
 

 

 

 

 

 

LISTA DOCUMENTELOR 
 

 

Documentul nr. 1. 1965, iulie, 3. Notã privind sistemul monetar internaþional ºi 

lichiditatea internaþionalã, trimisã de preºedintele BNR, Vasile Malinschi, primului 

secretar al C.C. al P.M.R., Nicolae Ceauºescu, în legãturã cu actualitatea discuþiilor 

privind sistemul monetar în diverse þãri din Occident.  

Documentul nr. 2. 1969, aprilie, 21. Vicepreºedintele BRCE, R. Petrescu, 

informeazã pe prim-vicepreºedintele BNR, C. Maioreanu, asupra stadiului privind 

realizarea lucrãrii „Rolul ºi funcþiile principalelor organisme economico-financiare 

internaþionale în economia mondialã contemporanã“, prevãzutã în planul de cercetare 

al CNCS (Consiliul Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice) pe anul 1969. 

Documentul nr. 3. 1969, noiembrie, 7. Notã a Direcþiei de Coordonare ºi Sintezã din 

BNR privind implicaþiile ce ar rezulta din furnizarea datelor economice ºi financiare 

în legãturã cu aderarea României la FMI. 

Documentul nr. 4. 1970, februarie, 4. Secretariatul general al Consiliului de 

Miniºtri informeazã pe guvernatorul BNR, Vasile Malinschi, cã, în urmãtoarele luni, 

Banca Naþionalã, în colaborare cu MAE ºi MCE, urmeazã sã întreprindã activitatea 

necesarã de informare pentru stabilirea unei atitudini ºi a unor eventuale acþiuni faþã 

de FMI ºi faþã de funcþionarea sistemului Drepturi Speciale de Tragere (DST). 

Documentul nr. 5. 1970, februarie. „Plan de acþiune“ al BNR ºi MAE referitor la 

realizarea indicaþiei Consiliului de Miniºtri din 4 februarie 1970 privind FMI. 

Documentul nr. 6. 1970, februarie, 5. Notã semnatã de guvernatorul BNR, Vasile 

Malinschi, pentru informarea unor membri ai „conducerii superioare“, privind Fondul 

Monetar Internaþional ºi Drepturile Speciale de Tragere. 

Documentul nr. 7. 1970, aprilie, 7. Guvernatorul BNR, Vasile Malinschi, 

informeazã pe ministrul Afacerilor Externe, Corneliu Mãnescu, privind indicaþia 

vicepreºedintelui guvernului, Gheorghe Rãdulescu, de a se acþiona de îndatã, 

folosindu-se misiunile diplomatice, pentru stabilirea unei atitudini ºi a unor eventuale 

acþiuni faþã de FMI ºi, în special, faþã de funcþionarea DST. 
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Documentul nr. 8. 1970, aprilie. Notã a Direcþiei Valutare ºi Metale Preþioase din 

BNR privind unele probleme asupra cãrora este necesar sã se culeagã informaþii 

despre relaþiile unor þãri cu FMI ºi perspectivele DST. 

Documentul nr. 9. 1971, februarie, 2. Guvernatorul BNR, Vasile Malinschi, cãtre 

vicepreºedintele Consiliului de Miniºtri, Gheorghe Rãdulescu, despre rezultatele 

activitãþii de informare privind FMI ºi BIRD ºi atitudinea favorabilã a acestora faþã de 

o eventualã cerere de aderare a României la aceste organisme. 

Documentul nr. 10. 1971, martie, 3. Notã a guvernatorului BNR, Vasile Malinschi, 

privind Fondul Monetar Internaþional ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi 

Dezvoltare. 

Documentul nr. 11. 1971, mai, 3. Scrisoare a directorului Biroului European al 

BIRD, Arthur Karasz, adresatã acad. Vasile Malinschi, guvernatorul BNR, în care 

reitereazã cã Banca este foarte interesatã ca România sã adere la Grupul Bãncii 

Mondiale, oferind în acest sens sprijinul sãu. 

