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CAMEREI

DEPUTAÞILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Camerei Deputaþilor nr. 59/1992
privind aprobarea componenþei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaþilor
Camera Deputaþilor adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Hotãrârea Camerei Deputaþilor nr. 59/1992
privind aprobarea componenþei nominale a comisiilor
permanente ale Camerei Deputaþilor se modificã dupã cum
urmeazã:

Ñ se completeazã componenþa Comisiei pentru industrii
ºi servicii (anexa nr. 3) cu domnul deputat Ion Tomescu,
Grupul parlamentar al Partidului Democraþiei Sociale din
România;
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Ñ se completeazã componenþa Comisiei pentru administraþie publicã, amenajarea teritoriului ºi echilibru ecologic
(anexa nr. 6) cu domnul deputat Mihai Fodor, Grupul parlamentar al Partidului Democraþiei Sociale din România;

Ñ se completeazã componenþa Comisiei pentru muncã
ºi protecþie socialã (anexa nr. 7) cu domnul deputat Maricel
Grãdinariu, Grupul parlamentar al Partidului Democraþiei
Sociale din România.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 19 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

MARÞIAN DAN

Bucureºti, 19 septembrie 1996.
Nr. 32.
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din 19 septembrie 1996
Ioan Muraru
Costicã Bulai
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Sorin Marinescu
Florentina Geangu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol soluþionarea contestaþiilor privind înregistrarea
candidaturii domnului Ion Iliescu pentru funcþia de
Preºedinte al României, la alegerile din 3 noiembrie 1996,
depuse la Biroul Electoral Central, dupã cum urmeazã:
Ñ nr. 173 din 16 septembrie 1996, a domnului BucurVolk Petru;
Ñ nr. 174 din 16 septembrie 1996, a domnului Ene
Viorel;
Ñ nr. 183 din 16 septembrie 1996, a domnului
Bunghez Gh. Neculai;
Ñ nr. 185 din 16 septembrie 1996, a doamnei
Scorþeanu Cãtãlina;
Ñ nr. 186 din 16 septembrie 1996, a doamnei Graur
Doina Mariana;
Ñ nr. 188 din 17 septembrie 1996, a doamnei Radu
Maria ºi a domnilor Ular Nicolae ºi Ilera P. Nicola;
Ñ nr. 189 din 17 septembrie 1996, a domnilor Albu
ªtefan, Gabor Nicolae ºi Pãduraru Ion;
Ñ nr. 190 din 17 septembrie 1996, a domnului Traian
Constantin;
Ñ nr. 191 din 17 septembrie 1996, a doamnei
Gulimãnescu Virginia;
Ñ nr. 192 din 17 septembrie 1996, a domnului Ispas
Dumitru;
Ñ nr. 193 din 17 septembrie 1996, a domnilor Nergneº
Liviu, Ursa Zaharie ºi Ispas Mihai.
Contestaþiile au fost înaintate Curþii Constituþionale ºi
formeazã obiectul dosarelor nr. 204D/1996, nr. 205D/1996,

nr. 210D/1996, nr. 211D/1996, nr. 212D/1996, nr. 213D/1996,
nr. 214D/1996, nr. 215D/1996, nr. 216D/1996, nr. 217D/1996
ºi nr. 218D/1996.
Curtea a decis soluþionarea contestaþiilor fãrã citarea
pãrþilor, având în vedere cerinþa legalã a rezolvãrii lor în
maximum 48 de ore, potrivit prevederilor art. 14 din Legea
nr. 47/1992, art. 11 alin. (2) ºi (3) ºi art. 28 alin. (1) din
Legea nr. 69/1992, raportate la art. 85 din Legea
nr. 68/1992 ºi coroborate cu art. 581 alin. 3 din Codul de
procedurã civilã.
Magistratul-asistent prezintã obiectul contestaþiilor.
În motivarea contestaþiei depusã de domnul Bucur-Volk
Petru, se aratã cã actele depuse o datã cu candidatura
domnului Ion Iliescu nu conþin ºi o declaraþie olografã din
care sã rezulte cã are numai cetãþenia românã, aºa cum
prevede art. 16 alin. (3) din Constituþie. Se susþine cã pe
rolul instanþelor judecãtoreºti se aflã un proces relativ la
colaborarea domnului Ion Iliescu cu structurile K.G.B.; or,
în situaþia în care s-ar dovedi, ipotetic, cã acest fapt este
real, s-ar putea pune problema, de asemenea, ipotetic, cã
domnul Ion Iliescu ar putea avea ºi cetãþenia fostei Uniuni
Sovietice, astãzi a Federaþiei Ruse. Contestatorul aratã cã
o asemenea bãnuialã poate sã nu fie întemeiatã, deoarece
nu toþi cei care au colaborat cu structurile strãine sus-citate
au dobândit ºi cetãþenia þãrii respective.
În motivarea contestaþiei domnului Bunghez Gh. Neculai
se susþin, în esenþã, urmãtoarele: potrivit art. 10 din
Constituþie, domnul Ion Iliescu nu mai are dreptul sã candideze întrucât a fost ales ca Preºedinte de douã ori; el
se face vinovat de ”haosul din þarã, inflaþia, corupþia, ºomajul, înºelãciunile de la CARITAS Cluj ºi Focºani, favorizarea fugii din România a cãlãului intelectualitãþii române
Alexandru Drãghici, fost ministru de interne pe timpul dictaturii Gheorghe Gheorghiu-Dej ºi CeauºescuÒ; de ”punerea
în libertate a tuturor colaboratorilor dictatorilor comuniºtiÒ,
precum ºi de neplata pensiei sale timp de 12 ani.
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În motivarea contestaþiilor depuse de domnul Ene Viorel,
doamnele Scorþeanu Cãtãlina, Graur Doina Mariana, Radu
Maria, domnii Ular Nicolae, Ilera P. Nicola, Albu ªtefan,
Gabor Nicolae, Pãduraru Ion, Traian Constantin, doamna
Gulimãnescu Virginia, domnii Ispas Dumitru, Nergneº Liviu,
Ursa Zaharie ºi Ispas Mihai, ce au un conþinut identic, se
susþine, în esenþã, cã: potrivit art. 10 din Legea nr. 69/1992,
domnul Ion Iliescu nu mai are dreptul sã candideze, întrucât a îndeplinit de mai multe ori funcþia de Preºedinte al
României; în decembrie 1989 a fost ales, ca ”emanat al
RevoluþieiÒ, în funcþia de conducãtor al României, exercitând toate atribuþiile unui ºef de stat; în februarie 1990 a
fost ales ca Preºedinte al României de cãtre Consiliul
Provizoriu de Uniune Naþionalã; în mai 1990 a fost ales
Preºedinte în urma alegerilor desfãºurate în baza
Decretului-lege nr. 92/1990; în decembrie 1991 a fost confirmat în funcþia de Preºedinte al României potrivit ”art. 121Ò
din Constituþie; în decembrie 1992 a fost confirmat pentru
un nou mandat ca Preºedinte al României pentru a patra
oarã ºi în noiembrie 1996 doreºte sã participe din nou la
alegeri. Pe lângã motivele arãtate, domnul Ene Viorel susþine cã domnul Ion Iliescu a fost organizatorul mineriadelor
din 1990 ºi 1991, iar doamna Graur Doina Mariana considerã cã în anul 1992 domnul Ion Iliescu a declarat cã este
la al doilea mandat preºedinþial.
Deoarece contestaþiile au acelaºi obiect, ºi anume înregistrarea candidaturii domnului Ion Iliescu, iar între motivele
invocate existã o strânsã legãturã, preºedintele Curþii
Constituþionale, pentru o mai bunã administrare a justiþiei,
pune în discuþie conexarea dosarelor.
Procurorul este de acord cu conexarea dosarelor.
Curtea dispune conexarea dosarelor nr. 218D/1996,
nr. 217D/1996, nr. 216D/1996, nr. 215D/1996, nr. 214D/1996,
nr. 213D/1996, nr. 212D/1996, nr. 211D/1996, nr. 210D/1996
ºi nr. 205D/1996 la Dosarul nr. 204D/1996, care a fost
primul înregistrat, urmând a se pronunþa asupra tuturor
contestaþiilor printr-o singurã hotãrâre.
Procurorul, având cuvântul în fond, pune concluzii de
respingere a contestaþiilor, deoarece motivele pe care acestea se întemeiazã au fost soluþionate de Curtea
Constituþionalã prin hotãrâri deja pronunþate. Cât priveºte
consideraþiile de ordin economic, moral ºi material, aratã cã
acestea nu reprezintã cauze de neeligibilitate.
CURTEA,

