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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2004
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonan˛e, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 657 din 21 iulie 2004.

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 48
din 15 iulie 2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat
pe anul 2004, adoptat„ Ón temeiul art. 1 pct. I.1 din Legea

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) ∫i ale art. 76 alin. (2)
din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

VALER DORNEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 8 noiembrie 2004.
Nr. 478.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2004
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2004 ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 5 noiembrie 2004.
Nr. 898.
´

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea
Ón anul agricol 2004—2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha
produc„torilor agricoli pentru suprafe˛e de teren arabil de p‚n„ la 5 ha inclusiv
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 61
din 26 august 2004 privind acordarea Ón anul agricol

2004—2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha
produc„torilor agricoli pentru suprafe˛e de teren arabil de
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p‚n„ la 5 ha inclusiv, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 816 din 3 septembrie 2004, cu
urm„toarele modific„ri:
1. Alineatul (4) al articolului 1 va avea urm„torul
cuprins:
î(4) Œn condi˛iile Ón care arendatorii sau persoanele
fizice prev„zute la lit. b) a alin. (2) nu pot completa
cererile privind sprijinul direct al statului, Ón valoare de
2,5 milioane lei/ha, arenda∫ii, respectiv Ómputernici˛ii
persoanelor fizice, pot completa cererea Ón numele
acestora.“
2. Alineatul (2) al articolului 2 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Cererile solicitan˛ilor sprijinului, Ónso˛ite de acte ce
fac dovada dreptului de proprietate asupra terenului arabil
Ón suprafa˛„ de p‚n„ la 5 ha inclusiv sau Ón baza
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Ónscrisurilor asupra terenului din registrul agricol, se depun,
p‚n„ la data de 15 decembrie 2004, la prim„riile
comunelor, ora∫elor, municipiilor ∫i sectoarelor municipiului
Bucure∫ti pe a c„ror raz„ teritorial„ se afl„ amplasat
terenul, se verific„ de c„tre reprezentantul centrului agricol
sau al centrului comunitar pentru cadastru ∫i agricultur„ ∫i
se vizeaz„ de c„tre primar.“
3. Alineatul (3) al articolului 6 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Plata de c„tre unit„˛ile administrativ-teritoriale a
sumelor acordate ca sprijin direct al statului proprietarilor
de teren arabil se efectueaz„ Ón numerar sau prin virare Ón
cont bancar, dup„ caz, proprietarilor ori Ómputernici˛ilor
acestora.“
4. La anexa nr. 1b), titlul ∫i partea introductiv„ ale
cererii vor avea urm„torul cuprins:

îC E R E R E

privind acordarea unui sprijin financiar pentru persoane fizice, proprietari de terenuri arabile, pentru suprafe˛e
de p‚n„ la 5 ha inclusiv, care au Óncheiat contracte de arend„ sau de˛in teren Ón exploata˛ii agricole f„r„ personalitate
juridic„ ori Ón societ„˛i agricole, constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societ„˛ile agricole
∫i alte forme de asociere Ón agricultur„
Domnul/Doamna .......................................................…, domiciliat/domiciliat„ Ón localitatea .....................................…,
str. ......................… nr. ...…, jude˛ul …....................., BI/CI seria .… nr. ...........…, eliberat/eliberat„ la data de .....….....,
CNP …..............., Ón calitate de arenda∫ al terenului arabil al domnului/domnilor ...........................…, proprietar/proprietari
al/ai terenului arabil Ón suprafa˛„ de .............… ha, sau ca Ómputernicit al domnului/domnilor ..............................…,
proprietar/proprietari al/ai terenului arabil Ón suprafa˛„ de ..............… ha, din cadrul societ„˛ii/asocia˛iei .........................…,
potrivit actelor doveditoare, solicit sprijin financiar pentru:“.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

VALER DORNEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 8 noiembrie 2004.
Nr. 479.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea
Ón anul agricol 2004—2005 a unui sprijin direct al statului
de 2,5 milioane lei/ha produc„torilor agricoli pentru suprafe˛e
de teren arabil de p‚n„ la 5 ha inclusiv
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea Ón anul agricol 2004—2005
a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha produc„torilor agricoli
pentru suprafe˛e de teren arabil de p‚n„ la 5 ha inclusiv ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 5 noiembrie 2004.
Nr. 899.
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ACTE