Documentul nr. 12. 1972, aprilie, 28. Telegramã expediatã din Santiago de Chile de 

cãtre Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului de externe, ºi Vasile Dumitrescu, 

ambasadorul României în Republica Chile, cãtre ministrul Afacerilor Externe, 

Corneliu Mãnescu, privind sprijinul unanim al membrilor Fondului faþã de o 

eventualã cerere de aderare a României la FMI. 

Documentul nr. 13. 1972, mai, 16. Notã referitoare la „Interesul ºi condiþiile unei 

eventuale aderãri a României la FMI ºi BIRD“, semnatã de conducãtori ai CSP, MF, 

BNR, MCE, MAE, BRCE, DCS, însoþitã de o anexã în care sunt prezentate obligaþiile 

ºi avantajele decurgând dintr-o eventualã aderare la cele douã instituþii. 

Documentul nr. 14. 1972, mai, 29. Telegramã. Prim-adjunctul ministrului de 

Externe, George Macovescu, comunicã ambasadorului român la Washington, 

Corneliu Bogdan, sã contacteze pe directorul FMI, Pierre-Paul Schweitzer, ºi pe 

preºedintele BIRD, Robert McNamara, ºi sã comunice acestora dorinþa României de a 

avea convorbiri privind posibilitatea de a adera la cele douã instituþii. 

Documentul nr. 15. 1972, mai, 31. Telegramã. Ambasadorul României la 

Washington, Corneliu Bogdan, comunicã prim-adjunctului ministrului de Externe, 

George Macovescu, cã preºedintele BIRD, Robert McNamara, salutã cu bucurie 

iniþiativa României de a adera la Banca Mondialã. 

Documentul nr. 16. 1972, mai, 31. Cancelaria C.C. al P.C.R. comunicã ministrului 

Afacerilor Externe, Corneliu Mãnescu, hotãrârea Prezidiului Permanent al C.C. al 

P.C.R. privind acþiunile concrete ºi condiþiile unei eventuale aderãri a României la 

FMI ºi BIRD. 
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Documentul nr. 17. 1972, iunie, 8. Telegramã a ambasadorului României în SUA, 

Corneliu Bogdan, cãtre adjunctul ministrului de Externe, Nicolae Ecobescu, privind 

conþinutul aide-mémoire-ului ce i-a fost predat de cãtre directorul pentru Europa al 

FMI, L.A. Whittome, desemnat ca legãturã cu Ambasada românã la Washington, în 

vederea discuþiilor propuse de partea românã. 

Documentul nr. 18. 1972, iunie, 15. Telegramã trimisã adjunctului ministrului de 

Externe, Nicolae Ecobescu, ºi guvernatorului BNR, Vasile Malinschi, de ambasadorul 

român la Washington, Corneliu Bogdan, privind componenþa delegaþiei FMI care va 

sosi la Bucureºti pentru a începe discuþiile preliminare dintre România ºi FMI. 

Documentul nr. 19. 1972, iunie, 22. Considerentele experþilor români în legãturã cu 

„Pregãtirea de propuneri de cãtre þãrile interesate membre ale CAER cu privire la 

coordonarea acþiunilor faþã de FMI ºi BIRD, precum ºi consecinþele financiare pentru 

þãrile membre ale CAER ale mãsurilor þãrilor CEE în domeniul relaþiilor valutar-

financiare“, elaborat în conformitate cu planul de lucru al Comisiei permanente a 

CAER pentru problemele valutar-financiare pe anul 1972, documentul urmând a fi 

transmis celorlalte þãri ale CAER ºi Sectorului valutar-financiar al Secretariatului 

CAER. 

Documentul nr. 20. 1972, iunie. Situaþia vizitelor la BNR a unor reprezentanþi ai 

FMI ºi BIRD (15 decembrie 1967 – 21 iunie 1972). 

Documentul nr. 21. 1972, [iunie]. Vizite ale unor personalitãþi din domeniul bancar 

din SUA primite de BNR (26 noiembrie 1968 – 26 iunie 1972). 