luând în dezbatere contestaþiile înaintate de Biroul Electoral
Central, constatã cã este competentã sã le soluþioneze în
temeiul art. 144 lit. d) din Constituþie, al art. 27 din Legea
nr. 47/1992 ºi al art. 11 alin. (3) din Legea nr. 69/1992.
Analizând contestaþiile în raport cu prevederile
Constituþiei, ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea
Preºedintelui României ºi vãzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, Curtea reþine urmãtoarele:
Contestaþia domnului Bucur-Volk Petru se întemeiazã pe
un singur motiv esenþial, ºi anume cã dosarul depus o
datã cu candidatura domnului Ion Iliescu nu conþine o
declaraþie olografã a domniei sale, conform cãreia are numai
cetãþenia românã, potrivit art. 16 alin. (3) din Constituþie.
În conformitate cu art. 3 alin. (1) din Legea nr. 69/1992:
”La alegerile pentru Preºedintele României se pot prezenta
candidaþi propuºi de partide ºi formaþiuni politice sau candidaþi independenþi. Partidele ºi formaþiunile politice pot propune, fie separat, fie împreunã, numai câte un singur
candidatÒ. Pe de altã parte, potrivit art. 9 alin. (2) din aceeaºi lege, propunerile pe care le fac partidele ºi formaþiunile politice trebuie sã îndeplineascã anumite condiþii strict
ºi limitativ enumerate de text, ºi anume:
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a) sã fie semnate de conducerea partidului sau a formaþiunii politice ori de conducerile acestora care au propus
candidatul sau, dupã caz, de candidatul independent;
b) sã cuprindã prenumele ºi numele, locul ºi data naºterii, starea civilã, domiciliul, studiile, ocupaþia ºi profesia
candidatului ºi precizarea cã îndeplineºte condiþiile prevãzute de lege pentru a candida;
c) sã fie 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 100.000 alegãtori; lista sau listele susþinãtorilor
trebuie sã cuprindã prenumele ºi numele candidatului, precum ºi prenumele, numele, data naºterii, adresa, seria ºi
numãrul actului de identitate ºi semnãturile alegãtorilor care
susþin candidatura.
Din examinarea dosarului candidaturii domnului Ion
Iliescu rezultã cã aceste condiþii au fost îndeplinite. Astfel,
propunerea înaintatã de Partidul Democraþiei Sociale din
România cu nr. 1.539 din 4 septembrie 1996, înregistratã
la Biroul Electoral Central sub nr. 1 din 5 septembrie 1996,
cuprinde prenumele, numele, locul ºi data naºterii, starea
civilã, domiciliul, studiile, ocupaþia ºi profesia domnului Ion
Iliescu, precum ºi menþiunea: ”Precizãm cã domnul Ion
Iliescu îndeplineºte condiþiile prevãzute de Constituþie ºi de
Legea nr. 69/1992 pentru a candida la funcþia de
Preºedinte al RomânieiÒ, anexându-se ºi declaraþia de
acceptare a candidatului, scrisã, semnatã ºi datatã de
acesta. În sfârºit, s-au depus ºi listele susþinãtorilor care
depãºesc limita minimã de 100.000 prevãzutã de lege.
Prin precizarea fãcutã de Partidul Democraþiei Sociale
din România, care a depus candidatura domnului Ion
Iliescu la Biroul Electoral Central, sunt acoperite toate
cerinþele prevãzute de Constituþie, inclusiv cea enunþatã în
art. 16 alin. (3), potrivit cu care ”Funcþiile ºi demnitãþile
publice, civile sau militare pot fi ocupate de persoanele
care au numai cetãþenia românã ºi domiciliul în þarãÒ.
Motivele invocate de contestator se situeazã în integralitatea lor sub semnul unor bãnuieli ºi incertitudini, lipsite de
orice fundament probator.
În aceste condiþii, cerinþele impuse de Constituþie ºi de
prevederile art. 9 din Legea nr. 69/1992 sunt respectate,
iar depunerea unor declaraþii suplimentare de orice fel
apare ca situându-se în afara acestor cerinþe.
Faþã de cele arãtate, contestaþia domnului Bucur-Volk
Petru urmeazã a fi respinsã.
În contestaþia domnului Bunghez Gh. Neculai se invocã,
în mod eronat, încãlcarea prevederilor art. 10 din
Constituþie, întrucât aceste dispoziþii se referã la principiile
care guverneazã relaþiile internaþionale ale României cu alte
state ºi nicidecum la condiþiile legale pentru ca o persoanã
sã poatã candida la funcþia de Preºedinte al României.
Considerentele de ordin moral ºi material invocate în contestaþie nu reprezintã impedimente juridice pentru ca o persoanã sã poatã candida la funcþia de Preºedinte al
României, în sensul art. 34 alin. (2), art. 16 alin. (3), art. 37
alin. (3), art. 35 alin. (2) ºi art. 81 alin. (4) din Constituþie,
astfel încât nu pot constitui temei legal pentru infirmarea
înregistrãrii de cãtre Biroul Electoral Central a candidaturii
domnului Ion Iliescu la alegerile preºedinþiale din 3 noiembrie 1996. În acest sens, Curtea Constituþionalã s-a pronunþat prin mai multe hotãrâri cu prilejul alegerilor din 1992
ºi al alegerilor din acest an, neexistând temei pentru a se
reveni asupra celor statuate.
Prin natura lor, aceste motive exced atribuþiile Curþii
Constituþionale, definite de Constituþie ºi Legea nr. 69/1992,
putând fi, eventual, apreciate numai de corpul electoral cu
prilejul exprimãrii votului.
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În consecinþã, ºi contestaþia domnului Bunghez Gh.
Neculai urmeazã a fi respinsã.
Cât priveºte conþinutul contestaþiilor doamnelor
Scorþeanu Cãtãlina, Radu Maria, domnilor Ular Nicolae,
Ilera P. Nicola, Albu ªtefan, Gabor Nicolae, Pãduraru Ion,
Traian Constantin, doamnei Gulimãnescu Virginia, domnilor
Ispas Dumitru, Nergneº Liviu, Ursa Zaharie ºi Ispas Mihai,
Curtea constatã cã ele sunt absolut identice cu cele ale
altor contestaþii soluþionate de Curte, depuse la Biroul
Electoral Central de domnul avocat Nicolae ªtefãnescuDrãgãneºti, în zilele de 5 septembrie 1996, 7 septembrie
1996, 9 septembrie 1996 ºi 13 septembrie 1996, ele prezentându-se sub forma unor acte având acelaºi conþinut, în
care diferã numai numele, prenumele ºi adresa autorului
contestaþiei. Cât priveºte contestaþia domnului Ene Viorel,
precum ºi cea a doamnei Graur Doina Mariana, se constatã cã ºi acestea au un conþinut, în cea mai mare parte,
identic cu al celor enumerate mai sus. În cuprinsul tuturor
contestaþiilor se repetã invariabil aceeaºi eroare, prin indicarea fãrã nici un temei a art. 121 din Constituþie, care se

