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CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

H O T Ã R Â R E A Nr. 8
din 27 octombrie 2000

privind contestarea înregistrãrii tuturor candidaturilor
pentru funcþia de Preºedinte al României
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin-Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Mariana Trofimescu
Maria Bratu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

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

La data de 26 octombrie 2000 Biroul Electoral Central a
înaintat Curþii Constituþionale, în vederea soluþionãrii, contestaþia formulatã de domnul Iustin Mera privind contestarea înregistrãrii tuturor candidaturilor pentru funcþia de
Preºedinte al României, contestaþie ce formeazã obiectul
Dosarului nr. 335D/2000.
Potrivit dispoziþiilor art. 20 alin. 4 teza întâi din
Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Curþii
Constituþionale, astfel cum a fost modificat prin Hotãrârea

Plenului Curþii Constituþionale nr. 19 din 17 octombrie 2000,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509
din 17 octombrie 2000, contestaþiile se soluþioneazã fãrã
citarea pãrþilor, cu participarea numai a judecãtorilor Curþii,
pe baza sesizãrii ºi a celorlalte documente aflate la dosar.
Contestaþia este îndreptatã ”împotriva tuturor partidelor
politice antrenate în noul joc al alegerilor din anul 2000Ò,
precum ºi ”împotriva tuturor prezidenþiabililor, mulþi dintre ei
ca foºti preºedinþi ºi ca miniºtriÒ.
Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii, în
temeiul art. 85 alin. (1) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului, coroborat cu
art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea
Preºedintelui României, solicitã respingerea contestaþiei,
arãtând cã aceasta cuprinde o expunere a unui om marcat
de suferinþã ca urmare a unor represiuni politice la care a
fost supus, acest lucru fiind reflectat chiar în modul de formulare a contestaþiei, nefiind întemeiatã pe dispoziþii
cuprinse în Constituþie sau în Legea nr. 69/1992. Referitor
la solicitarea privind partidele politice, se precizeazã cã
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aceasta excede competenþei Curþii Constituþionale, expres
ºi limitativ prevãzutã la art. 144 din Constituþie.
C U R T E A,

analizând contestaþia în raport cu prevederile Constituþiei ºi
ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui
României, cu modificãrile ulterioare, ºi vãzând concluziile
reprezentantului Ministerului Public, precum ºi documentele
aflate la dosar, reþine urmãtoarele:
Potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. d) din Constituþie, ale
art. 26 din Legea nr. 47/1992, republicatã, ale art. 2 alin. (2)
ºi ale art. 11 alin. (2) ºi (3) din Legea nr. 69/1992, Curtea
Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã sã
soluþioneze contestaþiile privind înregistrarea candidaturilor
pentru funcþia de Preºedinte al României.
Examinând contestaþia, Curtea constatã cã aceasta
priveºte contestarea, în general, a candidaþilor pentru
funcþia de Preºedinte al României, pentru alegerile din
acest an. Potrivit legii însã contestaþia nu poate privi decât
candidaþii individualizaþi, dupã înregistrarea candidaturii lor
la Biroul Electoral Central.
În soluþionarea acestei contestaþii, Curtea urmeazã sã
se pronunþe având în vedere atât condiþiile de eligibilitate,
cât ºi impedimentele constituþionale pentru a fi ales în
funcþia de Preºedinte al României, expres ºi limitativ
prevãzute la art. 35, art. 34 alin. (2), art. 16 alin. (3),
art. 37 alin. (3) ºi la art. 81 alin. (4) din Constituþie, texte
al cãror conþinut este urmãtorul:
Ñ Art. 35: ”(1) Au dreptul de a fi aleºi cetãþenii cu drept de
vot care îndeplinesc condiþiile prevãzute în articolul 16 alineatul (3), dacã nu le este interzisã asocierea în partide politice,
potrivit articolului 37 alineatul (3).
(2) Candidaþii trebuie sã fi împlinit, pânã în ziua alegerilor
inclusiv, vârsta de cel puþin 23 de ani, pentru a fi aleºi în

