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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador
În temeiul art. 91 alin. (2) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Domnul Tudor Gavril Dunca se recheamã din calitatea
de ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Republica
Federalã Germania.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 13 noiembrie 2000.
Nr. 449.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional Steaua României în grad de Comandor
În temeiul art. 94 lit. a) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi al art. 3 alin. (3), al art. 4 alin. (1),
al art. 6 lit. A pct. I ºi al art. 11 alin. (1) pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se conferã domnului academician
Manuel Alvar L—pez Ordinul naþional Steaua României în
grad de Comandor pentru interesul constant pe care l-a
acordat limbii ºi civilizaþiei româneºti, relevãrii ºi sublinierii

legãturilor existente între limbile hispanice ºi românã, precum ºi pentru valoroasa sa contribuþie la aprofundarea
cunoaºterii reciproce a celor douã lumi culturale din
România ºi Spania.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucureºti, 13 noiembrie 2000.
Nr. 450.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional Pentru Merit
În temeiul art. 94 lit. a) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi al art. 4 alin. (1), al art. 6 lit. A
pct. III ºi al art. 11 alin. (1) pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Art. 1. Ñ Se conferã Excelenþei sale domnului profesor
universitar Antonio Ortiz Garcia, fost ambasador al
Regatului Spaniei la Bucureºti, Ordinul naþional Pentru Merit
în grad de Mare Cruce pentru deosebita sa contribuþie la o
mai bunã cunoaºtere reciprocã a civilizaþiei hispanice în
România ºi a celei româneºti în Spania, precum ºi pentru
eforturile depuse în scopul lãrgirii ºi intensificãrii relaþiilor

economice dintre România ºi Regatul Spaniei.
Art. 2. Ñ Se conferã domnului Santana Rivero
Francisco Ordinul naþional Pentru Merit în grad de
Comandor ca o recunoaºtere a sprijinului constant pe care
l-a acordat firmelor româneºti de navigaþie ºi pentru eforturile depuse în scopul promovãrii relaþiilor comerciale
bilaterale.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 13 noiembrie 2000.
Nr. 451.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional Pentru Merit în grad de Comandor
În temeiul art. 94 lit. a) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi al art. 4 alin. (1), al art. 6 lit. A
pct. III ºi al art. 11 alin. (1) pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se conferã domnului Jean AimŽ Nouzille
Ordinul naþional Pentru Merit în grad de Comandor în semn
de apreciere pentru interesul ºi obiectivitatea arãtate în stu-

dierea istoriei unor teritorii româneºti, pentru reala sa contribuþie la cunoaºterea peste hotare a unora dintre problemele fundamentale ale trecutului României.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 13 noiembrie 2000.
Nr. 452.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional Serviciul Credincios în grad de Comandor
În temeiul art. 94 lit. a) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi al art. 4 alin. (1), al art. 6 lit. A
pct. II ºi al art. 11 alin. (1) pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se conferã doamnei Virginia Zeani Ordinul
naþional Serviciul Credincios în grad de Comandor, cu ocazia
împlinirii a 75 de ani, pentru întreaga ºi prestigioasa sa acti-

vitate liricã atât ca solistã, cât ºi ca profesoarã, precum ºi
pentru sprijinul constant pe care l-a acordat promovãrii culturii româneºti în Italia ºi în Statele Unite ale Americii.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 13 noiembrie 2000.
Nr. 453.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional Pentru Merit în grad de Comandor
În temeiul art. 94 lit. a) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi al art. 4 alin. (1), al art. 6 lit. A
pct. III ºi al art. 11 alin. (1) pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se conferã Excelenþei sale domnului
Mohamed Cherif Zerouala, fost ambasador al Republicii
Algeriene Democratice ºi Populare la Bucureºti, Ordinul

naþional Pentru Merit în grad de Comandor în semn de
apreciere pentru îndelungata ºi rodnica sa contribuþie la
întãrirea legãturilor de colaborare româno-algeriene.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 13 noiembrie 2000.
Nr. 454.
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HOTÃRÂRI

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

H O T Ã R Â R E A Nr. 26
din 3 noiembrie 2000

privind contestarea înregistrãrii candidaturii domnului Constantin Mugur Isãrescu
pentru funcþia de Preºedinte al României
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Mariana Trofimescu
Marioara Prodan

