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HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului
privind criteriile de atribuire a Ordinului
”Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989Ò,
descrierea ºi modul de purtare a însemnului ordinului

În temeiul art. 3Ñ6 din Legea nr. 1/1996 privind instituirea Ordinului
”Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989Ò,

Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

Articol unic. Ñ Se aprobã Regulamentul privind criteriile de atribuire a
Ordinului ”Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989Ò, descrierea ºi
modul de purtare a însemnului ordinului, prevãzut în anexa care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi Senat în ºedinþa
comunã din 11 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ADRIAN NÃSTASE

p. PREªEDINTELE SENATULUI

CONSTANTIN DAN VASILIU

Bucureºti, 11 septembrie 1996.
Nr. 10.
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ANEXÃ

REGULAMENT

privind criteriile de atribuire a Ordinului ”Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989Ò,
descrierea ºi modul de purtare a însemnului ordinului

ARTICOLUL 1
Criterii de atribuire

Ordinul ”Victoria Revoluþiei Române din Decembrie
1989Ò se conferã astfel:
(1) Celor cãrora li s-a atribuit titlul de ”Erou-Martir al
Revoluþiei Române din Decembrie 1989Ò, în condiþiile Legii
nr. 42/1990.
Ordinul se conferã post-mortem, prin decret al
Preºedintelui României.
Însemnul ordinului ºi brevetul se predau spre pãstrare,
dupã caz, copilului major al eroului-martir, soþului supravieþuitor, pãrinþilor sau, atunci când nu existã urmaºi, soþ sau
pãrinþi, consiliului local al localitãþii în care s-a nãscut
eroul-martir.
(2) Celor care au primit titlul de ”Luptãtor pentru Victoria
Revoluþiei Române din Decembrie 1989Ò, în condiþiile Legii
nr. 42/1990.
Ordinul se conferã prin decret al Preºedintelui României.
Însemnul ordinului ºi brevetul se înmâneazã persoanei
titulare.
(3) Altor persoane care s-au remarcat prin fapte deosebite în lupta pentru victoria Revoluþiei române din
decembrie 1989, la propunerea Comisiei pentru cinstirea ºi
sprijinirea eroilor Revoluþiei române din 1989.
Ordinul se conferã, iar însemnul acestuia ºi brevetul se
înmâneazã în aceleaºi condiþii ca la alin. 2.
ARTICOLUL 2
Descrierea ordinului

Ordinul ”Victoria Revoluþiei Române din Decembrie
1989Ò se conferã prin decret al Preºedintelui României, se
atestã prin brevet semnat de Preºedintele României ºi va fi

Ñ medalion rotund conþinând litera ”VÒ, acoperitã la cald
cu email albastru pe fond de email galben;
Ñ sistemul de prindere, cu ac ºi castanetã, de culoarea
galbenã a metalului din care este executat.
(2) Brevetul este confecþionat din carton lucios, având
forma de mapã, douã file format A5.
Pe prima filã, în centrul pãrþii superioare, va fi imprimatã
inscripþia ”RomâniaÒ.
În centrul paginii va figura stema României.
Înscrisurile de pe prima paginã vor fi de culoare aurie.
Pe fila a doua, în partea de sus, va fi reprodus color
Ordinul ”Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989Ò,
în centrul paginii fiind scris cu majuscule BREVET.
Înscrisul ce urmeazã va fi diferenþiat conform modelelor
anexate:
a) pentru persoanele de la art. 1 pct. (1);
b) pentru persoanele de la art. 1 pct. (2) ºi (3).
Înscrisurile de mai sus vor fi cu cernealã neagrã.
(3) Caseta în care se va înmâna ordinul va fi confecþionatã din material plastic, cu dimensiunile 80 x 80 mm.
Pe capacul casetei va fi înscris cu litere aurii: Ordinul
”Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989Ò.
În interior, caseta va fi îmbrãcatã în catifea albã, iar în
zona centralã va fi marcat, printr-o zonã cavã (negativ al
reversului însemnului ordinului), locul de plasare a însemnului.
În partea de sus, dreapta, a interiorului casetei, se va
prinde rozeta însemnului.
Rozeta va fi confecþionatã din acelaºi material cu
însemnul ordinului, având urmãtoarea descriere: placa de
bazã Ñ 18 x 9 mm, acoperitã cu email roºu; în centrul
dreptunghiului astfel format, un medalion rotund cu diametrul de 9 mm, acoperit cu email galben.
În interior, medalionul conþine litera ”VÒ, acoperitã cu
email albastru.

înmânat în casetã.
(1) Însemnul Ordinului ”Victoria Revoluþiei Române din
Decembrie 1989Ò are forma prevãzutã la art. 6 din Legea
nr. 1/1996.

ARTICOLUL 3
Modul de purtare a însemnului ordinului

(1) Însemnul Ordinului ”Victoria Revoluþiei Române din
Decembrie 1989Ò se poartã numai de cãtre persoana decoÑ placa de bazã, emailatã la cald cu email roºu;
ratã, pe partea stângã a pieptului.
Ñ stea cu 8 braþe, în faþete, aplicatã pe placa de bazã,
(2) Însemnul se poartã cu prilejul unor reuniuni publice
Compression
by aCVISION
Technologies’
PdfCompressor.
de culoarea galbenã
metalului din
care este executatã;
cu caracter naþional.For Evaluation Purposes Only
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HOTÃRÂRI