referã la Consiliul judeþean. Aceasta demonstreazã maniera
absolut formalã de sesizare a Curþii Constituþionale.
În legãturã cu motivul contestaþiilor, Curtea
Constituþionalã s-a pronunþat deja prin mai multe hotãrâri
recente, neexistând nici un temei pentru a se reveni asupra celor statuate.
Inevitabil, deci, considerentele acestor hotãrâri nu pot fi
altele decât cele din hotãrârile anterioare cu privire la examinarea aceluiaºi motiv de contestare.
În legãturã cu motivele invocate în plus de domnul Ene
Viorel referitoare la rolul domnului Ion Iliescu în organizarea
mineriadelor din 1990 ºi 1991, precum ºi cele susþinute de
doamna Graur Doina Mariana relativ la declaraþiile domnului
Ion Iliescu, se constatã cã acestea nu constituie argumente
juridice; or, Curtea Constituþionalã, potrivit art. 13 alin. (2)
din Legea nr. 47/1992, ”se pronunþã în numele legiiÒ, iar
potrivit art. 29 din regulamentul sãu de organizare ºi funcþionare, ea ”nu statueazã decât asupra problemelor de
dreptÒ.
În consecinþã, ºi aceste contestaþii urmeazã a fi respinse.

Pentru considerentele arãtate ºi vãzând dispoziþiile art. 144 lit. d) din Constituþie, ale art. 13 alin. (1) lit. B.a), ale
art. 27 ºi 28 din Legea nr. 47/1992, precum ºi pe cele ale art. 2 alin. (2) ºi art. 11 alin. (2) ºi alin. (3) din Legea
nr. 69/1992, cu unanimitate de voturi,
CURTEA

În numele legii
HOTÃRÃªTE:

Respinge ca neîntemeiate contestaþiile privind înregistrarea candidaturii domnului Ion Iliescu la funcþia de
Preºedinte al României, formulate de domnii Bucur-Volk Petru, Ene Viorel, Bunghez Gh. Neculai, doamnele Scorþeanu
Cãtãlina, Graur Doina Mariana, Radu Maria, domnii Ular Nicolae, Ilera P. Nicola, Albu ªtefan, Gabor Nicolae, Pãduraru
Ion, Traian Constantin, doamna Gulimãnescu Virginia, domnii Ispas Dumitru, Nergneº Liviu, Ursa Zaharie ºi Ispas Mihai.
Hotãrârea este definitivã ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

H O T Ã R Â R E A Nr. 21
din 19 septembrie 1996
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Mihai Constantinescu
Ioan Deleanu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Sorin Marinescu
Georgeta Panoviciu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol soluþionarea contestaþiei privind înregistrarea candidaturii domnului Emil Constantinescu pentru funcþia de
Preºedinte al României, la alegerile din 3 noiembrie 1996,
depusã de domnii Vasilache Ioan, Chiper Mihai,
Gherghescu Ioan ºi Butmãlai Costache la Biroul Electoral
Central, cu nr. 177 din 16 septembrie 1996.
Contestaþia a fost înaintatã Curþii Constituþionale ºi formeazã obiectul Dosarului nr. 206D/1996.

Curtea a dispus soluþionarea contestaþiei fãrã citarea
pãrþilor, având în vedere cerinþa legalã a rezolvãrii ei în
maximum 48 de ore, potrivit prevederilor art. 14 din Legea
nr. 47/1992, art. 11 alin. (2) ºi (3) ºi art. 28 alin (1) din
Legea nr. 69/1992, raportate la art. 85 din Legea
nr. 68/1992 ºi coroborate cu art. 581 alin. 3 din Codul de
procedurã civilã.
Magistratul-asistent prezintã obiectul contestaþiei.
În motivarea contestaþiei se aratã cã domnul Emil
Constantinescu a avut o ”comportare necinstitãÒ la alegerile locale din anul 1996, prin ”mituirea personalului secþiilor
de votare din oraºul BârladÒ ºi a ”cumpãrãrii de voturiÒ cu
sprijinul candidaþilor Convenþiei Democratice din România.
De asemenea, se susþine cã domnul Emil Constantinescu
a adus insulte repetate unor persoane cu funcþii în aparatul
de stat, culminând cu insultele grave repetate ºi neîntemeiate aduse ºefului statului român. Întrucât este un om
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”imoral prin comportamentul sãu nedemnÒ, contestatorii
apreciazã cã nu poate candida la funcþia de Preºedinte al
României.
Procurorul, având cuvântul în fond, apreciazã ca neîntemeiatã contestaþia, motivele invocate nefiind cauze de neeligibilitate, ci simple consideraþiuni politice.
CURTEA,

luând în dezbatere contestaþia înaintatã de Biroul Electoral
Central, constatã cã este competentã sã o soluþioneze în
temeiul art. 144 lit. d) din Constituþie, al art. 27 din Legea
nr. 47/1992 ºi al art. 11 alin. (3) din Legea
nr. 69/1992.
Analizând contestaþia în raport cu prevederile
Constituþiei, ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea
Preºedintelui României ºi vãzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, Curtea reþine urmãtoarele:

5

Motivele invocate în contestaþie nu reprezintã impedimente juridice pentru ca o persoanã sã poatã candida la
funcþia de Preºedinte al României, în sensul art. 16 alin. (3),
art. 34 alin. (2), art. 35 alin. (2), art. 37 alin. (3) ºi art. 81
alin. (4) din Constituþie, astfel încât nu pot constitui temei
legal pentru infirmarea înregistrãrii candidaturii domnului
Emil Constantinescu de cãtre Biroul Electoral Central, pentru alegerile preºedinþiale din 3 noiembrie 1996.
În acest sens, Curtea Constituþionalã s-a pronunþat prin
mai multe hotãrâri cu prilejul alegerilor din anul 1992, precum ºi al alegerilor din acest an, neexistând temeiuri sã se
revinã asupra celor statuate. Prin natura lor, aceste motive
exced atribuþiile Curþii Constituþionale, definite în Constituþie
ºi în Legea nr. 69/1992, putând fi, eventual, apreciate
numai de corpul electoral cu prilejul exprimãrii votului.
În consecinþã, contestaþia ce face obiectul judecãþii de
faþã urmeazã a fi respinsã.

Pentru considerentele arãtate ºi vãzând dispoziþiile art. 144 lit. d) din Constituþie, ale art. 13 alin. (1) lit. B.a), ale
art. 27 ºi ale art. 28 din Legea nr. 47/1992, precum ºi ale art. 2 alin. (2) ºi ale art. 11 alin. (2) ºi alin. (3) din Legea
nr. 69/1992, cu unanimitate de voturi,
CURTEA

În numele legii
HOTÃRÃªTE:

Respinge ca neîntemeiatã contestaþia privind înregistrarea candidaturii domnului Emil Constantinescu la funcþia
de Preºedinte al României, formulatã de domnii Vasilache Ioan, Chiper Mihai, Gherghescu Ioan ºi Butmãlai Costache.
Hotãrârea este definitivã ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Georgeta Panoviciu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

H O T Ã R Â R E A Nr. 22
din 19 septembrie 1996
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Mihai Constantinescu
Ioan Deleanu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Sorin Marinescu
Constantin Burada

