La Multi Ani Banca Nationala a Romaniei!

In timpul Regelui Carol I au fost create si institutiile esentiale,
fundamentale ale Romaniei moderne, Banca Nationala fiind una dintre
acestea. La 29 aprilie 1880 a fost publicata Legea care a consacrat
nasterea Bancii Nationale a Romaniei, banca de emisiune a Statului
Roman, care avea sa coordoneze conlucrarea dintre capitalul privat si cel
de stat in slujba interesului national.
Activitatea desfasurata de BNR de la inceputul existentei sale si
pana in prezent a avut o importanta deosebita, punandu-si decisiv
amprenta asupra evolutiei economico-financiara, monetare si sociale a
tarii. Acest rol istoric al institutiei s-a refectat si in edificarea, la scurt timp
dupa infiintare, a Palatului Bancii Nationale, cladire monumentala
definitorie a Capitalei noastre, al carei proiect a fost conceput de arhitecti
francezi si realizat de constructori romani si care, pe langa armonie si
frumusete, degaja forta, siguranta si legitimitate.
La randul lor, marii carmuitori ai institutiei, de la Eugeniu Carada
la Academician Doctor Mugur Isarescu, au fost si sunt personalitati de
exceptie din punct de vedere professional, stiitific si uman.
Am avut onoarea si placerea ca, in perioada 1996-1998, in calitate
de Prim Ministru si de Primar General al Bucurestilor, sa colaborez cu
Domnul Guvernator Mugur Isarescu la elaborarea si demararea punerii in
aplicare a unor programe si reforme deosebit de importante menite, pe de
o parte, sa evite falimentul national, sa salveze sistemul bancar
romanesc, sa asigure privatizarea bancilor comerciale si sa refaca Centrul
istoric al Capitalei iar, pe de alta parte, sa aseze Romania pe drumul
ireversibil al economiei de piata si al integrarii in NATO si UE.
Contributia Domnului Academician Mugur Isarescu la derularea si
finalizarea acestor proiecte a fost decisiva, atat in calitate de Guvernator
cat si de Prim Ministru.

Cu ocazia Aniversarii a 140 de ani de existenta a Bancii Nationale
a Romaniei urez Institutiei si Conducerii acesteia sa isi indeplineasca in
continuare cu mult succes misiunea istorica pe care o au si LA MULTI
ANI!
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