Informare cu privire la regimul juridic al titlurilor de stat (obligațiuni) eliberate
de statul român în nume propriu sau prin intermediul Casei Autonome a
Monopolurilor Regatului României (CAM), anterior anului 1947, ce decurgeau din
datoria publică internă și externă interbelică

Vă informăm cu privire la regimul juridic al acestor titluri, cu recomandarea ca în
situația în care primiți solicitare de realizarea de rapoarte de evaluare, să aveți în vedere
următoarele:

La data de 1 mai 1947 a fost promulgată Legea nr. 142 pentru amortizarea datoriei
publice interne, publicată în Monitorul Oficial nr. 98 din 1 mai 1947. Articolul 3 al acestei
legi prevede că ” Plata titlurilor amortizate prin efectul acestei legi începe pe ziua de 1
mai 1947, dată de la care sumele reprezentând valoarea integrală a titlurilor la dispoziția
deținătorilor pot fi încasate în termen de 2 luni, contra prezentării titlurilor”.

Sumele corespunzătoare titlurilor neîncasate până la 1 iunie 1947 s-au vărsat întrun fond la Casa de Depuneri.

În conformitate cu Decretul nr. 124/1948, pentru deblocarea fondului și plata
titlurilor de rente amortizate prin Legea nr. 142, publicată în Monitorul Oficial nr. 98 din
1 mai 1947 și pentru chemarea la plată a rentelor perpetue emise de stat, care a fost
publicat în Monitorul Oficial din iulie 1948, se prevede că: ”Sumele corespunzătoare
titlurilor neîncasate până la 15 august 947, pot fi încasate în termen de 1 an de la data
prezentei legi contra prezentării titlurilor la ghișeele plătitoare.”

Întrucât suma corespunzătoare titlurilor de valoare menționate nu a fost încasată
în termenul legal, dreptul de a solicita răscumpărarea acestora s-a prescris, conform
dispozițiilor art. 2 alin 2 din Decretul nr. 124/1948: ”Prin derogare de la orice
dispozițiuni legale contrarii, titlurile neprezentate la plată înăuntru acestui termen se
prescriu, iar sumele corespunzătoare vor fi făcute venituri la Tezaur”.

ICCJ s-a pronunțat definitiv statuând asupra prescriptibilității dreptului material
la acțiune pentru cauzele având ca obiect obligația de răscumpărare a unor astfel de
obligațiuni și plata sumei împrumutate (Decizia nr. 1775/16.10.2019).
Vă facem cunoscute toate aceste aspecte în contextul în care, potrivit informațiilor
primite de la Ministerul Finanțelor Publice, la stabilirea valorii unor astfel de titluri au
stat rapoarte de evaluare realizate de către evaluatori autorizați, membri ANEVAR care
au tratat cu superficialitate regimul juridic al acestor titluri de valoare și al altora similare.
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