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

La data de 3 noiembrie 2000 Biroul Electoral Central a
înaintat Curþii Constituþionale, în vederea soluþionãrii, contestaþia formulatã de doamna Veronica Gîndac, privind înregistrarea candidaturii domnului Constantin Mugur Isãrescu
pentru funcþia de Preºedinte al României, contestaþie ce
formeazã obiectul Dosarului nr. 361D/2000.
Potrivit dispoziþiilor art. 20 alin. 4 teza întâi din
Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Curþii
Constituþionale, astfel cum a fost modificat prin Hotãrârea
Plenului Curþii Constituþionale nr. 19 din 17 octombrie 2000,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509
din 17 octombrie 2000, contestaþiile se soluþioneazã fãrã
citarea pãrþilor, cu participarea numai a judecãtorilor Curþii,
pe baza sesizãrii ºi a celorlalte documente aflate la dosar.
În contestaþie s-au invocat urmãtoarele motive: ”Înregistrarea candidaturii este nelegalã ºi incompatibilã cu calitatea de prim-ministru a domnului Mugur Isãrescu, deoarece
una dintre atribuþiile constituþionale ale Guvernului este
organizarea alegerilor pentru Camera Deputaþilor ºi Senat,
precum ºi pentru alegerea Preºedintelui României.Ò Un alt
aspect important, în opinia contestatoarei, este ºi ”faptul cã,
deºi candidatura domnului Mugur Isãrescu a fost înregistratã ca independent, acesta este susþinut de alianþa politicã C.D.R. 2000Ò. Se mai susþine cã ”este posibil ca
dl Mugur Isãrescu sã beneficieze în mod indirect de subvenþii de la bugetul de stat, fapt ce contravine dispoziþiilor
art. 45 alin. (4) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea
Camerei Deputaþilor ºi a SenatuluiÒ, condiþii în care ”egalitatea de ºanse a celorlalþi candidaþi este serios compromisãÒ. De asemenea, se mai considerã cã aceastã
candidaturã ”este contrarã moralei publiceÒ. Se susþine cã
domnul Mugur Isãrescu nu poate candida la funcþia
supremã în stat decât dupã ce îºi va prezenta demisia din
funcþia de prim-ministru. Contestatoarea invocã în acest
sens Decizia nr. 2 din 30 iunie 1992 a Curþii
Constituþionale, prin care s-a respins excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 34 din Legea nr. 68/1992
pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului, dispoziþii referitoare la limitarea, pentru prefecþi ºi subprefecþi,
a dreptului de a candida în aceeaºi circumscripþie electoralã în care îºi exercitã funcþia. Totodatã, deºi contestatoarea invocã ºi prevederile art. 49 din Constituþie, referitoare
la restrângerea exerciþiului unor drepturi sau al unor

libertãþi, considerã cã ”lipsa unui text de lege expres care
sã reglementeze o asemenea situaþie specialã este suplinitã de dispoziþiile art. 16 alin. (1) ºi (2) din Constituþia
RomânieiÒ.
Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii, în
temeiul art. 85 alin. (1) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului, coroborat cu
art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea
Preºedintelui României, apreciazã ca fiind neîntemeiatã
contestaþia privind înregistrarea candidaturii domnului
Constantin Mugur Isãrescu pentru funcþia de Preºedinte al
României, deoarece nu existã nici o limitare constituþionalã
sau legalã privind dreptul primului-ministru de a candida
pentru funcþia de Preºedinte al României. Totodatã se
aratã cã susþinerea candidaturii domnului Constantin Mugur
Isãrescu ºi de cãtre o alianþã politicã nu impieteazã asupra
legalitãþii acestei candidaturi. De asemenea, se aratã cã nu
poate fi asimilatã limitarea dreptului de a candida,
prevãzutã de Legea nr. 68/1992, pentru prefecþi ºi subprefecþi, cu situaþia primului-ministru, cu privire la care nu
existã nici un impediment legal. În consecinþã, se solicitã
respingerea contestaþiei.
C U R T E A,

