din Ordinul comun al ministrului finanþelor ºi al guvernatorului Bãncii Naþionale
a României nr. 1.418/344 din 1 august 1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societãþile bancare ºi a nor-
melor metodologice de utilizare a acestuia, 

în vederea aplicãrii prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 983/1998, modificatã ºi completatã prin Hotãrârea
Guvernului nr. 95/1999, ºi ale normelor aferente privind reevaluarea clãdirilor, construcþiilor speciale ºi a terenurilor de
cãtre bãnci, persoane juridice române, precum ºi de cãtre sucursalele din România ale bãncilor, persoane juridice strãine, 

Banca Naþionalã a României emite prezentele norme. 


