24-29.qxd

9/23/2010

5:08 PM

Page 4

ECONOMIC

Constantin Angelescu

Anton Carp

I o a n G. B i b i c e s c u

concursul competenþei ºi specialitãþii sale
tehnice, i-a dat mai mult, inteligenþa sa
practicã ºi experienþa în afaceri, de asemenea iubirea ºi nemãrginitul sãu devotament.”

sa în 1903 ºi membru al Academiei, din
1909. În calitate de guvernator al B.N.R.,
1899 - 1904, Mihail C. ªutzu a condus
negocierile cu Ministerul Finanþelor, concretizate într-o convenþie ; statul român ºi-a
retras participarea sa la capital ; în 1901, a
încheiat o nouã convenþie cu statul român,
prin care privilegiul BNR de emisiune era
prelungit cu încã 10 ani, iar acoperirea în
aur a bancnotelor emise de bancã putea fi
redusã, în cazuri excepþionale, de la 40% la
33%.

tatea depozitãrii ºi a readucerii în
România; august 1917, a doua parte a tezaurului B.N.R. a fost evacuatã la Moscova.
Datoritã meritelor sale, Consiliul General al
B.N.R. i-a acordat titlul de guvernator
onorific.

Theodor Rosetti
a schimbat sistemul
monetar
Descendent al unei vechi familii boiereºti,
Theodor Rosetti a fãcut studii juridice la
Viena ºi Paris, numãrându-se printre întemeietorii societãþii Junimea. Ca membru al
Partidului Conservator a fost de mai multe
ori preºedinte al Consiliului de Miniºtri ºi
ministru. A deþinut funcþia de guvernator al
B.N.R. în perioada 19 noiembrie 1890-21
noiembrie 1895. De activitatea sa sunt
legate: negocierile dintre B.N.R. ºi statul
român cu privire la schimbarea sistemului
monetar ºi introducerea monometalismului
aur ; întocmirea Regulamentului Casei de
Pensiuni ºi Ajutoare a Funcþionarilor
B.N.R ; înfiinþarea Bãncii Agricole.

Ioan G. Bibicescu
a aceptat depozitarea
tezaurului
la Moscova

Personalitate complexã, era inginer,
absolvent al ªcolii Centrale de Arte ºi
Manufacturi din Paris, colecþionar de monede ºi antichitãþi, preºedinte al Societãþii
Numismatice Române încã de la înfiinþarea

Având studii juridice la Bucureºti ºi Paris,
Ioan G. Bibicescu a desfãºurat o strãlucitã
activitate publicisticã în ziarul “Românul”,
sub îndrumarea lui C.A. Rosetti. A condus
Banca Naþionalã în calitate de viceguvernator 1914 - 1916 ºi de guvernator 1916 1921. Epoca a fost una a marilor încercãri
pentru þarã : B.N.R. a sprijinit financiar
statul pentru susþinerea efortului militar al
armatei române ; în toamna lui 1916, sediul
central al Bãncii a fost evacuat la Iaºi; în
decembrie 1916, sub ameninþarea ocupaþiei
strãine, Tezaurul B.N.R. a fost transportat
la Moscova, cu aprobarea Cabinetului
român, iar guvernul imperial rus ºi-a
asumat în scris rãspunderea pentru securi-
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Mihail ªutzu,
un bun negociator
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Mihail Oromolu
a recuperat aurul
de la Reichsbank
Licenþiat în drept la Paris, Mihail Oromolu
a fost magistrat ºi succesiv membru al partidelor
Conservator,
Conservator
Democrat, Naþional Liberal.A deþinut
funcþia de guvernator al B.N.R. în perioada
1 ianuarie 1922 – 31 decembrie 1926. De
activitatea sa în aceastã funcþie sunt legate:
recuperarea depozitului în aur, deþinut de
B.N.R. la Reichsbank (1922) ; încheierea
operaþiunilor referitoare la lichidarea
Bãncii Austro – Ungariei ; mai 1925,
încheierea convenþiei pentru lichidarea
datoriei statului la banca centralã ; iunie
1925, statul român a redevenit acþionar al
B.N.R., participând cu 1/3 din capital.

Dimitrie Burillianu,
primul demis
Dimitrie Burillianu era licenþiat în drept ºi
avea titlul de diplomat al ªcolii de ªtiinte
Politice din Paris. Iniþial de orientare liberalã, dupã 1918 a devenit membru al
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