ALE

CAMEREI

5

DEPUTAÞILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
privind bugetul de venituri ºi cheltuieli al Camerei Deputaþilor pe anul 1997
În temeiul art. 61 alin. (1) ºi al art. 64 din Constituþia României, precum ºi al art. 206 din Regulamentul Camerei
Deputaþilor,
Camera Deputaþilor adoptã prezenta hotãrâre.
(2) Cheltuielile privind întreþinerea ºi repararea bunurilor
Art. 1. Ñ (1) Bugetul Camerei Deputaþilor pe anul 1997,
finanþat de la bugetul de stat, se stabileºte la suma de date în folosinþa deputaþilor pentru activitãþile acestora în
circumscripþiile electorale se suportã din prevederile buge165.787.300 mii lei, din care:
a) cheltuieli curente ale Camerei Deputaþilor, în sumã tare ale Camerei Deputaþilor la cap. ”Cheltuieli materiale ºi
serviciiÒ ºi nu afecteazã Fondul de cheltuieli pentru activitãþile
de 49.271.300 mii lei;
b) cheltuieli de capital pentru realizarea lucrãrilor de deputaþilor în circumscripþiile electorale, prevãzut la alin. (1).
Art. 5. Ñ (1) În cadrul prevederilor de la cap. ”Cheltuieli
investiþii la Palatul Parlamentului, hotelul Parlamentului ºi la
alte obiective de investiþii, pentru dotãri independente nece- curenteÒ se constituie Fondul de protocol pentru primirea în
sare desfãºurãrii activitãþii Camerei Deputaþilor, în sumã de þarã a oaspeþilor strãini ºi alte acþiuni de protocol, în sumã
de 1.936.630 mii lei, ºi pentru întreþinerea caselor de oas90.430.000 mii lei;
c) cheltuieli pentru organizarea sesiunii de toamnã a peþi, destinate cazãrii oaspeþilor strãini, în sumã de
Adunãrii Atlanticului de Nord, în sumã de 25.000.000 mii lei, 1.631.870 mii lei.
(2) Biroul permanent al Camerei Deputaþilor va aproba
din care, cheltuieli de capital în sumã de 19.500.000 mii lei;
d) cheltuieli pentru funcþionarea Institutului Român pen- baremuri maxime pentru cheltuieli de protocol, care vor fi
indexate în funcþie de creºterea preþurilor ºi a tarifelor.
tru Drepturile Omului, în sumã de 1.086.000 mii lei, din
Art. 6. Ñ Cheltuielile de capital, destinate pentru execare, cheltuieli de capital în sumã de 70.000 mii lei.
cuþia lucrãrilor necesare la Palatul Parlamentului în scopul
(2) Sinteza bugetului pe capitole ºi subcapitole, precum
desfãºurãrii activitãþii Camerei Deputaþilor în acest imobil,
ºi pe titulari, se prezintã în anexa nr. 1.
pentru proiectarea ºi începerea lucrãrilor la hotelul
(3) Detalierea cheltuielilor pe articolele clasificaþiei bugeParlamentului, pentru alte obiective de investiþii ale Camerei
tare se prezintã în anexa nr. 2.
Deputaþilor, precum ºi pentru dotãrile necesare, se stabi(4) Lista obiectivelor de investiþii pe anul 1997 se
lesc la suma de 90.430.000 mii lei, din care:
prezintã în anexa nr. 3.
a) pentru obiective de investiþii, suma de 82.930.000 mii
Art. 2. Ñ (1) Bugetul pentru cap. ”Cheltuieli curenteÒ va
lei;
acoperi necesitãþile privind funcþionarea Camerei
b) pentru dotãri independente ºi alte cheltuieli de invesDeputaþilor, a serviciilor acesteia, precum ºi pe cele legate
tiþii, suma de 7.500.000 mii lei.
de întreþinerea ºi administrarea sediului Camerei
Art. 7. Ñ Cheltuielile pentru organizarea sesiunii de
Deputaþilor.
toamnã a Adunãrii Atlanticului de Nord se stabilesc în
(2) Cheltuielile curente se stabilesc la suma de sumã de 25.000.000 mii lei, din care:
49.271.300 mii lei, din care:
• cheltuieli curente, în sumã de 5.500.000 mii lei;
a) cheltuieli de personal, în sumã de 33.884.000 mii lei;
• cheltuieli de capital, în sumã de 19.500.000 mii lei.
b) cheltuieli materiale ºi servicii, în sumã de 15.100.000
Art. 8. Ñ Cheltuielile pentru funcþionarea Institutului
mii lei;
Român pentru Drepturile Omului se stabilesc în sumã de
c) transferuri (cotizaþii la organisme internaþionale), în 1.086.000 mii lei, din care:
sumã de 287.300 mii lei.
• cheltuieli curente, în sumã de 1.016.000 mii lei;
Art. 3. Ñ În cadrul prevederilor de la cap. ”Cheltuieli
• cheltuieli de capital, în sumã de 70.000 mii lei.
curenteÒ sunt incluse ºi sumele pentru constituirea Fondului
Art. 9. Ñ (1) Bugetul de venituri ºi cheltuieli pentru actipreºedintelui Camerei Deputaþilor, în sumã de 150.000 mii vitãþi extrabugetare cuprinde veniturile ºi cheltuielile
lei, care se utilizeazã potrivit legii.
Centrului Internaþional de Conferinþe, ale activitãþii de aliArt. 4. Ñ (1) În cadrul prevederilor de la cap. ”Cheltuieli mentaþie ºi ale altor activitãþi extrabugetare.
(2) Indicatorii bugetului de venituri ºi cheltuieli ale activicurenteÒ sunt cuprinse ºi sumele pentru constituirea
Fondului de cheltuieli pentru activitatea deputaþilor în cir- tãþii extrabugetare sunt urmãtorii:
• resurse, în sumã
7.200.000 mii Purposes
lei;
cumscripþiile electorale,
în sumã de Technologies’
3.015.800 mii lei. PdfCompressor.
Compression
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• cheltuieli, în sumã de 5.000.000 mii lei.
(3) Structura veniturilor ºi cheltuielilor se prezintã în
anexa nr. 4.
(4) Activitãþile extrabugetare vor fi diversificate ºi dezvoltate pentru a realiza veniturile necesare acoperirii cheltuielilor aferente activitãþilor respective.
(5) Cheltuielile cu salariile ºi aferente salariilor pentru
personalul operativ prevãzut în statul de funcþii al activitãþilor extrabugetare se suportã din venituri extrabugetare.
(6) Cheltuielile cu salariile ºi aferente salariilor pentru
personalul din serviciile funcþionale prevãzut în statul de
funcþii al serviciilor Camerei Deputaþilor se suportã din alocaþiile bugetare ale Camerei Deputaþilor.
(7) Veniturile extrabugetare realizate de Camera
Deputaþilor vor fi reþinute integral de cãtre aceasta pentru
acoperirea unor cheltuieli curente ºi de capital aferente
acþiunilor ºi activitãþilor extrabugetare. Administrarea, contabilizarea ºi raportarea veniturilor ºi a cheltuielilor respective
se vor realiza în regim extrabugetar, iar disponibilitãþile de
la finele anului se vor reporta în anul urmãtor pentru a fi
cheltuite cu aceleaºi destinaþii.
(8) Organizarea activitãþilor extrabugetare, tarifele ºi
cotele de adaos comercial aferente acestora se aprobã de
cãtre Biroul permanent al Camerei Deputaþilor.
(9) Cheltuielile prevãzute în bugetul activitãþilor extrabugetare pot fi depãºite numai în cazul obþinerii unui excedent mai mare decât cel programat.
Art. 10. Ñ (1) Cheltuielile prevãzute în buget reprezintã
limite maxime, care nu pot fi depãºite, iar rectificarea sau
modificarea lor se va face în condiþiile reglementãrilor
legale.