Documentul nr. 22. 1972, iunie, 28. Memorandum trimis de L.A. Whittome, director 

pentru Europa al FMI, ministrului Finanþelor, Florea Dumitrescu, privind 

desfãºurarea posibilã a procedurii de aderare la Fond. 

Documentul nr. 23. 1972, [iulie]. Considerente ale Ministerului Finanþelor privind 

poziþia României faþã de FMI ºi BIRD. 

Documentul nr. 24. 1972, iulie, 27. Notã a MF, MCE, MAE, BNR ºi BRCE în 

legãturã cu condiþiile aderãrii României la FMI ºi BIRD ºi anexele nr. 1 (în legãturã 

cu datele nepublicate solicitate de FMI) ºi nr. 2 (referitoare la procedura de aderare la 

FMI). 

Documentul nr. 25. 1972, iulie, 28. Telegramã. Consilierul Ambasadei României la 

Washington, Gh. Ioniþã, informeazã pe George Macovescu, prim-adjunct al 

ministrului de Externe, cã L.A. Whittome, director la FMI, reafirmã poziþia favorabilã 

a Fondului faþã de aderarea României la aceastã instituþie, precum ºi acordul pentru 

pãstrarea caracterului confidenþial al consultãrilor pregãtitoare. 

Documentul nr. 26. 1972, august, 25. Cancelaria C.C. al P.C.R. comunicã 

ministrului Afacerilor Externe, Corneliu Mãnescu, cã Prezidiul Permanent al C.C. al 
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P.C.R. a aprobat, la 22 august 1972, Nota în legãturã cu condiþiile aderãrii României 

la FMI ºi BIRD, cursul provizoriu al leului faþã de dolar ºi necesitatea informãrii 

þãrilor socialiste despre începerea negocierilor de aderare. 

Documentul nr. 27. 1972, august, 26. Telegramã. Nicolae Ecobescu, adjunct al 

ministrului de Externe, comunicã Ambasadei României la Washington sã informeze 

conducerile FMI ºi BIRD asupra „deciziei luate de forurile române“ de a începe, 

oficial, negocieri pentru aderarea la cele douã instituþii financiare internaþionale. 

Documentul nr. 28. 1972, august, 27. Plan de acþiune elaborat la nivel de ministru 

adjunct la MAE ºi MF pentru punerea în aplicare a mãsurilor aprobate de Prezidiul 

Permanent al C.C. al P.C.R. în legãturã cu aderarea României la FMI ºi BIRD.  

Documentul nr. 29. 1972, august, 29. Telegramã. Ambasadorul României în SUA, 

Corneliu Bogdan, comunicã adjunctului ministrului de externe, Nicolae Ecobescu, 

propunerile ºi sugestiile fãcute de Pierre-Paul Schweitzer, directorul FMI, ºi Munir 

Benjenk, director pentru Europa, Orientul Apropiat ºi Africa de Nord la BIRD, în 

legãturã cu desfãºurarea, pe etape, a procesului de aderare a României la FMI ºi 

BIRD ºi aprecierea pozitivã a acestora faþã de hotãrârea României de a începe 

negocierile oficiale. 

Documentul nr. 30. 1972, august, 31. Telegramã. Direcþia Organizaþii Internaþionale 

din MAE solicitã ambasadorului român la Washington sã comunice directorului 

general al FMI, Pierre-Paul Schweitzer, ºi directorului BIRD, Munir Benjenk, cã este 

de acord cu propunerile ºi sugestiile acestora privind începerea consultãrilor 

concomitent, la Bucureºti ºi în capitalele grupului de þãri menþionate, ºi informarea 

directorilor executivi ai statelor respective. 

Documentul nr. 31. 1972, septembrie, 1. Telegramã. Ambasadorul României în 

URSS, Gheorghe Badrus, informeazã pe secretarul C.C. al P.C.R., ªtefan Andrei, 

despre primirea sa de cãtre K.F. Katuºev, secretar al C.C. al PCUS, cãruia i-a 

comunicat hotãrârea þãrii noastre de a duce tratative pentru aderarea la FMI ºi BIRD. 

