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    __________ 
   *) Acest decret a devenit Legea nr. 32/1976. 
    Consiliul de stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza: 
   Art. 1. - Se aproba "Regulamentul operatiilor de casa ale unitatilor socialiste" alaturat, care face parte 
integranta din prezentul decret. 
   Art. 2. - In baza prevederilor Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste, tinind seama 
de specificul operatiilor in valuta, de specificul operatiilor de casa, din unele sectoare de activitate, in 
termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a decretului de fata se vor emite: 
   a) normele privind operatiile de casa cu mijloace de plata straine efectuate de unitatile socialiste 
autorizate - de catre Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania si Banca Romana de Comert 
Exterior, cu avizul Ministerului Finantelor; 
   b) normele privind operatiile de casa efectuate de unitatile Bancii Nationale a Republicii Socialiste 
Romania, ale bancilor specializate si ale celorlalte institutii de credit - de catre centralele acestora, cu 
avizul Ministerului Finantelor. Pentru bancile specializate si celelalte institutii de credit, aceste norme se 
elaboreaza si cu avizul Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania, iar pentru cooperativele de 
credit normele se vor aviza si de Banca pentru Agricultura si Industrie Alimentara; 
   c) normele  privind  operatiile  de  casa  efectuate  de  unitatile  subordonate  Ministerului  Apararii 
Nationale,  Ministerului  de  Interne,  Ministerului  Transporturilor  si  Telecomunicatiilor  si  Ministerului 
Turismului - de catre ministerele respective, cu avizul Ministerului Finantelor si al Bancii Nationale a 
Republicii Socialiste Romania; 
   d) normele privind operatiile de casa efectuate de unitatile economice proprii din strainatate, societati 
cu capital romanesc 100%, grupuri de santiere, santiere, filiale, agentii si alte unitati similare - de catre 
Banca Romana de Comert  Exterior,  cu  avizul  Bancii  Nationale  a Republicii  Socialiste  Romania  si 
Ministerului Finantelor. 
   Art. 3. - Regulamentul operatiilor de casa intra in vigoare la data de 1 august 1976. 
    Pe aceeasi data se abroga: Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 858, Hotarirea Consiliului de Ministri 
nr.  463/1958  pentru  aplicarea  "Regulamentului  operatiilor  de  casa",  punctul  II  din  anexa  nr.  7  la 
Hotarirea Consiliului  de Ministri  nr.  891, privind aprobarea planului  de credite pe termen scurt si a 
planului  de casa pe trimestrul  III/1959; Dispozitia Consiliului  de Ministri  nr.  16, privind completarea 
dispozitiilor din "Regulamentul operatiilor  de casa",  Dispozitia Consiliului  de Ministri  nr.  157, pentru 
modificarea articolului 24 din "Regulamentul operatiilor de casa". 

   ANEXA Nr. 1 
    REGULAMENTULOPERATIUNILOR DE CASA ALE UNITATILOR SOCIALISTE 