analizând contestaþia în raport cu prevederile Constituþiei ºi
ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui
României, cu modificãrile ulterioare, ºi vãzând concluziile
reprezentantului Ministerului Public, precum ºi documentele
aflate la dosar, reþine urmãtoarele:
Potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. d) din Constituþie, ale
art. 26 din Legea nr. 47/1992, republicatã, ale art. 2
alin. (2) ºi ale art. 11 alin. (2) ºi (3) din Legea
nr. 69/1992, Curtea Constituþionalã constatã cã a fost legal
sesizatã ºi este competentã sã soluþioneze contestaþia privind înregistrarea candidaturii pentru funcþia de Preºedinte
al României.
În opinia contestatoarei candidatura domnului Constantin
Mugur Isãrescu pentru ”funcþia supremã în statÒ este
neconstituþionalã. Motivele invocate în contestaþie vizeazã
incompatibilitatea primului-ministru de a candida pentru
funcþia de Preºedinte al României, sub aspect
constituþional, prin încãlcarea art. 16 alin. (1) ºi (2) din
Constituþie, ºi moral, prin existenþa ºi a altor susþinãtori ai
candidaturii, ca independent, a domnului Constantin Mugur
Isãrescu ºi posibilitatea obþinerii unor subvenþii de la buget.
Autoarea îºi întemeiazã contestaþia pe prevederile art. 144
lit. d) din Constituþie ºi pe cele ale art. 16 alin. (1) ºi (2),
precum ºi pe prevederile art. 11 alin. (1) ºi (3) din Legea
nr. 69/1992 privind alegerea Preºedintelui României.
Examinând contestaþia, Curtea constatã cã atât condiþiile
de eligibilitate, cât ºi impedimentele constituþionale pentru a
fi ales în funcþia de Preºedinte al României sunt prevãzute
expres ºi limitativ la art. 35, art. 34 alin. (2), art. 16
alin. (3), art. 37 alin. (3) ºi la art. 81 alin. (4) din
Constituþie, texte al cãror conþinut este urmãtorul:
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Ð Art. 35: ”(1) Au dreptul de a fi aleºi cetãþenii cu drept de
vot care îndeplinesc condiþiile prevãzute în articolul 16 alineatul (3), dacã nu le este interzisã asocierea în partide politice,
potrivit articolului 37 alineatul (3).
(2) Candidaþii trebuie sã fi împlinit, pânã în ziua alegerilor
inclusiv, vârsta de cel puþin 23 de ani, pentru a fi aleºi în
Camera Deputaþilor sau în organele locale, ºi vârsta de cel
puþin 35 de ani, pentru a fi aleºi în Senat sau în funcþia de
Preºedinte al României.Ò;
Ð Art. 34 alin. (2): ”Nu au drept de vot debilii sau alienaþii
mintal, puºi sub interdicþie, ºi nici persoanele condamnate, prin
hotãrâre judecãtoreascã definitivã, la pierderea drepturilor
electorale.Ò;
Ð Art. 16 alin. (3): ”Funcþiile ºi demnitãþile publice, civile
sau militare, pot fi ocupate de persoanele care au numai
cetãþenia românã ºi domiciliul în þarã.Ò;
Ð Art. 37 alin. (3): ”Nu pot face parte din partide politice
judecãtorii Curþii Constituþionale, avocaþii poporului, magistraþii,
membrii activi ai armatei, poliþiºtii ºi alte categorii de funcþionari
publici stabilite prin lege organicã.Ò;
Ð Art. 81 alin. (4): ”Nici o persoanã nu poate îndeplini
funcþia de Preºedinte al României decât pentru cel mult douã
mandate. Acestea pot fi ºi succesive.Ò
În speþã, examinând motivele invocate de contestatoare,
Curtea constatã cã acestea nu se regãsesc în conþinutul
prevederilor constituþionale menþionate anterior. Asemenea
motive reprezintã opinii personale ale contestatoarei, care,
eventual, pot fi avute în vedere cu ocazia exprimãrii votului.
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Curtea constatã, de asemenea, cã nu pot fi luate în
considerare nici motivele referitoare la încãlcarea prevederilor art. 16 alin. (1) ºi (2) din Constituþie [al cãror conþinut
este urmãtorul: ”(1) Cetãþenii sunt egali în faþa legii ºi a autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri. (2) Nimeni nu
este mai presus de lege.Ò], deoarece prin înregistrarea candidaturii domnului Constantin Mugur Isãrescu pentru funcþia
de Preºedinte al României nu s-a încãlcat principiul
egalitãþii în drepturi ºi nici principiul respectãrii legii.
Într-adevãr, aºa cum observã însãºi contestatoarea, nu
existã nici un text constituþional sau legal care sã interzicã
primului-ministru sã candideze pentru funcþia de Preºedinte
al României. În absenþa unei asemenea restrângeri Curtea
constatã cã Biroul Electoral Central a procedat corect înregistrând candidatura domnului Constantin Mugur Isãrescu
pentru funcþia de Preºedinte al României.
De asemenea, Curtea constatã cã interdicþia prevãzutã
de Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaþilor
ºi a Senatului, în privinþa candidaturii prefecþilor ºi a subprefecþilor, nu poate fi extinsã la candidatura pentru funcþia
de Preºedinte al României, limitãrile fiind de strictã
interpretare.
În sfârºit, Curtea mai observã cã înregistrarea candidaturii primului-ministru reprezintã tocmai respectarea
principiului constituþional al egalitãþii în drepturi a
cetãþenilor, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri ºi, totodatã,
afirmarea principiului respectãrii legii.
În consecinþã, contestaþia urmeazã sã fie respinsã.