(2) Angajarea ºi efectuarea cheltuielilor se pot face
numai în cadrul limitelor aprobate prin prezenta hotãrâre.
Art. 11. Ñ (1) Pentru încadrarea în limitele maxime de
cheltuieli prevãzute în prezenta hotãrâre ºi pentru reducerea acestora se vor lua mãsuri care sã asigure realizarea
unui regim sever de economii.
(2) Biroul permanent al Camerei Deputaþilor va aproba
norme de consum ºi normative de cheltuieli pentru: energia
electricã ºi termicã, parcul auto ºi consumul de carburanþi,
abonamente la presa internã ºi strãinã ºi pentru alte elemente de cheltuieli.
(3) Programul de relaþii externe privind deplasãrile în
strãinãtate ºi primirile de oaspeþi ºi delegaþii strãine va
cuprinde acþiunile necesare pentru dezvoltarea activitãþii
parlamentare, iar cheltuielile nu vor depãºi prevederile
bugetare din prezenta hotãrâre.
(4) Numãrul mediu scriptic de personal va fi dimensionat
la nivelul celui aprobat pe anul 1996. Suplimentarea numãrului de personal se va putea face numai dacã intervin
activitãþi noi ºi numai în limitele prevederilor bugetare aprobate prin prezenta hotãrâre.
(5) Biroul permanent al Camerei Deputaþilor va lua ºi
alte mãsuri pentru încadrarea în alocaþiile bugetare prevãzute în prezenta hotãrâre.
Art. 12. Ñ Cotizaþiile ºi contribuþiile Parlamentului
României la organismele inter naþionale, în sumã de
287.300 mii lei, sunt incluse în cheltuielile curente prevãzute în bugetul Camerei Deputaþilor pe anul 1997.
Art. 13. Ñ Bugetul de venituri ºi cheltuieli al Camerei
Deputaþilor pe anul 1997, adoptat prin prezenta hotãrâre,
va fi înaintat Guvernului, în vederea includerii lui în bugetul
de stat.
Art. 14. Ñ Anexele nr. 1Ñ4 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

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

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 2 octombrie 1996.
Nr. 34.
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ANEXA Nr. 1

CAMERA DEPUTAÞILOR

BUGETUL CAMEREI DEPUTAÞILOR

pe anul 1997
Ñ Sintezã Ñ
Ñ mii lei Ñ
din care:

Indicatori

Sesiunea de toamnã

Institutul

Prevederi

Camera

a Adunãrii

Român pentru

1997

Deputaþilor

Atlanticului

Drepturile

de Nord

Omului

3

4

1

2

165.787.300

139.701.300

25.000.000

1.086.000

55.787.300

49.271.300

5.500.000

1.016.000

Cheltuieli de personal

35.100.000

33.884.000

663.000

553.000

Cheltuieli materiale ºi servicii

20.400.000

15.100.000

4.837.000

463.000

287.300

287.300

Cheltuieli de capital

110.000.000

90.430.000

19.500.000

70.000

Partea I Ñ Servicii publice generale

165.787.300

139.701.300

25.000.000

1.086.000

165.787.300

139.701.300

25.000.000

1.086.000

55.787.300

49.271.300

5.500.000

1.016.000

Cheltuieli de personal

35.100.000

33.884.000

663.000

553.000

Cheltuieli materiale ºi servicii

20.400.000

15.100.000

4.837.000

463.000

287.300

287.300

110.000.000

90.430.000

19.500.000

70.000

165.787.300

139.701.300

25.000.000

1.086.000

CHELTUIELI Ñ TOTAL

Cheltuieli curente

Transferuri (cotizaþii la organisme
internaþionale

Autoritãþi publice
Cheltuieli curente

Transferuri
Cheltuieli de capital
din total cheltuieli capitol:
Autoritatea legislativã
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ANEXA Nr. 2

CAMERA DEPUTAÞILOR
BUGETUL CAMEREI DEPUTAÞILOR PE ANUL 1997

Ñ Detalierea pe articole de cheltuieli Ñ
Ñ mii lei Ñ
din care:
Natura cheltuielilor

CHELTUIELI Ñ TOTAL

Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale ºi servicii
Transferuri
Cheltuieli de capital
Autoritãþi publice
Autoritatea legislativã
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Ñ Cheltuieli cu salariile
Ñ Contribuþii pentru asigurãri
sociale de stat
Ñ Cheltuieli pentru constituirea
Fondului pentru plata ajutorului
de ºomaj
Ñ Deplasãri, detaºãri, transferãri,
din care:
Ñ Deplasãri, detaºãri, transferãri
în þarã
Ñ Deplasãri în strãinãtate
Cheltuieli materiale ºi servicii
Ñ Cheltuieli pentru întreþinere ºi
gospodãrie
Ñ Materiale ºi prestãri de servicii
cu caracter funcþional
Ñ Obiecte de inventar de micã
valoare sau scurtã duratã ºi
echipament
Ñ Reparaþii curente
Ñ Reparaþii capitale
Ñ Cãrþi ºi publicaþii
Ñ Alte cheltuieli
Transferuri
Cheltuieli de capital
Investiþii ale instituþiilor publice

Sesiunea de toamnã
Institutul
a Adunãrii
Român pentru
Atlanticului
Drepturile
de Nord
Omului

Prevederi
1997

Camera
Deputaþilor

1

2

165.787.300
55.787.300
35.100.000
20.400.000
287.300
110.000.000
165.787.300
165.787.300
55.787.300
35.100.000
16.716.000

139.701.300
49.271.300
33.884.000
15.100.000
287.300
90.430.000
139.701.300
139.701.300
49.271.300
33.884.000
15.758.000

25.000.000
5.500.000
663.000
4.837.000

1.086.000
1.016.000
553.000
463.000

19.500.000
25.000.000
25.000.000
5.500.000
663.000
598.000

70.000
1.086.000
1.086.000
1.016.000
553.000
360.000

4.089.500

3.939.500

65.000

85.000

805.900
13.488.600

787.900
13.398.600

12.032.400
1.456.200
20.400.000

11.997.400*)
1.401.200
15.100.000

4.837.000

35.000
55.000
463.000

10.787.400

8.678.400

1.991.000

118.000

2.260.000

1.454.500

755.500

50.000

255.000
502.300
20.000
562.300
6.013.000
287.300
110.000.000
110.000.000

154.000
402.300

86.000

2.004.500

15.000
100.000
20.000
40.000
120.000

19.500.000
19.500.000

70.000
70.000

3

522.300
3.888.500
287.300
90.430.000
90.430.000

4

18.000
90.000

*) Din care, 150 milioane lei reprezintã Fondul preºedintelui Camerei Deputaþilor, constituit potrivit Legii nr. 53/1991,
republicatã.
Numãrul mediu de
Salariul mediu lunar
personal propus a se
pe anul 1997
finanþa pe anul 1997
Ñ lei Ñ

Total, din care:

1.883

887.732

Cheltuieli cu salariile,
propuse pe anul 1997
Ñ mii lei Ñ

16.716.000

Autoritãþi
publice
1.883
887.732
16.716.000
Compression
by CVISION
Technologies’ PdfCompressor.
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ANEXA Nr. 3

CAMERA DEPUTAÞILOR

LISTA

obiectivelor de investiþii pe anul 1997, prevãzute în bugetele instituþiilor publice finanþate
din venituri proprii ºi alocaþii de la bugetul de stat
INV
(mii lei)

C+M
Nr.
crt.