Documentul nr. 32. 1972, septembrie, 4. Informare a Direcþiei Organizaþii 

Internaþionale din MAE privind stadiul acþiunilor întreprinse pentru aderarea 

României la FMI ºi BIRD, prezentatã de ministrul Afacerilor Externe, Corneliu 

Mãnescu, la ºedinþa Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R. 

Documentul nr. 33. 1972, septembrie, 5. Telegramã circularã. Ministrul adjunct de 

Externe, Nicolae Ecobescu, transmite ºefilor de Oficii diplomatice ale României 

conþinutul comunicãrii pe care aceºtia o vor prezenta în audienþele solicitate pentru 

ziua de 7 septembrie. 
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Documentul nr. 34. 1972, septembrie, 6. Telegramã. Ambasadorul român la 

Washington, Corneliu Bogdan, comunicã adjunctului ministrului de Externe, Nicolae 

Ecobescu, eventualele reacþii ºi dificultãþi pe care le-ar întâmpina România din cauza 

comunicãrii cu întârziere cãtre Fond a rezervelor sale de aur ºi valutã convertibilã, 

cerere formulatã de L.A. Whittome, director la FMI. 

Documentul nr. 35. 1972, septembrie, 7. Telegramã. Ambasadorul României în 

SUA, Corneliu Bogdan, informeazã pe adjunctul ministrului de Externe, Nicolae 

Ecobescu, despre audienþa la secretarul de Stat al SUA, William Rogers, ºi 

întrevederea cu Henry Kissinger, remarcând atitudinea pozitivã a acestora faþã de 

aderarea þãrii noastre la FMI ºi BIRD. 

Documentul nr. 36. 1972, septembrie, 7. Notã de audienþã. Adjunctul ministrului 

Afacerilor Externe, Nicolae Ecobescu, primeºte pe ambasadorul SUA la Bucureºti, 

Leonard C. Meeker, care afirmã sprijinul SUA pentru aderarea României la FMI ºi 

BIRD ºi face unele observaþii privind aºteptãrile ºi condiþiile în care se va realiza 

acest sprijin. 

Documentul nr. 37. 1972, septembrie, 13. Informare a MAE asupra reacþiilor 

preliminare ale þãrilor consultate ºi ale directorilor executivi ai FMI ºi BIRD, privind 

intenþia României de a adera la aceste organizaþii internaþionale. 

Documentul nr. 38. 1972, septembrie, 18. Telegramã circularã. Adjunctul 

ministrului de Externe, Nicolae Ecobescu, transmite ºefilor de Oficii diplomatice 

conþinutul comunicãrii pe care urmeazã sã o facã în cursul audienþelor solicitate la 

conducerea ministerelor de Externe ale þãrilor în care sunt acreditaþi, în legãturã cu 

aderarea României la FMI ºi BIRD. 

Documentul nr. 39. 1972, septembrie, 20. Textul cererii României de aderare la 

FMI. 

Documentul nr. 40. 1972, septembrie, 20. Textul cererii României de aderare la 

BIRD. 

Documentul nr. 41. 1972, septembrie, 20. Telegramã. Ambasadorul României la 

Londra, Vasile Pungan, informeazã pe adjunctul ministrului de Externe, Nicolae 

Ecobescu, despre sprijinul guvernului britanic pentru aderarea României la FMI ºi 

BIRD, dar ºi interesul pentru situaþia arieratelor financiare între cele douã þãri. 

Documentul nr. 42. 1972, septembrie, 20. Telegramã. Ambasadorul României în 

SUA, Corneliu Bogdan, informeazã pe adjunctul ministrului de Externe, Nicolae 

Ecobescu, despre satisfacþia exprimatã de directorul FMI, Pierre-Paul Schweitzer, ºi 

de preºedintele BIRD, Robert McNamara, faþã de cererea transmisã de România 

pentru a adera la organizaþiile pe care le conduc. 
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Documentul nr. 43. 1972, septembrie, 20. Telegramã. Ambasadorul român în R.F. a 

Germaniei, C. Oancea, comunicã ministrului adjunct de Externe cã guvernul vest-

german va fi foarte fericit sã sprijine demersul României pentru aderarea la FMI ºi 

BIRD. 