Pentru considerentele arãtate, în temeiul art. 144 lit. d) din Constituþie, al art. 13 alin. (1) lit. B.a), al art. 16, 26
ºi 27 din Legea nr. 47/1992, republicatã, precum ºi al art. 2 alin. (2) ºi al art. 11 alin. (2) ºi (3) din Legea nr. 69/1992,
CURTEA

În numele legii
HOTÃRÃªTE:

Respinge contestaþia privind înregistrarea candidaturii domnului Constantin Mugur Isãrescu pentru funcþia de
Preºedinte al României, contestaþie formulatã de doamna Veronica Gîndac.
Hotãrârea este definitivã ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Marioara Prodan

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

H O T Ã R Â R E A Nr. 30
din 6 noiembrie 2000

privind contestarea înregistrãrii candidaturii domnului Paul-Philippe Hohenzollern
pentru funcþia de Preºedinte al României
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Mariana Trofimescu
Florentina Geangu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

La data de 5 noiembrie 2000 Biroul Electoral Central a
înaintat Curþii Constituþionale, în vederea soluþionãrii, contestaþia înregistratã la nr. 335 din 3 noiembrie 2000, formulatã de domnul Vlad Negreanu, precum ºi contestaþia
înregistratã la nr. 366 din 5 noiembrie 2000, formulatã de
domnul Adrian Alexandru Niculescu.
Contestaþiile privesc înregistrarea candidaturii domnului
Paul-Philippe Hohenzollern pentru funcþia de Preºedinte al
României, la alegerile din 26 noiembrie 2000, ºi formeazã
obiectul dosarelor Curþii Constituþionale nr. 371D/2000 ºi,
respectiv, nr. 381D/2000.
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Potrivit dispoziþiilor art. 20 alin. 4 teza întâi din
Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Curþii
Constituþionale, astfel cum a fost modificat prin Hotãrârea
Plenului Curþii Constituþionale nr. 19 din 17 octombrie
2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 509 din 17 octombrie 2000, contestaþiile se
soluþioneazã fãrã citarea pãrþilor, cu participarea numai a
judecãtorilor Curþii, pe baza sesizãrii ºi a celorlalte documente aflate la dosar.
În motivarea contestaþiei care formeazã obiectul
Dosarului nr. 371D/2000 se susþine cã domnul PaulPhilippe Hohenzollern nu poate candida pentru funcþia de
Preºedinte al României, deoarece are dublã cetãþenie,
ceea ce contravine dispoziþiilor art. 35 alin. (1), coroborat
cu art. 16 alin. (3) din Constituþie. De asemenea, contestatorul susþine cã, ”o datã cu cererea de înregistrare a
candidaturii sale, domnul Paul-Philippe Hohenzollern a
prezentat ºi o adeverinþã din care rezultã cã a depus
cerere de renunþare la cetãþenia britanicã, fãrã a face
dovada cã i s-a aprobat retragerea acestei cetãþeniiÓ.
Motivele pe care se întemeiazã contestaþia ce formeazã
obiectul Dosarului nr. 381D/2000 sunt, în esenþã, identice
cu cele arãtate mai sus, cu precizarea cã autorul acesteia
considerã cã ”documentul, datat 24 octombrie 2000, emis
de Ambasada Britanicã la Bucureºti, care ar confirma
renunþarea domnului Paul-Philippe Hohenzollern la cetãþenia
britanicã, deºi cuprinde ºi o traducere, aceasta nu constituie o traducere legalizatã, validatã în faþa unui notar din
RomâniaÓ.
Curtea, având în vedere cã ambele contestaþii au
acelaºi obiect, ºi anume înregistrarea candidaturii domnului
Paul-Philippe Hohenzollern, precum ºi cã acestea au, practic, un conþinut identic, ridicã, din oficiu, problema conexãrii
cauzelor. Reprezentantul Ministerului Public considerã cã
sunt îndeplinite condiþiile legale pentru conexare. Curtea, în
temeiul prevederilor art. 164 din Codul de procedurã civilã
ºi ale art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicatã, dispune conexarea Dosarului nr. 381D/2000 la Dosarul
nr. 371D/2000.
Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii, în
temeiul art. 85 alin. (1) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului, coroborat cu
art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea
Preºedintelui României, apreciazã ca fiind neîntemeiate
ambele contestaþii privind înregistrarea candidaturii domnului
Paul-Philippe Hohenzollern pentru funcþia de Preºedinte al
României, arãtând cã la data depunerii candidaturii la
Biroul Electoral Central s-a fãcut dovada renunþãrii la
cetãþenia britanicã, astfel cum rezultã din adeverinþa emisã
de Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de
Nord la Bucureºti. În consecinþã, se aratã cã sunt