Nominalizarea pe obiective de investiþii,
dotãri ºi alte cheltuieli de investiþii (data
începerii Ñ an/trim., nr. ºi data aprobãrii
documentaþiei de investiþii)

Valoarea
totalã

Valoarea
totalã
actualizatã

Propuneri
1997

Capacitãþi
Termen P.I.F.

0

1

2

3

4

5

TOTAL,
din care:

47.271.800
34.140.700
47.271.800
34.140.700
Ñ
Ñ
Ñ
47.271.800
34.140.700
47.271.800
34.140.700

873.941.030 110.000.000
682.409.602
64.890.000
856.831.030
92.890.000
682.409.602
64.890.000
40.000
40.000
ÑÑ
ÑÑ
17.070.000
17.070.000
873.941.030 110.000.000
682.409.602
64.890.000
873.941.030 110.000.000
682.409.602
64.890.000

47.271.800
34.140.700

856.831.030
682.409.602

92.890.000
64.890.000

822.559.520
662.736.962

71.590.000
47.590.000

1999

32.163.910
19.222.640

19.800.000
15.800.000

1998

2.107.600
450.000

1.500.000
1.500.000

1997

40.000
ÑÑ

40.000
ÑÑ

1999

17.070.000

17.070.000

A.

Lucrãri în continuare

B.

Lucrãri noi

C.

Alte cheltuieli de investiþii
Din TOTAL, desfãºurat potrivit
clasificaþiei bugetare:
CAPITOLUL ”Investiþii ale instituþiilor
publiceÒ,
din care:

A.

Lucrãri în continuare

1.

Obiectivul ”Casa RepubliciiÒ
Ñ data începerii: 1984
23.366.200
Ñ nr. ºi data aprobãrii documentaþiei: 20.484.100
Hotãrârea Guvernului nr. 718/1991
Obiectivul ”Casa RepubliciiÒ Ñ
parcaj subteran
Ñ data începerii: 1984
21.798.000
Ñ nr. ºi data aprobãrii documentaþiei: 13.206.600
Hotãrârea Guvernului nr. 672/1994
Obiectivul ”Casa RepubliciiÒ Ñ
conservare
Ñ data începerii: 1992
2.107.600
Ñ nr. ºi data aprobãrii documentaþiei:
450.000
Acordul M.F. nr. 826/1992
Lucrãri noi
Obiectivul ”Hotelul Parlamentului*)
Ñ
Ñ data începerii: 1996
Ñ
Ñ nr. ºi data aprobãrii documentaþiei: Ñ
Alte cheltuieli de investiþii,
Ñ
din care:
Achiziþii de imobile
Ñ
Consolidãri pentru punerea în
siguranþã a fondului construit
existent, potrivit Ordonanþei Guvernului
nr. 20/1994
Ñ
Dotãri independente**)
Ñ
Alte cheltuieli de investiþii
Ñ

2.

3.

B.

C.
1.
2.

3.
4.

Ñ

Ñ
17.070.000
Ñ

Ñ

Ñ
17.070.000
Ñ

Ñ

Ñ
Ñ

**) Investiþia va putea fi realizatã numai dupã obþinerea aprobãrilor prevãzute de Legea nr. 72/1996 privind finanþele publice.
**) Din care, 70.000 mii lei pentru Institutul Român pentru Drepturile Omului ºi 9.500.000 mii lei pentru sesiunea de
toamnã a Adunãrii Atlanticului de Nord.
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ANEXA Nr. 4

CAMERA DEPUTAÞILOR

BUGETUL DE VENITURI ªI CHELTUIELI

al activitãþilor extrabugetare pe anul 1997
Ñ mii lei Ñ
Indicatori

1. Excedent la finele anului 1996

Prevederi 1997

400.000

2. Stocuri ºi alte imobilizãri ale anului 1996

1.800.000

3. Venituri în anul 1997

5.000.000

4. TOTAL RESURSE (1 + 2 + 3)

7.200.000

5. Cheltuieli 1997

5.000.000

6. Venit net (4Ñ5)

2.200.000

7. Stocuri ºi alte imobilizãri

1.900.000

8. Excedent la finele anului 1997

300.000

Ñ Detalierea pe articole de cheltuieli Ñ
TOTAL CHELTUIELI

5.000.000

I. CHELTUIELI CURENTE

4.590.000

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

975.000

1. Cheltuieli cu salariile

750.000

2. Contribuþii pentru asigurãri sociale de stat

156.250

3. Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de ºomaj

31.250

4. Deplasãri, detaºãri, transferãri

37.500

B. CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII

3.615.000

1. Cheltuieli pentru întreþinere ºi gospodãrie

1.000.000

2. Materiale ºi prestãri de servicii cu caracter funcþional

2.262.500

3. Obiecte de inventar de micã valoare sau de scurtã duratã ºi echipament

125.000

4. Reparaþii curente

50.000

5. Cãrþi ºi publicaþii

20.000

6. Alte cheltuieli

157.500

II. CHELTUIELI
DE CAPITAL
410.000
Compression
by CVISION
Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation
Purposes Only
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CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

H O T Ã R Â R E A Nr. 43
din 5 octombrie 1996
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Mihai Constantinescu
Viorel Mihai Ciobanu
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Alexandru Grigorie
Georgeta Panoviciu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