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol soluþionarea contestaþiei privind înregistrarea candidaturii domnului Tudor Mohora pentru funcþia de
Preºedinte al României, la alegerile din 3 noiembrie 1996,
depusã la Biroul Electoral Central de domnul ªomãcescu
Iulian, cu nr. 177a din 16 septembrie 1996.
Contestaþia a fost înaintatã Curþii Constituþionale ºi formeazã obiectul Dosarului nr. 207D/1996.
Curtea a decis soluþionarea contestaþiei fãrã citarea
pãrþilor, având în vedere cerinþa legalã a rezolvãrii ei în
maximum 48 de ore, potrivit prevederilor art. 14 din Legea
nr. 47/1992, art. 11 alin. (2) ºi alin. (3) ºi art. 28 alin. (1)

din Legea nr. 69/1992, raportate la art. 85 din Legea
nr. 68/1992 ºi coroborate cu art. 581 alin. 3 din Codul de
procedurã civilã.
Magistratul-asistent prezintã obiectul contestaþiei.
În motivarea contestaþiei, domnul ªomãcescu Iulian aratã,
în esenþã, cã prin înregistrarea candidaturii domnului Tudor
Mohora pentru funcþia de Preºedinte al României s-au
încãlcat dispoziþiile art. 51 din Constituþie, care prevãd cã
”Respectarea Constituþiei, a supremaþiei sale ºi a legilor
este obligatorieÒ. În opinia contestatorului, în decembrie
1991, continuarea ºi terminarea mandatului preºedinþial
aflat în curs au intrat sub incidenþa art. 83 alin. (1) din
Constituþie, astfel cã România are astãzi un preºedinte în
funcþie pentru încã un an ºi opt luni, deoarece domnul Ion
Iliescu este obligat sã exercite aceastã funcþie pe o duratã
de 8 ani, potrivit celor douã mandate succesive obþinute în
urma alegerilor din 1990 ºi 1992. Drept consecinþã, apreciazã cã, dupã adoptarea Constituþiei, alegerea pentru funcþia de Preºedinte al României nu ar fi trebuit sã aibã loc
în 1992, ci în anul 1994, iar scrutinul urmãtor nu poate
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avea loc decât în anul 1998, invocând în acest sens ºi
dispoziþiile art. 5 din Decretul-lege nr. 92/1990. Anularea
retroactivã a funcþiei de Preºedinte al României, funcþie
obþinutã de domnul Ion Iliescu la 20 mai 1990, cu motivarea, nejuridicã, cã ar fi fost ales ”în mod provizoriuÒ sau ca
”interimarÒ, violeazã art. 1 alin. (3) din Constituþie, deoarece
contravine unuia dintre principiile statului democratic ”potrivit cãruia legitimitatea funcþiilor eligibile în stat este datã
numai de voinþa poporului, exprimatã liber ºi echitabil în
cadrul unor alegeri cinstiteÒ. De aceea, considerã cã ”orice
candidaturã la funcþia respectivã este acum prematurã ºi
anticonstituþionalãÒ.
Contestatorul mai susþine cã în anturajul preºedinþial
acþioneazã un grup de interese care urmãreºte ”a-l muta
pe domnul Ion Iliescu de pe poziþia legalã de Preºedinte
constituþional al României pentru încã un an ºi opt luni pe
poziþia unui al treilea mandat de preºedinte anticonstituþional, având în vedere cã, în urmãtoarele 20 de luni, se vor
petrece lucruri decisive pentru viitorul acestei pãrþi a lumiiÒ.
În fine, prin contestaþie, domnul ªomãcescu Iulian face o
serie de aprecieri cu privire la situaþia dezastruoasã a economiei þãrii noastre, precum ºi la imaginea negativã a
României în occident, dacã se va da posibilitatea domnului
Ion Iliescu sã candideze pentru al treilea mandat.
Procurorul, având cuvântul pe fond, apreciazã cã motivele invocate sunt neîntemeiate, þinând seama ºi de cele
statuate prin hotãrârile anterioare ale Curþii Constituþionale,
pronunþate în contestaþiile formulate la înregistrarea candidaturilor pentru funcþia de Preºedinte al României la alegerile preºedinþiale din anul 1996. În concluzie, solicitã
respingerea contestaþiei.
C U R T E A,

luând în dezbatere contestaþia înaintatã de Biroul Electoral
Central, constatã cã este competentã sã o soluþioneze
în temeiul art. 144 lit. d) din Constituþie, al art. 27 din
Legea nr. 47/1992 ºi al art. 11 alin. (3) din Legea
nr. 69/1992.
Analizând contestaþia în raport cu prevederile
Constituþiei, ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea
Preºedintelui României ºi vãzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, Curtea reþine urmãtoarele:

Din examinarea motivelor invocate de contestator rezultã
cã, în realitate, acestea nu vizeazã înregistrarea candidaturii la funcþia de preºedinte a domnului Tudor Mohora, ci ilegitimitatea constituþionalã a înregistrãrii tuturor candidaturilor
la funcþia de Preºedinte al României, la alegerile din
3 noiembrie 1996.
Este de observat cã, prin contestaþie, se invocã faptul
cã mandatul pe care îl exercitã domnul Ion Iliescu, în funcþia de Preºedinte al României, se încheie în anul 1998,
astfel încât candidatura domnului Tudor Mohora este prematurã ºi anticonstituþionalã. Motivul nu este întemeiat
deoarece Curtea, în limitele atribuþiilor sale prevãzute de
art. 144 lit. d) din Constituþie ºi de art. 27 din Legea
nr. 47/1992, raportate la prevederile art. 11 alin. (3) din
Legea nr. 69/1992, nu are competenþa de a proroga mandatul actual al Preºedintelui României pânã în anul 1998.
În acest sens, Curtea Constituþionalã s-a pronunþat prin
hotãrâri recente ºi nu existã temeiuri pentru a se reveni
asupra celor statuate.
Celelalte ”motiveÒ invocate în contestaþie, chiar dacã s-ar
referi la domnul Tudor Mohora, sunt consideraþiuni de ordin
politic ºi ele nu reprezintã impedimente juridice pentru ca o
persoanã sã poatã candida la funcþia de Preºedinte al
României, în sensul art. 34 alin. (2), art. 16 alin. (3), art. 37
alin. (3), art. 35 alin. (2) ºi art. 81 alin. (4) din Constituþie,
astfel încât nu pot constitui temei legal pentru infirmarea
înregistrãrii de cãtre Biroul Electoral Central a candidaturii
domnului Tudor Mohora la alegerile preºedinþiale din
3 noiembrie 1996. Sub acest aspect, Curtea Constituþionalã
s-a pronunþat prin mai multe hotãrâri, cu prilejul alegerilor
din anul 1992 ºi al alegerilor din acest an, neexistând
temeiuri pentru a se reveni asupra celor statuate.
Prin natura lor, aceste motive exced atribuþiile Curþii
Constituþionale, definite de Constituþie ºi de Legea
nr. 69/1992, putând fi, eventual, apreciate numai de corpul
electoral cu prilejul exprimãrii votului.
În consecinþã, contestaþia ce face obiectul judecãþii de
faþã urmeazã a fi respinsã.

Pentru considerentele arãtate ºi vãzând dispoziþiile art. 144 lit. d) din Constituþie, ale art. 13 alin. (1) lit. B.a), ale
art. 27 ºi 28 din Legea nr. 47/1992, precum ºi pe cele ale art. 2 alin. (2) ºi art. 11 alin. (2) ºi alin. (3) din Legea
nr. 69/1992, cu unanimitate de voturi,
CURTEA

În numele legii
HOTÃRÃªTE:

Respinge ca neîntemeiatã contestaþia privind înregistrarea candidaturii domnului Tudor Mohora la funcþia de
Preºedinte al României, formulatã de domnul ªomãcescu Iulian.
Hotãrârea este definitivã ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU

Magistrat-asistent,
Constantin Burada
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