ALE

C U R fi I I

C O N S T I T U fi I O N A L E

CURTEA CONSTITUfiIONAL√

H O T √ R ¬ R E A Nr. 15
din 8 noiembrie 2004

privind contestarea Ónregistr„rii celor 12 candidaturi pentru func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Kozsokár Gábor
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Antonia Constantin
Gabriela Dragomirescu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat asistent-∫ef

La data de 6 noiembrie 2004 Biroul Electoral Central a
Ónaintat Cur˛ii Constitu˛ionale, Ón vederea solu˛ion„rii,
contesta˛ia Ónregistrat„ la nr. 59/CT din 6 noiembrie 2004,
formulat„ de domnul George Gibescu, privind Ónregistrarea
celor 12 candidaturi pentru func˛ia de Pre∫edinte al
Rom‚niei îde la Adrian N„stase (poz. 1) p‚n„ la Aurel
R„dulescu (poz. 12)“, la alegerile din 28 noiembrie 2004,
depuse ∫i Ónregistrate la Biroul Electoral Central, contesta˛ie
ce formeaz„ obiectul Dosarului Cur˛ii Constitu˛ionale
nr. 628F/2004.
Potrivit dispozi˛iilor art. 52 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, republicat„, contesta˛iile se solu˛ioneaz„
f„r„ citarea p„r˛ilor, cu participarea numai a judec„torilor
Cur˛ii, pe baza sesiz„rii ∫i a celorlalte documente aflate la
dosar.
Œn cuprinsul contesta˛iei, autorul acesteia solicit„
îinvalidarea Ónscrierii […] celor 12 candida˛i, de la Adrian
N„stase (poz. 1), p‚n„ la Aurel R„dulescu (poz. 12)“
pentru func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei, Óntruc‚t ace∫tia
sunt îresponsabili, Óntr-un grad mai mare sau mai mic, prin
func˛iile avute Ón Guvern, Parlament, administra˛ie local„ ∫i
central„, mediu de afaceri etc.“, îde grava criz„ politic„,
economic„, social„ ∫i moral„ din Rom‚nia“, care nu este
preg„tit„ pentru alegerile preziden˛iale. Mai arat„ c„:
îaproape to˛i candida˛ii la pre∫edin˛ia Rom‚niei provin din
defunctul Front al Salv„rii Na˛ionale, cauza tuturor relelor
pentru Rom‚nia“, precum ∫i c„, potrivit sondajelor de
opinie, Ón turul al doilea de scrutin se vor îÓnt‚lni comuni∫tii
Adrian N„stase ∫i Traian B„sescu“, a∫a Ónc‚t îrom‚nii vor
fi obliga˛i, Ónc„ o dat„, s„ aleag„ r„ul cel mai mic“; îto˛i
candida˛ii sunt vinova˛i de polarizarea social„“, iar cu
concursul unora dintre ace∫tia îÓn Rom‚nia func˛ioneaz„
statul-partid Ón locul statului de drept“, îiar corup˛ia s-a
generalizat“; libertatea presei este grav Ónc„lcat„, de∫i
declara˛iile electorale sunt Ón favoarea libert„˛ii de
exprimare; îexist„ suspiciunea c„ listele sus˛in„torilor sunt
falsuri“ ∫i solicit„ Biroului Electoral Central îfie s„ resping„

Ónscrierea candidaturilor propuse“, îfie s„ trimit„ Parchetului
General de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie
dosarele cu listele sus˛in„torilor pentru a se constata
viabilitatea lor“.
Œn finalul contesta˛iei solicit„ îam‚narea alegerilor
preziden˛iale, Óntruc‚t nici un candidat nu prezint„ serioase
garan˛ii morale, politice, cu consecin˛e dezastruoase pentru
destinul Rom‚niei“.
Reprezentantul Ministerului Public, pun‚nd concluzii, Ón
temeiul art. 113 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea
Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului, coroborat cu art. 28 din
Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Pre∫edintelui Rom‚niei,
solicit„ respingerea contesta˛iei ca neÓntemeiat„. Œn acest
sens, arat„ c„ motivele invocate de autorul contesta˛iei
reprezint„, de fapt, simple opinii personale, acesta
neindic‚nd care anume dintre condi˛iile imperative
prev„zute de legea electoral„ ∫i Constitu˛ie nu au fost
respectate la Ónregistrarea celor 12 candidaturi pentru
func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei.
De asemenea, arat„ c„, Ón conformitate cu dispozi˛iile
art. 5 lit. b) din Legea nr. 370/2004, Biroul Electoral
Central verific„ respectarea prevederilor acestei legi cu
privire la depunerea ∫i Ónregistrarea candidaturilor, iar,
potrivit art. 5 lit. b) teza a doua a aceluia∫i act normativ,
verificarea legalit„˛ii listelor cu sus˛in„tori revine Ministerului
Public, la solicitarea Biroului Electoral Central.
C U R T E A,