Documentul nr. 44. 1972, septembrie, 21. Informaþia pentru presã privind 

depunerea cererilor de aderare a României la FMI ºi BIRD. 

Documentul nr. 45. 1972, septembrie, 25. Notã privind primirea în audienþã la 

Direcþia Dezvoltãrii Schimburilor Economice din MCE, la 21 septembrie 1972, a 

adjunctului ºefului reprezentanþei comerciale a URSS la Bucureºti, N. Panteleev, care 

s-a interesat de cererea de aderare a României la FMI ºi BIRD ºi de poziþia României 

faþã de Piaþa Comunã. 

Documentul nr. 46. 1972, septembrie, 25. MF, MCE, BNR ºi DCS solicitã 

ministrului Afacerilor Externe, Corneliu Mãnescu, având în vedere HCM nr. 1106 din 

22 septembrie 1972, sã transmitã prin Ambasada României din Washington datele ºi 

documentaþia cerute de FMI ºi BIRD. 

Documentul nr. 47. 1972, septembrie, 26. Telegramã. Adjunctul ministrului de 

Externe, Nicolae Ecobescu, informeazã pe ambasadorul României în SUA cã s-a 

aprobat transmiterea la Secretariatele FMI ºi BIRD a datelor ºi informaþiilor solicitate 

pentru negocierile în vederea aderãrii României la aceste organizaþii. 

Documentul nr. 48. 1972, octombrie. Raport al ministrului Finanþelor, Florea 

Dumitrescu, ºi al guvernatorului BNR, Vasile Malinschi, privind tratativele delegaþiei 

române pentru aderarea la FMI ºi BIRD (25 septembrie-6 octombrie 1972), precum ºi 

participarea delegaþiei române de observatori la Sesiunea anualã a FMI ºi BIRD (25-

29 septembrie 1972). 

Documentul nr. 49. 1972, octombrie, 10. Prezidiul Permanent al C.C. al P.C.R. 

aprobã un set de propuneri pentru finalizarea tratativelor pentru aderarea României la 

FMI ºi BIRD ºi hotãrãºte ca, în termen de douã luni de zile, guvernul sã prezinte 

propuneri privind obiectivele de investiþii pentru a cãror realizare sã se solicite 

împrumuturi de la FMI ºi BIRD. 

Documentul nr. 50. 1972, octombrie, 10. Material pregãtit de Departamentul 

European, Departamentul Relaþiilor Valutare ºi Departamentul Financiar (împreunã 

cu Departamentul Juridic) ºi aprobat de L.A. Whittome, Ernest Sturc ºi Walter 

Habermeier, privind calcularea cotei de subscriere de cãtre România la FMI. 

Documentul nr. 51. 1972, octombrie, 25. Raportul prin care Comitetul de acordare a 

calitãþii de membru pentru România recomandã aprobarea unui proiect de Hotãrâre 

asupra calitãþii de membru, care sã fie supus Consiliului Guvernatorilor pentru vot 

prin poºtã. 
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Documentul nr. 52. 1972, octombrie, 27. Decizia nr. 3800 – (72/131), adoptatã de 

Comitetul Executiv al FMI, privitoare la calitatea României de membru al FMI. 

Documentul nr. 53. 1972, noiembrie, 23. Notã prin care MF, MAE ºi BNR propun 

mãsuri concrete privind finisarea ºi adoptarea decretelor de aderare la FMI ºi BIRD ºi 

depunerea cotei pãrþi în aur pe care România o va subscrie la Fond. 

Documentul nr. 54. 1972, noiembrie, 23. Telegramã. Adjunctul ministrului de 

Externe, Nicolae Ecobescu, solicitã ambasadorului român la Washington sã comunice 

conducerii FMI dorinþa României de a obþine informaþii privind clauze asiguratorii 

pentru cota de aur depusã la Fond, regimul juridic al aurului depozitat, garanþii din 

partea Bãncii depozitare º.a. 