H O T Ã R Â R E A Nr. 23
din 19 septembrie 1996
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Mihai Constantinescu
Ioan Deleanu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Sorin Marinescu
Maria Bratu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol soluþionarea contestaþiei privind înregistrarea candidaturii domnului Constantin Mudava pentru funcþia de
Preºedinte al României, la alegerile din 3 noiembrie 1996,
depusã la Biroul Electoral Central de domnul ªomãcescu
Iulian, cu nr. 178 din 16 septembrie 1996.
Contestaþia a fost înaintatã Curþii Constituþionale ºi formeazã obiectul Dosarului nr. 208D/1996.
Curtea a decis soluþionarea contestaþiei fãrã citarea pãrþilor, având în vedere cerinþa legalã a rezolvãrii ei în
maximum 48 de ore, potrivit prevederilor art. 14 din Legea
nr. 47/1992, art. 11 alin. (2) ºi alin. (3) ºi art. 28 alin. (1)
din Legea nr. 69/1992, raportate la art. 85 din Legea
nr. 68/1992 ºi coroborate cu art. 581 alin. 3 din Codul de
procedurã civilã.
Magistratul-asistent prezintã obiectul contestaþiei.
În motivarea contestaþiei, domnul ªomãcescu Iulian aratã,
în esenþã, cã prin înregistrarea candidaturii domnului
Constantin Mudava pentru funcþia de Preºedinte al
României s-au încãlcat dispoziþiile art. 51 din Constituþie,
care prevãd cã ”Respectarea Constituþiei, a supremaþiei
sale ºi a legilor este obligatorieÒ. În opinia contestatorului,
în decembrie 1991, continuarea ºi terminarea mandatului
preºedinþial aflat în curs au intrat sub incidenþa art. 83 alin. (1)
din Constituþie, astfel cã România are astãzi un preºedinte
în funcþie pentru încã un an ºi opt luni, deoarece domnul
Ion Iliescu este obligat sã exercite aceastã funcþie pe o
duratã de 8 ani, potrivit celor douã mandate succesive
obþinute în urma alegerilor din 1990 ºi 1992. Drept consecinþã, apreciazã cã, dupã adoptarea Constituþiei, alegerea
pentru funcþia de Preºedinte al României nu ar fi trebuit sã
aibã loc în 1992, ci în anul 1994, iar scrutinul urmãtor nu
poate avea loc decât în anul 1998, invocând în acest sens
ºi dispoziþiile art. 5 din Decretul-lege nr. 92/1990. Anularea
retroactivã a funcþiei de Preºedinte al României, funcþie
obþinutã de domnul Ion Iliescu la 20 mai 1990, cu motivarea, nejuridicã, cã ar fi fost ales ”în mod provizoriuÒ sau
ca ”interimarÒ, violeazã art. 1 alin. (3) din Constituþie, deoarece contravine unuia dintre principiile statului democratic
”potrivit cãruia legitimitatea funcþiilor eligibile în stat este
datã numai de voinþa poporului, exprimatã liber ºi echitabil
în cadrul unor alegeri cinstiteÒ. De aceea, considerã cã
”orice candidaturã la funcþia respectivã este acum prematurã ºi anticonstituþionalãÒ.

Contestatorul mai susþine cã în anturajul preºedinþial
acþioneazã un grup de interese care urmãreºte ”a-l muta
pe domnul Ion Iliescu de pe poziþia legalã de Preºedinte
constituþional al României pentru încã un an ºi opt luni pe
poziþia unui al treilea mandat de preºedinte anticonstituþional, având în vedere cã, în urmãtoarele 20 de luni, se vor
petrece lucruri decisive pentru viitorul acestei pãrþi a lumiiÒ.
În fine, prin contestaþie, domnul ªomãcescu Iulian face o
serie de aprecieri cu privire la situaþia dezastruoasã a economiei þãrii noastre, precum ºi la imaginea negativã a
României în occident, dacã se va da posibilitatea domnului
Ion Iliescu sã candideze pentru al treilea mandat.
Procurorul, având cuvântul în fond, apreciazã cã motivele invocate sunt neîntemeiate, þinând seama ºi de cele
statuate prin hotãrârile anterioare ale Curþii Constituþionale
pronunþate în contestaþiile formulate la înregistrarea candidaturilor pentru funcþia de Preºedinte al României la alegerile preºedinþiale din anul 1996. În concluzie, solicitã
respingerea contestaþiei.
CURTEA,

luând în dezbatere contestaþia înaintatã de Biroul Electoral
Central, constatã cã este competentã sã o soluþioneze în
temeiul art. 144 lit. d) din Constituþie, al art. 27 din Legea
nr. 47/1992 ºi al art. 11 alin. (3) din Legea nr. 69/1992.
Analizând contestaþia în raport cu prevederile
Constituþiei, ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea
Preºedintelui României ºi vãzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, Curtea reþine urmãtoarele:
Din examinarea motivelor invocate de contestator rezultã
cã, în realitate, acestea nu vizeazã înregistrarea candidaturii la funcþia de preºedinte a domnului Constantin Mudava,
ci ilegitimitatea constituþionalã a înregistrãrii tuturor candidaturilor la funcþia de Preºedinte al României, la alegerile din
3 noiembrie 1996.
Este de observat cã, prin contestaþie, se invocã faptul
cã mandatul pe care îl exercitã domnul Ion Iliescu, în funcþia de Preºedinte al României, se încheie în anul 1998,
astfel încât candidatura domnului Constantin Mudava este
prematurã ºi anticonstituþionalã. Motivul nu este întemeiat
deoarece Curtea, în limitele atribuþiilor sale prevãzute de
art. 144 lit. d) din Constituþie ºi de art. 27 din Legea
nr. 47/1992, raportate la prevederile art. 11 alin. (3) din
Legea nr. 69/1992, nu are competenþa de a proroga mandatul actual al Preºedintelui României pânã în anul 1998.
În acest sens, Curtea Constituþionalã s-a pronunþat prin
hotãrâri recente ºi nu existã temeiuri pentru a se reveni
asupra celor statuate.
Celelalte ”motiveÒ invocate în contestaþie, chiar dacã
s-ar referi la domnul Constantin Mudava, sunt consideraþiuni
de ordin politic ºi ele nu reprezintã impedimente juridice
pentru ca o persoanã sã poatã candida la funcþia de
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Preºedinte al României, în sensul art. 34 alin. (2), art. 16
alin. (3), art. 37 alin. (3), art. 35 alin. (2) ºi art. 81 alin. (4)
din Constituþie, astfel încât nu pot constitui temei legal pentru infirmarea înregistrãrii de cãtre Biroul Electoral Central a
candidaturii domnului Constantin Mudava la alegerile preºedinþiale din 3 noiembrie 1996. Sub acest aspect, Curtea
Constituþionalã s-a pronunþat prin mai multe hotãrâri, cu prilejul alegerilor din anul 1992 ºi al alegerilor din acest an,

neexistând temeiuri pentru a se reveni asupra celor
statuate.
Prin natura lor, aceste motive exced atribuþiile Curþii
Constituþionale, definite de Constituþie ºi de Legea
nr. 69/1992, putând fi, eventual, apreciate numai de corpul
electoral cu prilejul exprimãrii votului.
În consecinþã, contestaþia ce face obiectul judecãþii de
faþã urmeazã a fi respinsã.