CURTEA,

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol soluþionarea contestaþiei în anulare, formulatã 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,
raportate la art. 317 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedurã
civilã, de domnul Bucur-Volk Petru împotriva Hotãrârii Curþii
Constituþionale nr. 20 din 19 septembrie 1996, de respingere a contestaþiei sale privind înregistrarea candidaturii
domnului Ion Iliescu.
Curtea a decis soluþionarea prezentei contestaþii fãrã
citarea contestatorului, potrivit procedurii legale referitoare
la soluþionarea contestãrii candidaturilor la funcþia de
Preºedinte al României, având în vedere caracterul sãu de
incident procedural în cadrul contenciosului electoral ºi
þinând seama de cerinþa legalã a rezolvãrii litigiilor în
domeniul electoral, cu respectarea termenelor prevãzute de
lege, conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 47/1992,
ale art. 11 alin. (2) ºi (3) ºi ale art. 28 alin. (1) din Legea
nr. 69/1992. De aceea, în temeiul art. 16 din Legea
nr. 47/1992, Curtea constatã cã prevederile art. 85 ºi
urmãtoarele din Codul de procedurã civilã, referitoare la
citarea sau înfãþiºarea pãrþilor, sunt incompatibile cu procedura jurisdicþionalã de soluþionare a contestaþiei de faþã.
Magistratul-asistent prezintã obiectul contestaþiei.
În contestaþie se cere anularea hotãrârii atacate pe
aceastã cale, întrucât judecata s-a fãcut fãrã citarea pãrþilor, inclusiv a contestatorului, considerându-se cã sunt incidente prevederile art. 317 alin. 1 pct. 1 din Codul de
procedurã civilã, conform cãrora hotãrârile irevocabile pot fi
atacate cu contestaþie în anulare, când procedura de chemare a pãrþii nu a fost îndeplinitã potrivit cerinþelor legii, iar
acest motiv nu a putut fi invocat pe cãile ordinare de atac.
Contestatorul susþine cã, neputând participa la ºedinþã, a
fost în imposibilitate de a prezenta dovezi pertinente ºi
concludente în sprijinul contestaþiei ce i-a fost respinsã.
Procurorul, având cuvântul, apreciazã cã, þinând seama
de dispoziþiile legale aplicabile contenciosului electoral preºedinþial, contestaþia în anulare, formulatã de domnul
Bucur-Volk Petru, este inadmisibilã.

luând în dezbatere contestaþia în anulare, constatã, cu opinia separatã a unui judecãtor, 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, raportate la art. 317 alin. 1 pct. 1 din Codul
de procedurã civilã.
În opinia separatã se aratã cã, deoarece, faþã de dispoziþiile constituþionale ºi legale, jurisdicþia constituþionalã nu
include ºi cãile extraordinare de atac, iar în acest domeniu
nu sunt aplicabile dispoziþiile procedurale civile, cererii de
faþã îi sunt aplicabile dispoziþiile constituþionale ºi legale privitoare la rezolvarea petiþiilor. Ca atare, rezolvarea acesteia
prin proceduri jurisdicþionale este contrarã Constituþiei ºi
dispoziþiilor legale în materie.
Analizând contestaþia în raport cu prevederile
Constituþiei, ale Legii nr. 69/1992, ale art. 85 alin. (2) din
Legea nr. 68/1992 ºi ale art. 28 alin. (1) din Legea
nr. 69/1992, Curtea reþine urmãtoarele:
În conformitate cu prevederile art. 85 alin. (2) din Legea
nr. 68/1992, împotriva hotãrârilor definitive pronunþate în
contenciosul electoral, reglementat de aceastã lege, nu
existã cale de atac. În acest sens, prin Decizia Curþii
Constituþionale nr. 3 din 30 iunie 1992, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 15 iulie
1992, s-a decis cã dispoziþia respectivã este constituþionalã,
fiind conformã exigenþelor impuse de specificul procesului
electoral. Obiecþia de neconstituþionalitate pentru soluþionarea cãreia s-a emis aceastã decizie privea tocmai admisibilitatea cãilor extraordinare de atac în domeniul
contenciosului electoral.
Întrucât art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1992 pentru
alegerea Preºedintelui României prevede cã dispoziþiile
legale referitoare la judecarea contestaþiilor ºi a oricãror
alte cereri din Legea nr. 68/1992 se aplicã ºi în ce priveºte alegerile preºedinþiale, rezultã cã prevederile art. 85
alin. (2) din Legea nr. 68/1992 sunt incidente ºi în ce priveºte contenciosul electoral privind alegerile preºedinþiale.
În consecinþã, împotriva hotãrârilor Curþii Constituþionale
emise pentru soluþionarea contestaþiilor privind înregistrarea sau
neînregistrarea unei candidaturi nu existã nici o cale de atac.
În acelaºi sens, prin Decizia Plenului Curþii
Constituþionale nr. 2 din 3 martie 1994, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 25 martie 1994, s-a statuat cã ”în activitatea jurisdicþionalã a Curþii
Constituþionale contestaþia în anulare este exclusãÒ.
Faþã de cele arãtate, rezultã cã prezenta contestaþie
urmeazã a fi respinsã ca inadmisibilã.

Pentru considerentele arãtate ºi vãzând dispoziþiile art. 144 lit. d) din Constituþie, ale art. 13 alin. (1) lit. B. a) ºi ale
art. 27 ºi 28 din Legea nr. 47/1992, ale art. 2 alin. (2) ºi ale art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1992, precum ºi ale art. 85
alin. (2) din Legea nr. 68/1992, raportate la art. 317 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedurã civilã, cu unanimitate de voturi,
CURTEA
În numele legii
H O T Ã R Ã ª T E :

Respinge ca inadmisibilã contestaþia în anulare, formulatã de domnul Bucur-Volk Petru împotriva Hotãrârii Curþii
Constituþionale nr. 20 din 19 septembrie 1996.
Hotãrârea este definitivã ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU

Magistrat-asistent,

Panoviciu Purposes Only
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

H O T Ã R Â R E A Nr. 44
din 5 octombrie 1996
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Viorel Mihai Ciobanu
Mihai Constantinescu
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Alexandru Grigorie
Georgeta Panoviciu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

numai dacã este însoþitã de lista sau de listele cu cel
puþin 100.000 de susþinãtori, cerinþã de ordine publicã.
CURTEA,