îndeplinite condiþiile prevãzute în art. 16 ºi 35 din
Constituþie ºi se solicitã respingerea contestaþiilor.
C U R T E A,

analizând contestaþiile în raport cu prevederile Constituþiei
ºi ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui
României, cu modificãrile ulterioare, vãzând concluziile
reprezentantului Ministerului Public, precum ºi documentele
aflate la dosar, reþine urmãtoarele:
Potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. d) din Constituþie, ale
art. 26 din Legea nr. 47/1992, republicatã, ale art. 2
alin. (2) ºi ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 69/1992,
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã sã soluþioneze contestaþiile privind înregistrarea candidaturii pentru funcþia de Preºedinte al României.
Prin contestaþii se susþine cã domnul Paul-Philippe
Hohenzollern are ºi cetãþenia Regatului Unit al Marii Britanii
ºi Irlandei de Nord, astfel încât nu poate ocupa funcþia de
Preºedinte al României, potrivit art. 35 alin. (1) ºi art. 16
alin. (3) din Constituþie.
Conform dispoziþiilor constituþionale ale art. 35 alin. (1)
”Au dreptul de a fi aleºi cetãþenii cu drept de vot care îndeplinesc condiþiile prevãzute în articolul 16 alineatul (3), dacã nu le
este interzisã asocierea în partide politice, potrivit articolului 37
alineatul (3)Ò, iar potrivit art. 16 alin. (3), ”Funcþiile ºi demnitãþile publice, civile sau militare, pot fi ocupate de persoanele
care au numai cetãþenia românã ºi domiciliul în þarãÒ.
De asemenea, art. 10 din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui României prevede: ”Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu îndeplinesc
condiþiile prevãzute de art. 35 din Constituþie pentru a fi alese
sau care au fost alese anterior, de douã ori, ca Preºedinte al
României .Ò
Examinând motivele invocate în cele douã contestaþii,
Curtea Constituþionalã constatã cã acestea sunt neîntemeiate, deoarece din actele aflate la dosar rezultã cã la data
de 24 octombrie 2000 domnul Paul-Fhilippe Hohenzollern a
renunþat la cetãþenia britanicã, renunþare acceptatã de autoritatea britanicã abilitatã în acest sens ºi, în consecinþã, nu
mai are aceastã cetãþenie, fapt confirmat prin adeverinþa
emisã de Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii ºi
Irlandei de Nord la Bucureºti, în care se face referire la
scrisoarea Direcþiei Naþionale a Imigrãrii din Ministerul de
Interne al Marii Britanii. Astfel fiind, rezultã cã la data
depunerii candidaturii, ºi anume la 25 octombrie 2000, era
îndeplinitã condiþia constituþionalã potrivit cãreia persoanele
care candideazã la funcþia de Preºedinte al României trebuie sã aibã numai cetãþenia românã.
În consecinþã, contestaþia ce face obiectul cauzei de
faþã urmeazã sã fie respinsã.