Documentul nr. 55. 1972, noiembrie, 27. Scrisoare a directorului Departamentului 

European al FMI. L.A. Whittome, adresatã guvernatorului BNR, Vasile Malinschi, în 

care informeazã despre cerinþele oficiale din punctul de vedere al Fondului în legãturã 

cu aurul depus în contul FMI la Banca Rezervelor Federale din New York ºi despre 

cursurile care urmeazã sã se þinã la Fond în anii 1973–1974. 

Documentul nr. 56. 1972, noiembrie, 30. Decizia nr. 3822 – (72/1939), prin care 

Comitetul Executiv aprobã raportul Secretarului asupra situaþiei voturilor 

Guvernatorilor în legãturã cu Rezoluþia nr. 28–1 privind calitatea României de 

membru al Fondului. 

Documentul nr. 57. 1972, noiembrie, 30. Telegramã. Ambasada României din 

Washington transmite adjunctului ministrului de Externe, Nicolae Ecobescu, 

corecturile redacþionale legate în special de traducerea în limba englezã, sugerate de 

Secretariatul Fondului, care a fãcut o revizuire finalã a textelor documentelor ce 

urmeazã a fi adoptate de cãtre România în legãturã cu admiterea la FMI. 

Documentul nr. 58. 1972, noiembrie, 30. Telegramã. Ambasadorul a.i. al României 

în SUA, Gheorghe Ioniþã, transmite adjunctului ministrului Afacerilor Externe, 

Nicolae Ecobescu, informaþii despre votul favorabil covârºitor în favoarea admiterii 

României ca membrã a FMI. 

Documentul nr. 59. 1972, decembrie, 4. Notã a MF, MCE, MAE, BNR ºi BRCE 

referitoare la mãsurile ce trebuie luate pentru încheierea procedurii de aderare a 

României la FMI ºi BIRD, aprobatã în ºedinþa Prezidiului Permanent al C.C. al 

P.C.R. 

Documentul nr. 60. 1972, decembrie, 6. Telegramã. Adjunctul ministrului de 

Externe, Nicolae Ecobescu, comunicã ambasadorului român la Washington cã partea 

românã acceptã corecturile redacþionale la documentele de aderare a României la FMI 

ºi BIRD sugerate de reprezentanþii acestor instituþii. 
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Documentul nr. 61. 1972, decembrie, 6. Telegramã. Ambasada României la 

Washington sugereazã conducerii MAE organizarea unui cocteil la Ambasada 

României pentru 30–40 de persoane ºi un cost de cca 70 dolari, care sã aibã loc în 

ziua semnãrii documentelor de aderare. 

Documentul nr. 62. 1972, decembrie, 7. Telegramã. Ambasada României la 

Washington comunicã adjunctului ministrului de Externe, Nicolae Ecobescu, 

informaþiile solicitate de acesta la 30 noiembrie 1972, privind modalitãþile practice de 

organizare ºi desfãºurare a relaþiilor viitoare de colaborare dintre România ºi FMI – 

BIRD. 

Documentul nr. 63. 1972, decembrie, 7. Telegramã. Ambasadorul a.i. al României 

la Washington, Gh. Ioniþã, informeazã pe adjunctul ministrului de Externe, Nicolae 

Ecobescu, despre stabilirea de cãtre conducerile FMI ºi BIRD a datei ºi a modului de 

desfãºurare a ceremoniei semnãrii Statutelor celor douã organizaþii internaþionale de 

cãtre România. 

Documentul nr. 64. 1972, decembrie, 9. Expunere de motive ºi decretele nr. 493 ºi 

494 din 1972 pentru aderarea României la Acordul privind Fondul Monetar 

Internaþional ºi Banca Internaþionalã de Reconstrucþie ºi Dezvoltare. 