Pe rol soluþionarea contestaþiei formulate de domnul
Zdrenghea Voicu împotriva Hotãrârii Biroului Electoral
Central nr. 6 din 1 octombrie 1996, prin care s-a respins
cererea de înregistrare a candidaturii sale pentru funcþia de
Preºedinte al României, depusã la Biroul Electoral Central
cu nr. 301 din 2 octombrie 1996.
Contestaþia a fost înaintatã Curþii Constituþionale ºi formeazã obiectul Dosarului nr. 248 D/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, ale art. 11 alin. (2) ºi (3) ºi ale 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 contestaþie se susþine cã în mod greºit Biroul
Electoral Central a respins cererea de înregistrare a
candidaturii sale pe motiv cã nu este însoþitã de lista
susþinãtorilor în condiþiile art. 9 alin. (2) lit. c) din Legea
nr. 69/1992, deoarece aceastã cerinþã a legii nu este prevãzutã în Constituþie, ci într-o lege ”care, dupã natura sa,
este inferioarã ConstituþieiÒ, ºi astfel anuleazã dreptul fundamental de a fi ales, ”acesta neputând fi afectat de condiþiiÒ. Se mai susþine cã, fiind aprobatã prin referendum,
Constituþia nu poate fi ”alteratã de voinþa Parlamentului
care sfideazã suveranitatea poporului, adãugând ceea ce
poporul nu a aprobatÒ, iar condiþia existenþei a 100.000 de
semnãturi reprezintã, totodatã, ”o veritabilã revizuire a
ConstituþieiÒ. În concluzie, se solicitã constatarea neconstituþionalitãþii prevederilor art. 9 lit. c) din Legea nr. 69/1992
ºi se solicitã înregistrarea candidaturii sale în calitate de
candidat independent la Preºedinþia României.
Procurorul solicitã respingerea contestaþiei, întrucât, în
conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) ºi ale art. 9
alin. (2) lit. c) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea
Preºedintelui României, depunerea candidaturii se face

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:
Potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) ºi ale art. 9 alin. (2)
lit. c) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui
României, candidaturile se pot depune la Biroul Electoral
Central, numai dacã sunt însoþite de lista a cel puþin
100.000 de susþinãtori, condiþie instituitã prin lege organicã,
conform art. 72 alin. (3) lit. a) din Constituþie.
În motivarea contestaþiei se susþine cã, întrucât condiþia
legalã a prezentãrii unor liste de semnãturi nu este prevãzutã în Constituþie, art. 9 alin. (2) lit. c) din Legea
nr. 69/1992, care prevede aceastã condiþie, intrã în conflict
cu dispoziþiile constituþionale referitoare la eligibilitate.
Aceastã susþinere nu este întemeiatã, deoarece dreptul
de a fi ales ºi propunerea candidaturii sunt douã aspecte
diferite. Astfel, prin Hotãrârea nr. 37 din 2 octombrie 1996
Curtea a statuat cã deºi o propunere de candidat nu poate
privi, potrivit Constituþiei, decât pe o persoanã ce întruneºte
condiþiile constituþionale de eligibilitate, totuºi alegerile pentru funcþia de Preºedinte al României pot avea loc numai
cu respectarea procedurii electorale instituite prin Legea
nr. 69/1992, adoptatã în temeiul art. 72 alin. (3) lit. a) din
Constituþie. De aceea depunerea candidaturii face parte
din procedura electoralã, aºa încât cerinþa ca propunerea
candidaturii sã fie reprezentativã, având adeziunea a cel
puþin 100.000 de susþinãtori, constituie o condiþie legalã ce
nu vine în conflict cu dreptul constituþional al contestatorului de a fi ales. În acest sens, Curtea Constituþionalã s-a
pronunþat ºi cu prilejul alegerilor din anul 1992 prin
Hotãrârea nr. 3 din 1 septembrie 1992 ºi nu existã
temeiuri pentru a se reveni asupra celor statuate.
Faþã de cele arãtate, se constatã cã motivele invocate
de contestator sunt neîntemeiate ºi, în consecinþã,
Hotãrârea Biroului Electoral Central nr. 6 din 1 octombrie
1996 urmeazã a fi menþinutã, iar contestaþia urmeazã a fi
respinsã.

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

În numele legii
HOTÃRÃªTE:

Respinge ca neîntemeiatã contestaþia formulatã de domnul Zdrenghea Voicu.
Hotãrârea este definitivã ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU

Magistrat-asistent,
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

H O T Ã R Â R E A Nr. 45
din 5 octombrie 1996
maximum 8 ani, iar durata mandatului domnului Ion Iliescu
expirã la 8 octombrie 1996.
Totodatã, se mai invocã, în esenþã, faptul cã preluarea
de cãtre domnul Ion Iliescu a puterii de la ”revoluþionariÒ
s-a fãcut ”printr-o loviturã de statÒ ºi cã în perioada cât
domnul Ion Iliescu a fost preºedinte s-au produs þãrii ”daune morale, economice ºi politiceÒ, constând în: dezvoltarea corupþiei, a infracþionalitãþii, a ºomajului, dezorganizarea
economiei, prejudicierea imaginii þãrii pe plan internaþional,
cu toate consecinþele corespunzãtoare, neasigurarea recuPe rol soluþionarea contestaþiilor privind înregistrarea
perãrii teritoriilor ºi a tezaurului luat de U.R.S.S.
candidaturii domnului Ion Iliescu pentru funcþia de
În motivarea contestaþiei domnului Rotãrescu Ioan se
Preºedinte al României, depuse la Biroul Electoral Central,
susþine încãlcarea art. 81 alin. (4) din Constituþie, prin
dupã cum urmeazã:
aceea cã domnul Ion Iliescu a îndeplinit deja douã manÑ nr. 289 din 2 octombrie 1996 a domnului Popa F.
date în funcþia de Preºedinte al României, dupã cum
Gheorghe;
urmeazã: primul, de la 20 mai 1990 pânã la 22 septembrie
Ñ nr. 302 din 3 octombrie 1996 a domnului Rotãrescu
1992, al doilea mandat, de la 22 septembrie 1992 ºi pânã
Ioan;
în prezent; participarea domnului Ion Iliescu la alegerile din
Ñ nr. 304 din 3 octombrie 1996 a domnului Staicu
acest an ar avea ca rezultat încãlcarea dispoziþiilor
Neculai.
constituþionale ºi, în fapt, îndeplinirea a mai mult de douã
Contestaþiile au fost înaintate Curþii Constituþionale ºi mandate.
formeazã obiectul dosarelor nr. 249D/1996, nr. 250D/1996
În motivarea contestaþiei domnului Staicu Neculai sunt
ºi nr. 252D/1996.
invocate prevederile Decretului-lege nr. 2 din 27 decembrie
Curtea a decis soluþionarea contestaþiilor fãrã citarea 1989, potrivit cãrora nici o persoanã nu poate îndeplini
pãrþilor, având în vedere cerinþa legalã a rezolvãrii lor în funcþia de preºedinte decât pentru o perioadã de cel mult
maximum 48 de ore, potrivit prevederilor art. 14 din Legea douã mandate ºi în virtutea cãrora domnul Ion Iliescu a
nr. 47/1992, ale art. 11 alin. (2) ºi (3) ºi ale art. 28 fost ales pentru primul mandat în anul 1990, precum ºi ale
alin. (1) din Legea nr. 69/1992, raportate la art. 85 din art. 81 alin. (4) ”al legii fundamentale promulgate de dânsul
Legea nr. 68/1992 ºi coroborate cu art. 581 alin. 3 din în timpul primului mandatÒ ºi ale Legii nr. 69/1992. Þinând
Codul de procedurã civilã.
seama de aceste prevederi, se aratã cã domnul Ion Iliescu
Magistratul-asistent prezintã obiectul contestaþiilor.
a fost ales în anii 1990 ºi 1992 ºi deci nu mai are dreptul
În motivarea contestaþiei depuse de domnul Popa F. la al treilea mandat, invocându-se ºi faptul cã în anul 1992
Gheorghe se aratã cã, potrivit art. 81 alin. (4) din Curtea ar fi statuat cã alegerea este pentru al doilea
Constituþie, ”nici o persoanã nu poate îndeplini funcþia de mandat.
Preºedinte al României decât pentru cel mult douã manDeoarece contestaþiile au acelaºi obiect, ºi anume înredateÒ. Aceste prevederi au fost preluate din Decretul-lege gistrarea candidaturii domnului Ion Iliescu, iar între motivele
nr. 2 din 27 decembrie 1989, care, la rândul lui, le prelu- invocate existã o strânsã legãturã, preºedintele Curþii
ase din Comunicatul cãtre þarã al Consiliului Frontului Constituþionale, pentru o mai bunã administrare a justiþiei,
Salvãrii Naþionale din 22 decembrie 1989. Astfel, se sus- pune în discuþie conexarea dosarelor.
þine cã domnul Ion Iliescu îndeplineºte funcþia de preºeProcurorul este de acord cu conexarea dosarelor.
dinte de la 22 decembrie 1989, primul mandat fiind între
Curtea dispune conexarea dosarelor nr. 250D/1996 ºi
22 decembrie 1989 ºi 20 mai 1990, al doilea mandat, de nr. 252D/1996 la Dosarul nr. 249D/1996, care a fost înrela 20 mai 1990 pânã la 8 octombrie 1992, iar al treilea gistrat primul, urmând a se pronunþa asupra tuturor conteseste cel pe care îl îndeplineºte în prezent. De asemenea, taþiilor printr-o singurã hotãrâre.
se aratã cã durata mandatului este de 4 ani, neputându-se
Procurorul, având cuvântul în fond, pune concluzii de
mãri decât în caz de rãzboi sau în caz de catastrofã, cã respingere a contestaþiilor, deoarece motivele pe care acesnumãrul mandatelor fiind de cel mult douã, rezultã cã o tea se întemeiazã au fost soluþionate de Curtea
Constituþionalã prinFor
hotãrâri
deja pronunþate.
Cât priveºte
persoanã nu poate
funcþia
de preºedinte decât
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consideraþiile de ordin politic, economic ºi moral, aratã cã