analiz‚nd contesta˛ia formulat„ de domnul George Gibescu,
privind Ónregistrarea celor 12 candidaturi pentru func˛ia de
Pre∫edinte al Rom‚niei, îde la Adrian N„stase (poz. 1)
p‚n„ la Aurel R„dulescu (poz. 12)“, Ón raport cu
prevederile Constitu˛iei ∫i ale Legii nr. 370/2004 pentru
alegerea Pre∫edintelui Rom‚niei, actele depuse la dosar,
precum ∫i concluziile reprezentantului Ministerului Public,
re˛ine urm„toarele:
Potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. f) din Constitu˛ie,
republicat„, ale art. 37 ∫i 38 din Legea nr. 47/1992,
republicat„, precum ∫i celor ale art. 11 alin. (3) din Legea
nr. 370/2004, Curtea Constitu˛ional„ este competent„ s„
solu˛ioneze contesta˛ia privind Ónregistrarea celor
12 candidaturi pentru func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei.
Examin‚nd contesta˛ia, Curtea re˛ine c„ Ón motivarea
acesteia sunt formulate unele considera˛ii de natur„ politic„
∫i social„ Ón leg„tur„ cu îresponsabilitatea Óntr-un grad mai
mare sau mai mic“ a celor 12 candida˛i pentru func˛ia de
Pre∫edinte al Rom‚niei sau numai a unora dintre ei, pentru
îgrava criz„ politic„, economic„, social„ ∫i moral„“ pe care
Rom‚nia o traverseaz„ ∫i, Ón consecin˛„, solicit„ am‚narea
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alegerilor preziden˛iale. Curtea constat„ c„ aceste motive
nu reprezint„ impedimente Ón sensul dispozi˛iilor expres ∫i
limitativ prev„zute de Constitu˛ie, care sunt de strict„
interpretare, astfel Ónc‚t nu pot constitui temei legal pentru
infirmarea Ónregistr„rii de c„tre Biroul Electoral Central a
celor 12 candidaturi depuse pentru func˛ia de Pre∫edinte al
Rom‚niei.
Condi˛iile de eligibilitate, precum ∫i impedimentele
constitu˛ionale pentru a fi ales Ón func˛ia de Pre∫edinte al
Rom‚niei sunt prev„zute expres ∫i limitativ de prevederile
constitu˛ionale ale art. 37 — îDreptul de a fi ales“, art. 36
alin. (2) — îDreptul la vot“, art. 16 alin. (3), referitor la
condi˛iile pentru ocuparea func˛iilor ∫i demnit„˛ilor publice,
art. 40 alin. (3), cu privire la categoriile de persoane ce nu
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pot face parte din partide politice, ∫i art. 81 alin. (4), care
interzice Óndeplinirea func˛iei de Pre∫edinte al Rom‚niei
pentru mai mult de dou„ mandate. Raportate la aceste
texte din Constitu˛ie, examinarea motivelor de ordin politic
∫i moral invocate de autorul contesta˛iei, datorit„ naturii lor,
nu intr„ Ón atribu˛iile Cur˛ii Constitu˛ionale, astfel cum
acestea sunt definite prin Constitu˛ie ∫i Legea nr. 47/1992
privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale,
republicat„. Œn consecin˛„, Curtea urmeaz„ s„ resping„ ca
neÓntemeiat„ contesta˛ia ce formeaz„ obiectul prezentului
dosar.