Documentul nr. 65. 1972, decembrie, 9. Cancelaria C.C. al P.C.R. comunicã prim-

adjunctului ministrului de Externe, George Macovescu, cã s-a aprobat organizarea, cu 

prilejul ceremoniei semnãrii Statutelor FMI ºi BIRD de cãtre România, a unui cocteil 

în valoare de maximum 150 de dolari. 

Documentul nr. 66. 1972, decembrie, 11. Telex. Banca Angliei confirmã primirea 

de la BRI, Basel, a 1 357 143,367 uncii aur fin (echivalentul a 47 500,018 DST), pe 

care l-a pus deoparte pentru contul FMI, din ordinul BNR, reprezentând cota de 

participare a României la Fond. 

Documentul nr. 67. 1972, decembrie, 11. Propuneri de probleme care urmeazã a fi 

discutate la Washington de cãtre ministrul Finanþelor, Florea Dumitrescu, în legãturã 

cu relaþiile României cu FMI ºi BIRD. 

Documentul nr. 68. 1972, decembrie, 12. Telegramã. Adjunctul ministrului de 

Externe, Nicolae Ecobescu, transmite ambasadorului României la Washington sã 

foloseascã orice ocazie pentru a reafirma interesul României de a se fundamenta 

legitimitatea includerii sale în categoria þãrilor în curs de dezvoltare, pentru a 

beneficia de acordarea facilitãþilor preconizate pentru aceste þãri. 

Documentul nr. 69. 1972, decembrie, 14. „România liberã“ informeazã despre 

adoptarea de cãtre Consiliul de Stat a decretelor cu privire la aderarea României la 

FMI ºi BIRD. 
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Documentul nr. 70. 1972, decembrie, 15. Comitetul Executiv al FMI aprobã cererea 

României pentru dobândirea calitãþii de membru. 

Documentul nr. 71. 1972, decembrie, 15. Considerentele preliminare ale experþilor 

români din Ministerul Finanþelor referitoare la „Pregãtirea de propuneri de cãtre þãrile 

interesate membre ale CAER, privind intensificarea coordonãrii acþiunilor, în scopul 

asigurãrii intereselor lor economice în legãturã cu ascuþirea crizei sistemului monetar 

internaþional capitalist“ (punctul 19A din planul de lucru al Comisiei permanente a 

CAER pentru probleme valutar-financiare), avizate favorabil de BNR, BRCE, MCE 

ºi MAE. 

Documentul nr. 72. 1972, decembrie, 14. Nota MF, CSP, MCE, BAIA, BI, privind 

obiectivele de investiþii pentru a cãror realizare se propune sã se ducã tratative în 

vederea obþinerii de credite de la BIRD, cu Anexa 1 (Lista obiectivelor de investiþii 

propuse sã fie aprobate pentru discutarea lor cu specialiºtii BIRD, în vederea 

finanþãrii unora dintre ele de cãtre aceastã bancã) ºi Anexa 2 (Lista obiectivelor de 

investiþii propuse sã fie discutate cu specialiºtii BIRD într-o etapã urmãtoare). 

Documentul nr. 73. 1972, decembrie, 15. Telex. Ambasadorul român în SUA, 

Corneliu Bogdan, comunicã Direcþiei Organizaþii Internaþionale din MAE aspectele 

esenþiale ale ceremoniei de depunere a instrumentelor de aderare a României la FMI 

ºi BIRD. 

Documentul nr. 74. 1972, decembrie, 16. Declaraþia Agerpres în legãturã cu 

aderarea României la FMI ºi BIRD. 

Documentul nr. 75. 1972, decembrie, 17. „Scânteia“. Depunerea instrumentelor de 

aderare a României la FMI ºi BIRD. 

Documentul nr. 76. 1972, decembrie, 17. „România liberã“. România a depus 

instrumentele de aderare la FMI ºi BIRD. 

Documentul nr. 77. 1973, ianuarie, 3. Raport asupra activitãþii desfãºurate cu ocazia 

deplasãrii la Washington a ministrului Finanþelor, Florea Dumitrescu, pentru 

semnarea Statutelor FMI ºi BIRD, prezentat „conducerii superioare“. 

 