În motivarea contestaþiei domnului Popa F. Gheorghe se
mai susþine cã durata mandatului preºedinþial este de 4 ani

acestea nu reprezintã cauze de neeligibilitate.

ºi, ca urmare, mandatul preºedinþial al domnului Ion Iliescu,
CURTEA,

început în anul 1992, ar expira la 8 octombrie 1996, astfel

luând în dezbatere contestaþiile înaintate de Biroul

încât, dupã aceastã datã, deºi depunerea jurãmântului a

Electoral Central, constatã cã este competentã sã le solu-

avut loc la data de 30 octombrie 1992, exercitarea atribuþi-

þioneze în temeiul art. 144 lit. d) din Constituþie, al art. 27

ilor preºedinþiale este lipsitã de temei constituþional.

din Legea nr. 47/1992 ºi al art. 11 alin. (3) din Legea

Aceastã afirmaþie nu þine seama de faptul cã, potrivit pre-

nr. 69/1992.

vederilor art. 83 alin. (1) ºi (2) din Constituþie, mandatul

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:

preºedintelui se exercitã de la data depunerii jurãmântului
pânã la depunerea jurãmântului de preºedintele nou-ales.
În consecinþã, mandatul actual al Preºedintelui României
expirã pe data depunerii jurãmântului de cãtre preºedintele
care va fi ales la 3 noiembrie 1996.

Contestaþiile se întemeiazã, în esenþã, pe un singur

Celelalte ”motiveÒ invocate de domnul Popa F.

motiv, ºi anume depunerea candidaturii domnului Ion

Gheorghe nu reprezintã impedimente juridice pentru ca o

Iliescu pentru un al treilea mandat. În legãturã cu acest

persoanã sã poatã candida la funcþia de Preºedinte al

motiv, Curtea Constituþionalã s-a pronunþat prin Hotãrârea

României, în sensul prevederilor art. 34 alin. (2), art. 16

nr. 1 din 8 septembrie 1996, publicatã în Monitorul Oficial

alin. (3), art. 37 alin. (3), art. 35 alin. (2) ºi ale art. 81

al României, Partea I, nr. 213 din 9 septembrie 1996, ºi

alin. (4) din Constituþie, astfel încât nu pot constitui temei

nu existã motive sã se revinã asupra celor statuate. Astfel,

legal pentru infirmarea înregistrãrii de cãtre Biroul Electoral

s-a stabilit cã ”mandatul preºedinþial reglementat de

Central a candidaturii domnului Ion Iliescu la alegerile pre-

Constituþia României nu poate fi aºezat în prelungirea unor

ºedinþiale din 3 noiembrie 1996. În acest sens, Curtea

durate de îndeplinire a funcþiei de Preºedinte al României
anterioare intrãrii în vigoare a legii fundamentaleÒ ºi cã
”mandatul de Preºedinte al României din perioada
1992Ð1996 este primul mandat constituþional al domnului

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 de ordin politic,
economic ºi moral exced atribuþiilor Curþii Constituþionale,

Ion IliescuÒ. În consecinþã, motivul invocat în legãturã cu

definite de Constituþie ºi de Legea nr. 69/1992, putând fi

numãrul mandatelor exercitate pânã în prezent de domnul

apreciate, eventual, numai de cãtre corpul electoral cu pri-

Ion Iliescu este neîntemeiat, iar Curtea Constituþionalã nu a

lejul exprimãrii votului.

statuat anterior cã domnul Ion Iliescu ar fi candidat în anul
1992 la un al doilea mandat.

În consecinþã, contestaþiile ce fac obiectul judecãþii de
faþã urmeazã a fi respinse.