Pentru considerentele ar„tate, Ón temeiul art. 146 lit. f) din Constitu˛ie, republicat„, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al
art. 18, 37 ∫i 38 din Legea nr. 47/1992, republicat„, precum ∫i al art. 11 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 370/2004,
CURTEA

C O N S T I T U fi I O N A L √

Œn numele legii
HOT√R√™TE:

Respinge contesta˛ia privind Ónregistrarea celor 12 candidaturi pentru func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei,
contesta˛ie formulat„ de domnul George Gibescu.
Hot„r‚rea este definitiv„ ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent ∫ef,
Gabriela Dragomirescu

CURTEA CONSTITUfiIONAL√

H O T √ R ¬ R E A Nr. 16
din 8 noiembrie 2004

privind contestarea neÓnregistr„rii candidaturii domnului Eugeniu Drago∫ Petria
pentru func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Kozsokár Gábor
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Antonia Constantin
Gabriela Dragomirescu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent ∫ef

La data de 6 noiembrie 2004 Biroul Electoral Central a
Ónaintat Cur˛ii Constitu˛ionale, Ón vederea solu˛ion„rii,
contesta˛ia Ónregistrat„ la nr. 60/CT din 6 noiembrie 2004,
formulat„ de domnul Eugeniu Drago∫ Petria Ómpotriva
Hot„r‚rii Biroului Electoral Central nr. 20 din 25 octombrie
2004, prin care s-a respins cererea de Ónregistrare a
candidaturii sale pentru func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei

la alegerile din 28 noiembrie 2004, precum ∫i de
Ónregistrare a semnului electoral.
Contesta˛ia formeaz„ obiectul Dosarului Cur˛ii
Constitu˛ionale nr. 629F/2004.
Potrivit dispozi˛iilor art. 52 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, republicat„, contesta˛iile se solu˛ioneaz„
f„r„ citarea p„r˛ilor, cu participarea numai a judec„torilor
Cur˛ii, pe baza sesiz„rii ∫i a celorlalte documente aflate la
dosar.
Œn motivarea contesta˛iei, domnul Eugeniu Drago∫ Petria
sus˛ine c„ Hot„r‚rea Biroului Electoral Central de
neÓnregistrare a candidaturii sale la func˛ia de Pre∫edinte al
Rom‚niei este netemeinic„ ∫i nelegal„. Contestatorul arat„
c„ a solicitat numai Ónregistrarea semnului s„u electoral,
iar, Ón condi˛iile Ón care to˛i candida˛ii aveau termen la data
de 29 octombrie 2004 pentru a depune liste de sus˛in„tori
semnate, Biroul Electoral Central nu putea ∫ti c„ acestea
nu vor fi depuse p‚n„ Ón ultima zi a termenului. Consider„
c„ rezolvarea legal„ era s„ se accepte sau s„ se resping„
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semnul electoral imediat, Ón aceea∫i zi, iar abia la
expirarea termenului pentru depunerea listelor de sus˛in„tori
s„ se resping„ ∫i candidatura.
Totodat„, autorul contesta˛iei sus˛ine c„ a depus la
Biroul Electoral Central declara˛ia de avere, precum ∫i
declara˛ia autentificat„ privind neapartenen˛a sa ca agent
ori colaborator al organelor de securitate ∫i c„ aceasta din
urm„ nu i-a fost primit„ Óntruc‚t Biroul Electoral Central se
pronun˛ase deja asupra cererii sale.
Reprezentantul Ministerului Public, pun‚nd concluzii, Ón
temeiul art. 28 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea
Pre∫edintelui Rom‚niei coroborat cu art. 113 din Legea
nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputa˛ilor ∫i a
Senatului, solicit„ respingerea contesta˛iei, ar„t‚nd c„
petentul nu a Óndeplinit condi˛iile prev„zute de lege pentru
Ónregistrarea candidaturii sale ∫i a semnului electoral.
C U R T E A,