Pentru considerentele arãtate ºi vãzând dispoziþiile art. 144 lit. d) din Constituþie, ale art. 13 alin. (1) lit. B.a), ale
art. 27 ºi 28 din Legea nr. 47/1992, precum ºi pe cele ale art. 2 alin. (2) ºi art. 11 alin. (2) ºi alin. (3) din Legea
nr. 69/1992, cu unanimitate de voturi,
CURTEA

În numele legii
HOTÃRÃªTE:

Respinge ca neîntemeiatã contestaþia privind înregistrarea candidaturii domnului Constantin Mudava la funcþia de
Preºedinte al României, formulatã de domnul ªomãcescu Iulian.
Hotãrârea este definitivã ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU

Magistrat-asistent,
Maria Bratu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

H O T Ã R Â R E A Nr. 24
din 19 septembrie 1996
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Mihai Constantinescu
Ioan Deleanu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Sorin Marinescu
Constantin Burada

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol soluþionarea contestaþiei privind înregistrarea candidaturilor domnilor Tudor Mohora ºi Corneliu Vadim Tudor
pentru funcþia de Preºedinte al României, la alegerile din
3 noiembrie 1996, depusã de domnul Rai I. Mircea la Biroul
Electoral Central, cu nr. 180 din 16 septembrie 1996.
Contestaþia a fost înaintatã Curþii Constituþionale ºi formeazã obiectul Dosarului nr. 209D/1996.
Curtea a dispus soluþionarea contestaþiei fãrã citarea
pãrþilor, având în vedere cerinþa legalã a rezolvãrii în
maximum 48 de ore, potrivit prevederilor art. 14 din Legea
nr. 47/1992, art. 11 alin. (2) ºi (3) ºi art. 28 alin. (1) din
Legea nr. 69/1992, raportate la art. 85 din Legea
nr. 68/1992 ºi coroborate cu art. 581 alin. 3 din Codul de
procedurã civilã.
Magistratul-asistent prezintã obiectul contestaþiei.
În motivarea contestaþiei se aratã cã ambii candidaþi au
fost ”propulsaþiÒ de Partidul Socialist al Muncii, ulterior
Partidul Socialist, ºi, respectiv, Partidul România Mare, care,
dupã alegerile din anul 1992, au sprijinit alianþa cu Partidul
Democraþiei Sociale din România ºi Partidul Unitãþii
Naþionale Române, în vederea creãrii unei majoritãþi parlamentare pentru guver narea þãrii. Se susþine cã pe
parcursul celor patru ani nu s-a reuºit sã se stopeze
declinul economic, care s-a accentuat în perioada guvernãrii

Roman-Stolojan, ”sub supravegherea atentã ºi impusã din
exterior, prin intermediul Preºedintelui Ion IliescuÒ, iar ambii
candidaþi, deºi au luat poziþii critice faþã de unele neajunsuri, acestea au avut numai un caracter demagogic. Se
mai aratã cã cei doi candidaþi, în campania electoralã pentru alegerile din anul 1992, nu au dezvãluit adevãrul despre evenimentele din decembrie 1989 ºi rolul decisiv al
Preºedintelui Ion Iliescu în ”dirijarea ostilitãþilorÒ, iar prin
înregistrarea candidaturilor se urmãreºte numai mãrirea timpului afectat campaniei electorale în favoarea partidelor pe
care le reprezintã ”pe cheltuiala cetãþeanuluiÒ. În consecinþã, considerã cã domnii Tudor Mohora ºi Corneliu Vadim
Tudor nu îndeplinesc ”condiþiile de moralitateÒ necesare
înscrierii lor pe lista candidaþilor pentru alegerile preºedinþiale din anul 1996.
Procurorul, având cuvântul în fond, apreciazã ca neîntemeiatã contestaþia, motivele invocate nefiind cauze legale
de neeligibilitate, ci simple consideraþiuni politice.
CURTEA,

luând în dezbatere contestaþia înaintatã de Biroul Electoral
Central, constatã cã este competentã sã o soluþioneze în
temeiul art. 144 lit. d) din Constituþie, al art. 27 din Legea
nr. 47/1992 ºi al art. 11 alin. (3) din Legea nr. 69/1992.
Analizând contestaþia în raport cu prevederile
Constituþiei, ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea
Preºedintelui României ºi vãzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, Curtea reþine urmãtoarele:
Motivele invocate în contestaþie nu reprezintã
impedimente juridice pentru ca o persoanã sã poatã candida la funcþia de Preºedinte al României, în sensul art. 34
alin. (2), art. 16 alin. (3), art. 37 alin. (3), art. 35 alin. (2)
ºi art. 81 alin. (4) din Constituþie, astfel încât nu pot
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constitui temei legal pentru infirmarea înregistrãrii de cãtre
Biroul Electoral Central a candidaturilor domnilor Tudor
Mohora ºi Corneliu Vadim Tudor la alegerile preºedinþiale
din 3 noiembrie 1996. În acest sens, Curtea Constituþionalã
s-a pronunþat prin mai multe hotãrâri, cu prilejul alegerilor
din anul 1992 ºi al alegerilor din acest an, neexistând
temeiuri pentru a se reveni asupra celor statuate.

9

Prin natura lor, aceste motive exced atribuþiile Curþii
Constituþionale, definite de Constituþie ºi de Legea
nr. 69/1992, putând fi, eventual, apreciate numai de corpul
electoral cu prilejul exprimãrii votului.
În consecinþã, contestaþia ce face obiectul judecãþii de
faþã urmeazã a fi respinsã.

Pentru considerentele arãtate ºi vãzând dispoziþiile art. 144 lit. d) din Constituþie, ale art. 13 alin. (1) lit. B.a), ale
art. 27 ºi 28 din Legea nr. 47/1992, precum ºi pe cele ale art. 2 alin. (2) ºi art. 11 alin. (2) ºi alin. (3) din Legea
nr. 69/1992, cu unanimitate de voturi,
CURTEA

În numele legii
HOTÃRÃªTE:

Respinge ca neîntemeiatã contestaþia privind înregistrarea candidaturilor domnilor Tudor Mohora ºi Corneliu Vadim
Tudor la funcþia de Preºedinte al României, formulatã de domnul Rai I. Mircea.
Hotãrârea este definitivã ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Constantin Burada

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind exceptarea temporarã de la plata taxelor vamale
a unor bunuri provenite din import
În temeiul art. 35 din Ordonanþa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful
vamal de import al României, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 102/1994,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se excepteazã temporar de la plata taxelor vamale, în limita
unui contingent tarifar valoric de 1.350.400 DM, produsele din import prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Administrarea contingentului tarifar valoric prevãzut la art. 1
se efectueazã prin licenþe eliberate de Ministerul Comerþului.
Art. 3. Ñ Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã pânã la data de
31 decembrie 1996.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministrul comerþului,
Ioan Dan Popescu
Ministrul tineretului ºi sportului,
Alexandru Mironov
Bucureºti, 18 septembrie 1996.
Nr. 806.
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ANEXÃ
LISTA

produselor exceptate temporar de la plata taxelor vamale
Poziþia tarifarã

2710.00.21
2929.10
3208.20.90
3909.50.00
3920.10.21
3926.90.99
4002.70.00
4004.00.00
40.08
4823.11.11

Denumirea produsului

Valoarea contingentului (DM)

White spirit
Izocianaþi
Altele Ð lacuri ºi vopsele pe bazã de polimeri
Poliuretani
Folie polietilenã cu o densitate mai micã de 0,94
Altele Ð articole din material plastic
Cauciuc etilenopropilendienic neconjugat (EPDM)
Deºeuri, resturi ºi bavuri de cauciuc neîntãrit, chiar transformate
în pulbere sau în granule
Plãci, foi, benzi, baghete ºi profiluri, din cauciuc vulcanizat
neîntãrit
Auto-adezive pe o singurã parte

5.267,00
162.117,00
18.107,00
531.225,00
3.228,00
88.309,00
252.865,00
126.231,00
160.158,00
2.893,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind înfiinþarea Comitetului Interministerial pentru integrarea României în NATO
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se înfiinþeazã Comitetul Interministerial pentru
integrarea României în NATO, având componenþa prevãzutã
în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Comitetul Interministerial pentru integrarea
României în NATO exercitã urmãtoarele atribuþii:
Ñ urmãrirea unitarã ºi sprijinirea acþiunilor vizând pregãtirea þãrii noastre pentru aderarea la NATO;
Ñ pregãtirea temeinicã ºi coordonarea dialogului individualizat dintre România ºi Alianþa Atlanticã, prin elaborarea
de propuneri de acþiune ºi documente de poziþie;
Ñ evaluarea periodicã a stadiului ºi perspectivelor de
integrare a României în Alianþa Atlanticã ºi înaintarea de
propuneri de acþiuni viitoare;
Ñ informarea periodicã a Guvernului ºi a Consiliului
Suprem de Apãrare a Þãrii cu privire la acþiunile realizate
ºi rezultatele obþinute;
Ñ avizarea punctelor de vedere ºi îndrumarea delegaþiilor române care participã la activitãþi bilaterale sau multilaterale organizate sub egida NATO.
Art. 3. Ñ În vederea promovãrii corespunzãtoare a activitãþii sale, Comitetul Interministerial pentru integrarea
României în NATO va stabili relaþii permanente cu factori
responsabili din Parlamentul României.

