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ECONOMIC
rublelor puse în circulaþie de sovietici în
Basarabia ºi Bucovina de nord cu bancnotele B.N.R. (1941).

Ion Lapedatu,
unificarea monetarã
Activitatea sa caracterizeazã o personalitate
complexã: a participat la Adunarea
Naþionalã de la Alba Iulia ; ministru de
Finanþe, 1926 – 1927 ; profesor la
Academia de Înalte Studii Comerciale din
Cluj ; viceguvernator ºi, între 1944 - 1945,
guvernator. Mandatul sãu la conducerea
B.N.R. poate fi caracterizat prin: continuarea susþinerii efortului de rãzboi al þãrii ;
îndeplinirea obligaþiilor rezultate din
Convenþia de armistiþiu ; realizarea
unificãrii monetare, prin retragerea din circulaþie a banilor de rãzboi emiºi de armata
sovieticã ; creºterea circulaþiei monetare ºi
devalorizarea accentuatã a leului.

Constantin
Tãtãranu,
demisionar din
motive politice
Doctor în drept la Paris ºi avocat, C.
Tãtãranu a fãcut politicã liberalã. S-a
numãrat printre susþinãtorii lui Gheorghe
Tãtãrescu atunci când acesta înfiinþa, în
decembrie 1944, Partidul Naþional Liberal

disident. A fost guvernator al BNR în
perioada martie 1945 – mai 1946. ªi-a dat
demisia din aceastã funcþie ca urmare a
opoziþiei sale faþã de participarea partidului
al cãrui membru era la constituirea Blocului
Partidelor Democratice. În calitate de
guvernator al B.N.R. s-a confruntat cu:
sporirea circulaþiei monetare ºi devalorizarea bancnotelor Bãncii ; susþinerea
eforturilor statului român pentru achitarea
obligaþilor asumate prin Conventia de
armistiþiu ; finantarea refacerii economiei
naþionale.

Tiberiu Moºoiu,
martor al etatizãrii
BNR
Doctor în drept la Bruxelles ºi profesor universitar, Tiberiu Moºoiu a fost liberal. Dupã
1944 s-a numarat printre membrii partidului
disident condus de Gheorghe Tãtãrescu. A
fost guvernator al B.N.R. din mai 1946,
pînã în noiembrie 1947. Epoca a fost marcatã de importante transformãri: devalorizarea monedei naþionale ; etatizarea
Bãncii Naþionale- 20 decembrie 1946 - pentru ca instituþie “sã-ºi armonizeze þelurile cu
politica economicã a statului” ; reforma
monetarã din 15 august 1947 ; supravegherea condiþiilor de acordare a creditelor
de cãtre bãnci ; creditarea industriei dupã un
plan stabilit la nivelul ministerelor de
resort ; obligaþia particularilor de a ceda
aurul ºi devizele statului, la cursul oficial al

B.N.R. Tiberiu Moºoiu a fost arestat la 5
mai 1950. A murit în închisoarea Sighet.

Aurel Vijoli, o nouã
reformã monetarã
A fost angajat în Banca Naþionala a
României din august 1923. A deþinut
funcþia de guvernator în perioada 19471952. În aceastã calitate, Aurel Vijoli a
aplicat politica economicã promovatã de
Partidul Comunist Român: februarie 1948 instituþiile de credit au fost radiate din registrul societãþilor bancare, ele putând fi
reînscrise doar pe baza unei noi autorizaþii
emisã de Curtea Superioarã Bancarã, cu
avizul B.N.R.;11 iunie 1948 - naþionalizarea; întreprinderile naþionalizate
puteau primi credite doar de la B.N.R. ;
1948 - Legea pentru dizolvarea ºi lichidarea
întreprinderilor bancare ºi instituþiilor de
credit; 1948 - Banca Naþionalã a României
a devenit prin lege Banca de Stat a
Republicii Populare Române, iar guvernatorul, preºedinte fiind în acelaºi timp ºi
adjunct al ministrului Finanþelor ; 1952 – o
nouã reformã monetarã; conducerile
Ministerului de Finanþe ºi Bãncii de Stat au
fost acuzate de sabotarea reformei monetare, printre vinovaþi ºi Aurel Vijoli,
demis ºi arestat sub acuzatia de “sabotarea
economiei”. La conducerea Bãncii, specialiºtii au fost înlocuiþi cu persoane cu
studii în U.R.S.S. sau cu membrii ai P.M.R.
cu pregãtire profesionalã uneori precarã.

Preºedinþii din anii epocii comuniste
Dupã aceea, se ºtie ce a urmat: centralizare, planificare, economie închisã, subordonarea bãncii de cãtre Ministerul
de Finanþe ºi Planificare. Dar, spunea guvernatorul Mugur Isãrescu, Banca ºi-aa pãstrat, într-oo oarecare mãsurã,
profesionalismul ºi profesioniºtii ºi, cu toate cã guvernatorii sau preºedinþii care au urmat n-aau mai avut anvergura
de altãdatã, toþi au fost oameni care s-aau strãduit sã-ººi facã datoria. Iatã ºi numele celor care au condus Banca în
perioada comunistã:

Anton Moisescu
A îndeplinit funcþia de preºedinte al
Bãncii de Stat a Republicii Populare
Române o perioadã destul de scurtã: 5
martie 1952 - 20 mai 1953.

Petre Bãlãceanu
A ocupat fotoliul de preºedinte al Bãncii
de Stat a Republicii Populare Române în
douã etape: 20 mai 1953 - 4 februarie
1956 ºi 8 aprilie 1957 - 4 noiembrie 1957.

Marin Lupu
Mandatul sãu ca preºedinte al Bãncii de
Stat a Republicii Populare Române a
fost mai mic de trei ani, dar împãrþit în
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douã perioade: 20 februarie 1956 - 8
aprilie 1957; 4 noiembrie 1957 - 23 ianuarie 1959.

Vasile Rãuþã

Coloman Maioreanu

Guvernator al Bãncii Naþionale a
Republicii Socialiste România timp de
ºapte ani. A îndeplinit aceastã demnitate
între octombrie 1977 ºi martie 1984.

A fost doar preºedinte cu delegaþie al
Bãncii de Stat a Republicii Populare
Române, în perioada 23 ianuarie 1959 1 aprilie 1963.

Florea Dumitrescu

Vasile Malinschi
Este unul dintre cei mai longevivi guvernatori ai Bãncii Naþionale a Republicii
Socialiste România, îndeplinind funcþia
timp de 14 ani, din aprilie 1963 – pânã în
octombrie 1977.

A condus Bãnca Naþionalã a Republicii
Socialiste România, din martie 1984,
pânã în martie 1988.

Decebal Urdea
A avut un mandat mai scurt, îndeplinind
funcþia de guvernator doar doi ani ºi trei
luni, din iulie 1988 pânã în noiembrie
1990.