Pentru considerentele arãtate ºi vãzând dispoziþiile art. 144 lit. d) din Constituþie, ale art. 13 alin. (1) lit. B. a) ºi
ale art. 27 ºi 28 din Legea nr. 47/1992, precum ºi ale art. 2 alin. (2) ºi ale art. 11 alin. (2) ºi (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 Popa F. Gheorghe, Rotãrescu Ioan ºi Staicu Neculai.
Hotãrârea este definitivã ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Bratu
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prevenirea furturilor din fabrici ºi din cooperativele agricole
de producþie, liberalizãrii preþurilor etc., s-a ajuns la degradarea economiei naþionale ºi, în final, la scãderea nivelului
de trai al populaþiei.
Procurorul, având cuvântul în fond, apreciazã ca neîntemeiatã contestaþia, întrucât motivele invocate nu reprezintã
cauze de neeligibilitate, ci simple consideraþiuni politice.

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

CURTEA,

Pe rol soluþionarea contestaþiei privind înregistrarea candidaturii domnului Petre Roman pentru funcþia de
Preºedinte al României, la alegerile din 3 noiembrie 1996,
depusã de domnul Rotãrescu Ioan la Biroul Electoral
Central, cu nr. 303 din 3 octombrie 1996.
Contestaþia a fost înaintatã Curþii Constituþionale ºi formeazã obiectul Dosarului nr. 251D/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 ale 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 în perioada în care
a îndeplinit funcþia de prim-ministru domnul Petre Roman a
sãvârºit o serie de greºeli care îl fac necorespunzãtor pentru a putea candida la funcþia de Preºedinte al României.
Astfel, în timpul guvernãrii sale, nu a luat toate mãsurile
necesare pentru protecþia socialã a categoriilor de persoane cele mai defavorizate, respectiv a mamelor cu mulþi
copii ºi a pensionarilor singuri, nefãcând nici o diferenþiere
între aceºtia ºi ceilalþi cetãþeni, greºealã recunoscutã în
presã ºi în Parlamentul României. De asemenea, susþine
cã, datoritã deschiderii graniþelor, neluãrii de mãsuri pentru

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 prevederilor
art. 34 alin. (2), art. 16 alin. (3), art. 37 alin. (3), art. 35
alin. (2) ºi ale art. 81 alin. (4) din Constituþie, astfel încât
nu pot constitui temei legal pentru infirmarea înregistrãrii de
cãtre Biroul Electoral Central a candidaturii domnului Petre
Roman 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 temei pentru a se reveni
asupra celor statuate.
Prin natura lor, aceste motive de ordin politic ºi moral
exced atribuþiilor Curþii Constituþionale, definite de Constituþie
ºi de Legea nr. 69/1992, putând fi apreciate, eventual,
numai de cãtre 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) ºi
ale art. 27 ºi 28 din Legea nr. 47/1992, precum ºi ale art. 2 alin. (2) ºi ale art. 11 alin. (2) ºi (3) din Legea nr. 69/1992,
cu unanimitate de voturi,
CURTEA

În numele legii
HOTÃRÃªTE:

Respinge ca neîntemeiatã contestaþia privind înregistrarea candidaturii domnului Petre Roman la funcþia de
Preºedinte al României, formulatã de domnul Rotãrescu Ioan.
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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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
privind lansarea unei emisiuni de titluri de stat cu dobândã, seria 1996 C3
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, republicatã,
în baza prevederilor art. 18 din Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996, ale art. 7 din Legea
nr. 91/1993 privind datoria publicã ºi ale Convenþiei nr. 20.169/1994, încheiatã între Ministerul Finanþelor ºi Banca
Naþionalã a României,
emite urmãtorul ordin:
Art. 6. Ñ Lansarea emisiunii de titluri de stat se face
prin subscripþie publicã, certificatele de trezorerie cu
dobândã putând fi cumpãrate de societãþi bancare din
România în nume propriu ºi/sau în numele clienþilor lor,
persoane juridice.
Cererile de subscriere se depun la Banca Naþionalã a
României pânã cel mai târziu cu douã zile înainte de data
vânzãrii, pânã la ora 12,00 a respectivei zile.
Dupã închiderea subscrierii, Banca Naþionalã a României
îi va informa pe participanþi, în cel mai scurt timp, asupra
acceptãrii sau neacceptãrii, totale sau parþiale, a cererilor
depuse.
Art. 7. Ñ Plata certificatelor de trezorerie cu dobândã
subscrise se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpãrãtorului, deschis la Banca Naþionalã a
României, cu suma reprezentând valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã cumpãrate.
Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã
se va face la data scadenþei, prin creditarea contului deþinãtorului cu suma reprezentând valoarea nominalã plus
dobânda.
Art. 8. Ñ Certificatele de trezorerie cu dobândã nu se
emit în formã fizicã. Proprietatea asupra acestora va fi
înregistratã la Banca Naþionalã a României, iar orice schimbare a titularului dreptului de proprietate va fi anunþatã
acesteia în conformitate cu procedura stabilitã.
Art. 9. Ñ Prezenta emisiune nu beneficiazã de facilitãþi
fiscale.
Art. 10. Ñ Direcþia generalã creanþe ºi angajamente
interne ºi externe ale statului din Ministerul Finanþelor va
aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 1. Ñ Se aprobã lansarea unei emisiuni de titluri de
stat, numite certificate de trezorerie cu dobândã, seria 1996
C3, în valoare nominalã totalã de 177.048.655.394 lei.
Valoarea nominalã poate fi majoratã în funcþie de necesitãþile de finanþare a deficitului bugetului de stat.
Art. 2. Ñ Certificatele de trezorerie cu dobândã sunt
puse în vânzare la valoarea nominalã (100%) la data de
17 octombrie 1996.
Art. 3. Ñ Scadenþa certificatelor de trezorerie cu
dobândã, seria 1996 C3, este la 91 de zile de la data lansãrii, respectiv joi, 16 ianuarie 1997.
Art. 4. Ñ Dobânda, a cãrei ratã se va situa la nivelul
ratei medii a dobânzii pe piaþa interbancarã BUBID la
3 luni, stabilitã de Banca Naþionalã a României pentru tranzacþiile încheiate cu 5 zile lucrãtoare anterior datei emisiunii, se va plãti la scadenþã ºi se va determina dupã
formula:
K x i x nr. de zile pânã la scadenþã

D =

,

360

în care:
D = valoarea dobânzii;
K = valoarea nominalã totalã;
i = rata dobânzii.
Art. 5. Ñ Valoarea nominalã individualã a unui certificat
de trezorerie cu dobândã este de 10.000.000 lei pentru un
numãr de 17.704 certificate de trezorerie cu dobândã ºi de
8.655.394 lei pentru un certificat de trezorerie.

p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
Bucureºti, 3 octombrie 1996.
Nr. 1.932.
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