Art. 4. Ñ Comitetul Interministerial pentru integrarea
României în NATO se reuneºte trimestrial sau de câte ori
este necesar pentru a examina principalele propuneri elaborate de Ministerul Afacerilor Externe ºi Ministerul Apãrãrii
Naþionale în scopul promovãrii strategiei de integrare a
României în NATO, precum ºi alte aspecte ce þin de competenþa sa.
Art. 5. Ñ Comitetul Interministerial dispune de un
Secretariat permanent condus de cãtre directorul Direcþiei
NATO, UEO ºi Probleme Strategice din cadrul Ministerului
Afacerilor Externe.
Din Secretariatul permanent mai face parte ºi directorul
Direcþiei de analizã politico-militarã ºi relaþii internaþionale
din cadrul Ministerului Apãrãrii Naþionale.
Secretariatul permanent are urmãtoarele atribuþii principale:
a) pregãtirea documentelor pentru desfãºurarea dialogului individualizat România Ñ NATO;
b) urmãrirea desfãºurãrii activitãþilor care au loc pe linia
Consiliului de Cooperare Nord-Atlantic ºi Parteneriatului
pentru Pace;
c) întocmirea de informãri periodice cu privire la stadiul
pregãtirii României pentru aderarea la NATO;
d) sprijinirea activitãþilor curente.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Teodor Viorel Meleºcanu
Ministrul apãrãrii naþionale,
Gheorghe Tinca
Bucureºti, 18 septembrie 1996.
Nr. 807.
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ANEXÃ

COMPONENÞA

Comitetului Interministerial pentru integrarea României în NATO
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Primul-ministru, preºedinte al Comitetului Interministerial
Ministru de stat, ministrul afacerilor externe
Ministrul apãrãrii naþionale
Preºedintele Consiliului pentru Coordonare, Strategie ºi Reformã Economicã
Ministru de stat, ministrul finanþelor
Ministrul industriilor
Ministrul comunicaþiilor
Ministrul de interne
Ministrul cercetãrii ºi tehnologiei
Secretarul de stat, ºeful Departamentului pentru Integrare Europeanã
ªeful Statului Major General
Directorul Serviciului Român de Informaþii
Directorul Serviciului de Informaþii Externe
Consilierul prezidenþial pe probleme de apãrare, siguranþã naþionalã ºi ordine publicã.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 545/1996
privind asigurarea ºi creditarea stocurilor de pãcurã
ºi combustibil lichid uºor pentru populaþie
în iarna 1996Ñ1997
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Hotãrârea Guver nului nr. 545/1996, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 30 iulie 1996, modificatã
prin Hotãrârea Guvernului nr. 671/1996, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 191 din 15 august 1996, se modificã dupã cum
urmeazã:
1. În cuprinsul articolului 1, sintagma ”Éîn valoare totalã de
65 miliarde leiÉÒ se înlocuieºte cu sintagma ”Éîn valoare totalã de
200 miliarde leiÉÒ.
2. Anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 545/1996 se înlocuieºte cu
anexa la prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã

Bucureºti, 20 septembrie 1996.
Nr. 817.
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ANEXÃ
VALOAREA CREDITELOR

necesare pentru constituirea stocurilor la centralele termice de zonã ºi de interes local
Ñ milioane lei Ñ
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Judeþul

Total

Alba
Arad
Argeº
Bacãu
Bihor
Bistriþa-Nãsãud
Botoºani
Braºov
Brãila
Buzãu
Caraº-Severin
Cãlãraºi
Cluj
Constanþa
Covasna
Dâmboviþa
Dolj
Galaþi
Gorj
Harghita
Hunedoara
Ialomiþa
Iaºi
Maramureº
Mehedinþi
Mureº
Neamþ
Olt
Prahova
Satu Mare
Sãlaj
Sibiu
Suceava
Teleorman
Timiº
Tulcea
Vaslui
Vâlcea
Vrancea
Municipiul Bucureºti

3.000
2.000
4.000
2.500
3.500
10.000
18.000
8.000
1.700
3.500
3.000
5.000
1.500
7.000
2.500
2.500
5.000
1.500
1.000
4.000
7.100
3.000
1.000
5.000
3.800
500
4.000
5.800
3.000
1.000
2.000
500
8.000
11.000
4.500
4.500
23.600
1.500
9.000
12.000
TOTAL:

200.000
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea ºi completarea
Hotãrârii Guvernului nr. 527/1996
cu privire la asigurarea surselor de creditare
pentru preluarea la fondul de consum, seminþe ºi furaje
a cantitãþilor de grâu ºi orz din recolta anului 1996,
modificatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 773/1996
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Bãncile comerciale vor percepe o marjã de dobândã
de 5 puncte procentuale la creditele acordate în baza prevederilor hotãrârilor
Guvernului nr. 527/1996 ºi nr. 773/1996.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Alexandru Lãpuºan
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 20 septembrie 1996.
Nr. 824.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind unele mãsuri pentru asigurarea finanþãrii importurilor
de pãcurã prevãzute în Programul Energetic Naþional
pe anul 1996Ð1997
În baza prevederilor Legii nr. 91/1993 ºi ale Legii nr. 121/1994,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor sã emitã o garanþie pentru un credit în valoare de 100 miliarde lei, pe termen de 12 luni, care se
va acorda Regiei Autonome de Electricitate ”RenelÒ de cãtre Banca Românã
de Comerþ Exterior Ñ S.A., în scopul finanþãrii importului de pãcurã, pe anul
1996, prevãzut în Programul Energetic Naþional pe anul 1996Ð1997.
Art. 2. Ñ În contractul de credit încheiat de Regia Autonomã de
Electricitate ”RenelÒ cu Banca Românã de Comerþ Exterior Ñ S.A. vor fi
prevãzute mãsuri asiguratorii de garantare a rambursãrii creditului.
Art. 3. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã
Hotãrârea Guvernului nr. 156/1996 privind unele mãsuri pentru asigurarea
finanþãrii importurilor de pãcurã prevãzute în Programul Energetic Naþional
pentru lunile februarie ºi martie 1996.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul industriilor,
Alexandru Stãnescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 20 septembrie 1996.
Nr. 826.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea sintezei mãsurilor
cuprinse în Programul de restructurare ºi redresare financiarã
a Regiei Autonome de Electricitate ”RenelÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã ca sinteza mãsurilor cuprinse în Programul
de restructurare ºi redresare financiarã a Regiei Autonome de Electricitate
”RenelÒ pentru anul 1996, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 918/1995,
astfel cum a fost modificatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 359/1996, sã fie
înlocuitã cu sinteza prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Anexa se comunicã Ministerului Industriilor ºi Ministerului Finanþelor.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul industriilor,
Alexandru Stãnescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 20 septembrie 1996.
Nr. 828.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli
pe anul 1996 al Regiei Autonome ”Societatea Naþionalã
a Cãilor Ferate RomâneÒ de sub autoritatea
Ministerului Transporturilor
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe
anul 1996 al Regiei Autonome ”Societatea Naþionalã a Cãilor Ferate
RomâneÒ de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevãzut în anexã.
Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuþi în bugetul de venituri ºi
cheltuieli al Regiei Autonome ”Societatea Naþionalã a Cãilor Ferate RomâneÒ
se aprobã de cãtre Ministerul Transporturilor.
Art. 2. Ñ Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de
venituri ºi cheltuieli al regiei autonome, prevãzut la art. 1, reprezintã limite
maxime ºi nu pot fi depãºite decât în cazuri justificate ºi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea ministerului de resort, cu avizul Ministerului
Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi al Ministerului Finanþelor.
În cazul în care, în execuþie, se înregistreazã nerealizãri ale veniturilor
totale aprobate, regia autonomã va efectua cheltuieli totale proporþional cu
gradul de realizare a veniturilor.
Art. 3. Ñ Anexa face parte integrantã din prezenta hotãrâre ºi se
comunicã Ministerului Transporturilor.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Aurel Novac
Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 20 septembrie 1996.
Nr. 829.
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ACTE ALE BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI ªI ALE ORGANELOR
DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI
Nr. 5/15.08.1996