Pentru considerentele arãtate, în temeiul art. 144 lit. d) din Constituþie, al art. 13 alin. (1) lit. B.a), al art. 26 ºi 27
din Legea nr. 47/1992, republicatã, precum ºi al art. 2 alin. (2) ºi al art. 11 alin. (2) ºi (3) din Legea nr. 69/1992,
CURTEA

În numele legii
HOTÃRÃªTE:

Respinge contestaþiile privind înregistrarea candidaturii domnului Paul-Philippe Hohenzollern pentru funcþia de
Preºedinte al României, contestaþii formulate de domnii Vlad Negreanu ºi Adrian Alexandru Niculescu.
Hotãrârea este definitivã ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

H O T Ã R Â R E A Nr. 31
din 6 noiembrie 2000

privind contestarea înregistrãrii candidaturii domnului Ion Iliescu
pentru funcþia de Preºedinte al României
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Mariana Trofimescu
Florentina Geangu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

La data de 5 noiembrie 2000 Biroul Electoral Central a
înaintat Curþii Constituþionale, în vederea soluþionãrii, contestaþia înregistratã la nr. 355 din 5 noiembrie 2000, formulatã de domnul Petru Bucur-Volk.
Contestaþia priveºte înregistrarea candidaturii domnului
Ion Iliescu pentru funcþia de Preºedinte al României, la alegerile din 26 noiembrie 2000, ºi formeazã obiectul
Dosarului Curþii Constituþionale nr. 378D/2000.
Potrivit dispoziþiilor art. 20 alin. 4 teza întâi din
Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Curþii
Constituþionale, astfel cum a fost modificat prin Hotãrârea
Plenului Curþii Constituþionale nr. 19 din 17 octombrie 2000,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 509 din 17 octombrie 2000, contestaþiile se soluþioneazã
fãrã citarea pãrþilor, cu participarea numai a judecãtorilor
Curþii, pe baza sesizãrii ºi a celorlalte documente aflate la
dosar.
Prin contestaþie se criticã valabilitatea listelor de
susþinãtori ai candidaturii domnului Ion Iliescu, cu excepþia
celor verificate prin sondaj de Biroul Electoral Central,
susþinându-se cã sunt încãlcate dispoziþiile art. 9 din Legea
nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui României.
Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii, în
temeiul art. 85 alin. (1) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului, coroborat cu
art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1992, apreciazã ca fiind
neîntemeiatã contestaþia, arãtând cã au fost îndeplinite
condiþiile prevãzute la art. 9 alin. (2) lit. c) din Legea
nr. 69/1992, la dosarul candidaturii fiind depuse peste un
milion de semnãturi, a cãror valabilitate a fost verificatã de
Biroul Electoral Central. În consecinþã, se solicitã respingerea contestaþiei.
C U R T E A,

analizând contestaþiile în raport cu prevederile Constituþiei
ºi ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui
României, cu modificãrile ulterioare, vãzând concluziile
reprezentantului Ministerului Public, precum ºi documentele
aflate la dosar, reþine urmãtoarele:
Potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. d) din Constituþie, ale
art. 26 din Legea nr. 47/1992, republicatã, ale art. 2
alin. (2) ºi ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 69/1992,

Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã sã soluþioneze contestaþiile privind înregistrarea candidaturii pentru funcþia de Preºedinte al României.
În motivarea contestaþiei se criticã valabilitatea listelor
susþinãtorilor candidaturii domnului Ion Iliescu, liste care, în
opinia contestatorului, nu ar îndeplini condiþiile prevãzute la
art. 9 din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui
României. Contestatorul aratã, în esenþã, cã a fost determinat sã formuleze aceastã contestaþie, printre altele, de lipsa
certitudinii semnãturilor, de informaþiile din presã pe care
însã nu le-a verificat, ºi de ”condiþiile ipoteticeÒ. De asemenea, contestatorul afirmã cã nu are probe.
Conform dispoziþiilor art. 3 alin. (2) din Legea
nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui României, astfel
cum au fost modificate prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 129/2000, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 311 din 5 iulie 2000: ”Candidaturile
propuse de partide, formaþiuni politice sau alianþe politice, precum ºi candidaturile independente pot fi depuse numai dacã
sunt susþinute de cel puþin 300.000 de alegãtori. Un alegãtor
poate susþine un singur candidatÒ.
De asemenea, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) ºi
alin. (2) lit. c) din aceeaºi lege, modificate prin Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 129/2000: ”(1) Propunerile de
candidaþi pentru alegerea Preºedintelui României se depun la
Biroul Electoral Central, cel mai târziu cu 30 de zile înainte de
data alegerilor.
(2) Propunerile se fac în scris ºi vor fi primite numai dacã:
[É]
c) sunt însoþite de declaraþia de acceptare a candidaturii,
scrisã, semnatã ºi datatã de candidat, precum ºi de lista sau
listele susþinãtorilor, al cãror numãr nu poate fi mai mic de
300.000 de alegãtori.Ò
Examinând contestaþia, Curtea Constituþionalã constatã
cã aceasta este neîntemeiatã, deoarece din documentaþia
aflatã la dosarul cauzei rezultã cã o datã cu depunerea
candidaturii domnului Ion Iliescu pentru funcþia de
Preºedinte al României s-au ataºat ºi listele cuprinzând
semnãturile a 1.170.381 de susþinãtori, Biroul Electoral
Central certificând îndeplinirea condiþiilor prevãzute la art. 9
din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui
României. Astfel fiind, nu existã nici un motiv care sã
infirme veridicitatea verificãrilor efectuate de Biroul Electoral
Central privind autenticitatea semnãturilor. De altfel, rãspunderea juridicã pentru nerespectarea legii în legãturã cu
întocmirea listelor de susþinãtori revine celor care au întocmit aceste liste, conform prevederilor art. 9 alin. (3) din
Legea nr. 69/1992, cu modificãrile ulterioare, al cãror
conþinut este urmãtorul: ”Lista susþinãtorilor este un act public,
sub sancþiunea prevãzutã de art. 292 din Codul penal...Ò (textul
pedepsind infracþiunea de ”fals în declaraþiiÒ).
În consecinþã, contestaþia ce face obiectul cauzei de
faþã urmeazã sã fie respinsã.
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Pentru considerentele arãtate, în temeiul art. 144 lit. d) din Constituþie, al art. 13 alin. (1) lit. B.a), al art. 26 ºi 27
din Legea nr. 47/1992, republicatã, precum ºi al art. 2 alin. (2) ºi al art. 11 alin. (2) ºi (3) din Legea nr. 69/1992,
CURTEA

În numele legii
HOTÃRÃªTE:

Respinge contestaþia privind înregistrarea candidaturii domnului Ion Iliescu pentru funcþia de Preºedinte al
României, contestaþie formulatã de domnul Petru Bucur-Volk.
Hotãrârea este definitivã ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAÞIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
privind modificarea ºi completarea art. 6 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 595/2000
pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a agenþilor economici
care presteazã servicii în porturi, pe cãi ºi canale navigabile
Ministrul transporturilor,
în baza prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Transporturilor, cu modificãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Articolul 6 din Ordinul ministrului transporturilor
nr. 595/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de
autorizare a agenþilor economici care presteazã servicii în
porturi, pe cãi ºi canale navigabile, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 29 august 2000,
se modificã ºi se completeazã cu alineatul (2) cu urmãtorul
cuprins:

”(2) La data expirãrii vizei anuale a autorizaþiilor
prevãzute la alin. (1) Inspectoratul Navigaþiei Civile Ñ
I.N.C. va acorda noua vizã anualã în conformitate cu prevederile prezentului ordin.Ò
Art. II. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,
Anca Boagiu

Bucureºti, 2 noiembrie 2000.
Nr. 825.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
ºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
ºos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, telefon 411.58.33.
Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583/20.XI.2000 conþine 8 pagini.

Preþul 2.864 lei

ISSN 1453Ñ4495