examin‚nd contesta˛ia formulat„ de domnul Eugeniu
Drago∫ Petria Ómpotriva Hot„r‚rii Biroului Electoral Central
nr. 20 din 25 octombrie 2004, Ón raport cu prevederile
Constitu˛iei ∫i ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea
Pre∫edintelui Rom‚niei, v„z‚nd concluziile reprezentantului
Ministerului Public, precum ∫i actele depuse la dosar,
re˛ine urm„toarele:
Potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. f) din Constitu˛ie,
republicat„, ale art. 37 ∫i 38 din Legea nr. 47/1992,
republicat„, precum ∫i ale art. 11 alin. (3) din Legea
nr. 370/2004, Curtea Constitu˛ional„ este competent„ s„
solu˛ioneze contesta˛ia privind neÓnregistrarea candidaturii
domnului Eugeniu Drago∫ Petria pentru func˛ia de
Pre∫edinte al Rom‚niei.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 9 alin. (2) din Legea
nr. 370/2004, propunerile de candida˛i pentru alegerea
Pre∫edintelui Rom‚niei se fac Ón scris ∫i vor fi primite
numai dac„:
îa) sunt semnate de conducerea partidului sau a alian˛ei
politice ori de conducerile acestora, care au propus candidatul
sau, dup„ caz, de candidatul independent;
b) cuprind prenumele ∫i numele, locul ∫i data na∫terii,
starea civil„, domiciliul, studiile, ocupa˛ia ∫i profesia
candidatului ∫i precizarea c„ Óndepline∫te condi˛iile prev„zute
de lege pentru a candida;
c) sunt Ónso˛ite de declara˛ia de acceptare a candidaturii,
scris„, semnat„ ∫i datat„ de candidat, de declara˛ia de avere,
de o declara˛ie autentic„, pe propria r„spundere, potrivit legii

penale, privind apartenen˛a sau neapartenen˛a ca agent ori
colaborator al organelor de securitate, ca poli˛ie politic„,
precum ∫i de lista sau listele sus˛in„torilor, al c„ror num„r nu
poate fi mai mic de 200.000 de aleg„tori.“
Potrivit dispozi˛iilor art. 13 alin. (1) din aceea∫i lege,
îSemnele electorale se declar„ la Biroul Electoral Central o
dat„ cu depunerea candidaturii“.
Propunerea de candidatur„ formulat„ de domnul
Eugeniu Drago∫ Petria nu Óndepline∫te nici una dintre
condi˛iile obligatorii prev„zute la art. 9 alin. (2) din Legea
nr. 370/2004 pentru alegerea Pre∫edintelui Rom‚niei.
Astfel, cererea de depunere a candidaturii Ónregistrat„
de contestator la Biroul Electoral Central la data de
22 octombrie 2004 nu este Ónso˛it„ de declara˛ia de avere,
de declara˛ia privind apartenen˛a sau neapartenen˛a ca
agent ori colaborator al organelor de securitate, ca poli˛ie
politic„, ∫i nici de lista cu cel pu˛in 200.000 de sus˛in„tori
cu drept de vot.
Sus˛inerea contestatorului Ón sensul c„ a depus la
Biroul Electoral Central declara˛ia de avere nu poate fi
primit„, fiind o afirma˛ie nedovedit„. De asemenea, nu
poate fi primit„ nici sus˛inerea contestatorului Ón sensul c„
a prezentat Biroului Electoral Central declara˛ia autentic„
privind neapartenen˛a sa ca agent sau colaborator al
organelor de securitate, c‚t„ vreme prezentarea acestui
document s-a realizat, potrivit chiar propriei afirma˛ii, ulterior
pronun˛„rii Biroului Electoral Central cu privire la
Ónregistrarea candidaturii.
Œn ceea ce prive∫te semnul electoral depus de petent,
acesta nu putea fi Ónregistrat dec‚t o dat„ cu depunerea
candidaturii Ón condi˛iile prev„zute de lege. Or, a∫a cum s-a
ar„tat, petentul nu a Óndeplinit, la data la care a solicitat
Biroului Electoral Central Ónregistrarea candidaturii sale,
condi˛iile prev„zute de art. 9 alin. (2) lit. c) din Legea
nr. 370/2004. Œn aceast„ situa˛ie, Ónregistrarea semnului
electoral nefiind un act de sine st„t„tor, ci dependent de
admiterea cererii de depunere a candidaturii, hot„r‚rea de
respingere a Ónregistr„rii este legal„.
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile legale citate ∫i situa˛ia mai
sus ar„tat„, rezultat„ din actele dosarului, Curtea
Constitu˛ional„ constat„ c„ neÓnregistrarea de c„tre Biroul
Electoral Central a candidaturii domnului Eugeniu Drago∫
Petria ∫i a semnului electoral depus de acesta este legal„,
iar contesta˛ia formulat„ Ómpotriva hot„r‚rii de
neÓnregistrare este nefondat„, urm‚nd s„ fie respins„.