MINISTERUL COMERÞULUI
Nr. 1.451/16.08.1996

MINISTERUL FINANÞELOR
Nr. 21.554/9.09.1996

PRECIZÃRI
pentru aplicarea normelor metodologice aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 92/1996
1. Declaraþia conform anexei nr. 2 la Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanþei Guvernului
nr. 15/1996 privind întãrirea disciplinei financiar-valutare,
aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 92/1996, se întocmeºte de agentul economic (societate comercialã sau regie
autonomã), pentru trimestrul pentru care solicitã bonificaþie
de dobândã. Acesta declarã pe propria rãspundere cã
valuta aferentã exporturilor realizate anterior a fost încasatã
la termenele scadente stipulate în contractele externe,
termene corelate cu dispoziþiile Ordonanþei Guvernului
nr. 18/1994, conform art. 4 din Ordonanþa Guver nului
nr. 15/1996. Declaraþia se referã numai la încasarea
DIV-urilor scadente în trimestrul pentru care se solicitã
bonificaþii de dobândã.
2. În cazul derulãrii exporturilor prin comisionari, agenþii
economici care au angajat credite bancare pentru producþia
de export, în cadrul documentaþiei de fundamentare a solicitãrii de bonificaþii, ”DeclaraþiaÒ, prevãzutã în anexa nr. 2
la Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonanþei Guvernului nr. 15/1996 privind întãrirea disciplinei financiar-valutare, se va accepta fãrã confirmarea bãncilor comerciale cu privire la încasarea exporturilor.
Guvernatorul
Bãncii Naþionale a României,
Mugur Isãrescu

3. Se considerã ca încasare în totalitate a sumelor în
valutã înscrise în DIV-uri ºi în situaþia când rãmân valori
neîncasate de 1Ñ2%, dacã acestea reprezintã în fapt
comisioane ºi speze bancare reþinute de bãncile strãine
prin care se efectueazã plãþile exporturilor româneºti, potrivit declaraþiei date de agentul economic pe propria rãspundere.
4. Se considerã cã exporturile cu plata la vedere au
fost încasate în termenul scadent atunci când încasarea se
realizeazã în 60 de zile, respectiv 90 de zile de la data
trecerii frontierei de stat a României, conform Instrucþiunilor
comune ale Bãncii Naþionale a României, Ministerului
Comerþului ºi Ministerului Finanþelor nr. 1/15.086/20 octombrie 1995 de aplicare a prevederilor Ordonanþei Guvernului
nr. 18/1994 privind mãsuri pentru întãrirea disciplinei
financiare a agenþilor economici, aprobatã prin Legea
nr. 12/1995.
5. Pentru exporturile cu plata la termen, termenul de
încasare a valutei este de maximum 5 zile de la scadenþa
plãþii prevãzute în contractele externe, conform Ordonanþei
Guvernului nr. 15/1996.

Ministrul
comerþului,
Ioan Dan Popescu

Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu

«
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
privind aprobarea Instrucþiunilor nr. 47.933/1996 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizaþiilor
de delegare ºi de detaºare, potrivit prevederilor art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 543/1995
privind drepturile bãneºti ale salariaþilor instituþiilor publice ºi regiilor autonome
cu specific deosebit pe perioada delegãrii ºi detaºãrii în altã localitate,
precum ºi în cazul deplasãrii, în cadrul localitãþii, în interesul serviciului, republicatã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
în temeiul art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile bãneºti ale salariaþilor instituþiilor publice
ºi regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegãrii ºi detaºãrii în altã localitate, precum ºi în cazul deplasãrii, în cadrul localitãþii, în interesul serviciului, republicatã, ºi în baza dispoziþiilor art. 7 din Hotãrârea Guvernului
nr. 449/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, republicatã,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Instrucþiunile nr. 47.933/1996 pentru actualizarea cuantumului indemnizaþiilor de delegare ºi
detaºare, potrivit prevederilor art. 3 din Hotãrârea
Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile bãneºti ale sala-

riaþilor instituþiilor publice ºi regiilor autonome cu specific
deosebit pe perioada delegãrii ºi detaºãrii în altã localitate,
precum ºi în cazul deplasãrii, în cadrul localitãþii, în
interesul serviciului, republicatã.
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Art. 2. Ñ Instrucþiunile prevãzute la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3. Ñ Pe data prezentului ordin îºi înceteazã aplicabilitatea Ordinul ministrului de stat, ministrul finanþelor,
nr. 886/1996 pentru aprobarea Instrucþiunilor nr. 18.089/1996
pentru actualizarea cuantumului indemnizaþiilor de delegare

ºi de detaºare, potrivit prevederilor art. 3 din Hotãrârea
Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile bãneºti ale salariaþilor instituþiilor publice ºi regiilor autonome cu specific
deosebit pe perioada delegãrii, detaºãrii ºi deplasãrii, în
cadrul localitãþii, în interesul serviciului.

Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 6 septembrie 1996.
Nr. 1.733.

MINISTERUL FINANÞELOR
INSTRUCÞIUNI
pentru actualizarea cuantumului indemnizaþiilor de delegare ºi de detaºare, potrivit prevederilor art. 3
din Hotãrârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile bãneºti ale salariaþilor instituþiilor publice
ºi regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegãrii ºi detaºãrii în altã localitate,
precum ºi în cazul deplasãrii, în cadrul localitãþii, în interesul serviciului, republicatã
În legãturã cu actualizarea indemnizaþiilor de delegare ºi
de detaºare, potrivit prevederilor art. 3 din Hotãrârea
Guvernului nr. 543/1995, republicatã, se precizeazã urmãtoarele:
1. Cuantumul cheltuielilor de delegare ºi de detaºare,
prevãzut la pct. 8 ºi 11 din anexa la Hotãrârea Guvernului
nr. 543/1995, republicatã, se modificã dupã cum urmeazã:
a) indemnizaþia de delegare ºi de detaºare, prevãzutã
la pct. 8, pentru salariaþii care se deplaseazã în alte localitãþi în interesul serviciului, se majoreazã la 9.000 lei/zi;
b) indemnizaþia, prevãzutã la pct. 11, pentru salariaþii
delegaþi sau detaºaþi, în cazul în care delegarea sau detaºarea dureazã, neîntrerupt, mai mult de 30 de zile calen-

daristice în aceeaºi localitate, se majoreazã la 120.000 lei
lunar.
Aceastã indemnizaþie se acordã proporþional cu numãrul
de zile care depãºeºte durata neîntreruptã de 30 de zile
calendaristice.
2. Noile cuantumuri stabilite prin prezentele instrucþiuni
se aplicã începând cu data publicãrii acestora în Monitorul
Oficial al României.
3. Cu aceeaºi datã, Instrucþiunile nr. 18.089 din 22 aprilie 1996, aprobate prin Ordinul nr. 886 din aceeaºi datã ºi
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101
din 20 mai 1996, îºi înceteazã aplicabilitatea.

Nr. 47.933/1996.
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