Pentru considerentele ar„tate, Ón temeiul art. 146 lit. f) din Constitu˛ie, republicat„, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al
art. 18, 37 ∫i 38 din Legea nr. 47/1992, republicat„, precum ∫i al art. 11 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 370/2004,
CURTEA

C O N S T I T U fi I O N A L √

Œn numele legii
H O T √ R √ ™ T E:

Respinge contesta˛ia privind neÓnregistrarea candidaturii domnului Eugeniu Drago∫ Petria pentru func˛ia de
Pre∫edinte al Rom‚niei.
Hot„r‚rea este definitiv„ ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent ∫ef,
Gabriela Dragomirescu
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind achizi˛ia de servicii ∫i produse îSuport logistic pe termen lung pentru fregatele
T 22 R, Regele Ferdinand ∫i Regina Maria“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 7 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 60/2001 privind achizi˛iile publice, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 212/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se mandateaz„ Compania Na˛ional„
îRomtehnica“ — S.A. ca, Ón numele ∫i pentru Ministerul
Ap„r„rii Na˛ionale, s„ Óncheie pentru achizi˛ia de servicii
∫i produse îSuport logistic pe termen lung pentru
fregatele T 22 R, Regele Ferdinand ∫i Regina Maria“ un
acord-cadru cu durata de 15 ani cu firma britanic„ BAE
SYSTEMS (Operations) Ltd.

Art. 2. — Œn baza acordului-cadru se Óncheie contracte
ferme la intervale nu mai mari de 4 ani.
Art. 3. — Finan˛area achizi˛iei se realizeaz„ din bugetul
anual alocat Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale.
Art. 4. — Contractele Óncheiate pentru suportul logistic
aferent fregatelor T 22 R, Regele Ferdinand ∫i Regina
Maria, vor cuprinde clauze referitoare la opera˛iunile
compensatorii.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Gheorghe Matache,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 4 noiembrie 2004.
Nr. 1.883.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind finan˛area par˛ial„ a proiectului îRevista rom‚no-elen„ de informare economic„
∫i de afaceri — EL-RO“ din fondurile pentru promovarea imaginii externe a Rom‚niei
Av‚nd Ón vedere prevederile art. III alin. (11) lit. d) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 163/2001 privind
reglementarea unor m„suri financiare, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 364/2002,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ finan˛area par˛ial„, Ón limita sumei
de 500 milioane lei, a proiectului îRevista rom‚no-elen„ de
informare economic„ ∫i de afaceri — EL-RO“.
Art. 2. — (1) Finan˛area par˛ial„ a proiectului prev„zut
la art. 1, aprobat prin Hot„r‚rea Consiliului interministerial
pentru imagine extern„ nr. 23 din 4 noiembrie 2004, se
asigur„ prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor
Externe cu suma de 500 milioane lei ∫i diminuarea
corespunz„toare a bugetului Secretariatului General al
Guvernului, de la capitolul 72.01 îAlte ac˛iuni“,
subcapitolul 13 îPrograme de informare ∫i prezentare a
imaginii Rom‚niei“, titlul îTransferuri“.

(2) Finan˛area se face pe baz„ de contract de finan˛are
Óncheiat Óntre Ministerul Afacerilor Externe ∫i Firma Graphic
Arts din Grecia, cu plata Ón avans, Ón cuantum de 30%,
pentru realizarea proiectului.
Art. 3. — Cu sumele r„mase neutilizate se diminueaz„
bugetul Ministerului Afacerilor Externe ∫i se suplimenteaz„
bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul
72.01 îAlte ac˛iuni“, subcapitolul 13 îPrograme de informare
∫i prezentare a imaginii Rom‚niei“, titlul îTransferuri“, p‚n„
la data de 10 decembrie 2004.
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Art. 4. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile ce rezult„ din aplicarea prevederilor

prezentei hot„r‚ri Ón bugetele Secretariatului General al
Guvernului ∫i Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu,
secretar de stat
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Eugen Bejinariu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 10 noiembrie 2004.
Nr. 1.917.
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