Camera Deputaþilor sau în organele locale, ºi vârsta de cel
puþin 35 de ani, pentru a fi aleºi în Senat sau în funcþia de
Preºedinte al României.Ò;
Ñ Art. 34 alin. (2): ”Nu au drept de vot debilii sau alineaþii
mintal, puºi sub interdicþie, ºi nici persoanele condamnate, prin
hotãrâre judecãtoreascã definitivã, la pierderea drepturilor
electorale.Ò;
Ñ Art. 16 alin. (3): ”Funcþiile ºi demnitãþile publice, civile
sau militare, pot fi ocupate de persoanele care au numai
cetãþenia românã ºi domiciliul în þarã.Ò;
Ñ Art. 37 alin. (3): ”Nu pot face parte din partide politice
judecãtorii Curþii Constituþionale, avocaþii poporului, magistraþii,
membrii activi ai armatei, poliþiºtii ºi alte categorii de funcþionari
publici stabilite prin lege organicã.Ò;
Ñ Art. 81 alin. (4): ”Nici o persoanã nu poate îndeplini
funcþia de Preºedinte al României decât pentru cel mult douã
mandate. Acestea pot fi ºi succesive.Ò
În speþã, examinând motivele invocate de contestator,
Curtea constatã cã acestea nu se regãsesc în conþinutul
prevederilor constituþionale anterior menþionate. Asemenea
motive reprezintã opinii personale ale contestatorului, care,
eventual, pot fi avute în vedere cu ocazia exprimãrii
votului.
Cu privire la contestarea tuturor partidelor politice
Curtea observã cã nu sunt întrunite condiþiile pentru învestirea sa cu examinarea constituþionalitãþii unui partid politic,
condiþii prevãzute la art. 28 alin. (2) din Legea nr. 47/1992,
republicatã, potrivit cãruia: ”Contestaþia privind constituþionalitatea unui partid politic poate fi formulatã de preºedintele uneia
dintre Camerele Parlamentului sau de Guvern. Preºedintele
Camerei poate formula contestaþia numai pe baza unei hotãrâri
adoptate de Camerã cu votul majoritãþii membrilor sãi.Ò
În consecinþã, contestaþia ce face obiectul prezentei
cauze este neîntemeiatã, urmând sã fie respinsã.

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

În numele legii
HOTÃRÃªTE:

Respinge contestaþia privind înregistrarea tuturor candidaturilor pentru funcþia de Preºedinte al României, contestaþie formulatã de domnul Iustin Mera.
Hotãrârea este definitivã ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Maria Bratu
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

H O T Ã R Â R E A Nr. 10
din 27 octombrie 2000

privind contestarea înregistrãrii candidaturilor domnilor Theodor-Dumitru Stolojan ºi Ion Iliescu
pentru funcþia de preºedinte al României
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Romul Petru Vonica
Mariana Trofimescu
Maria Bratu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

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

La data de 26 octombrie 2000 Biroul Electoral Central a
înaintat Curþii Constituþionale, în vederea soluþionãrii, contestaþia formulatã de doamna Floare Rãduþaº privind înregistrarea candidaturilor domnilor Theodor-Dumitru Stolojan ºi
Ion Iliescu pentru funcþia de Preºedinte al României, contestaþie ce formeazã obiectul Dosarului nr. 338D/2000.
Potrivit dispoziþiilor art. 20 alin. 4 teza întâi din
Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Curþii
Constituþionale, astfel cum a fost modificat prin Hotãrârea
Plenului Curþii Constituþionale nr. 19 din 17 octombrie 2000,
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publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509
din 17 octombrie 2000, contestaþiile se soluþioneazã fãrã
citarea pãrþilor, cu participarea numai a judecãtorilor Curþii,
pe baza sesizãrii ºi a celorlalte documente aflate la dosar.
În cuprinsul contestaþiei se fac recomandãri referitoare la
cum ar trebui sã funcþioneze instituþia prezidenþialã,
recurgându-se în acest sens la precepte biblice. De asemenea, autoarea contestaþiei face trimitere la o serie de
acte normative emise în perioada în care domnul TheodorDumitru Stolojan a îndeplinit funcþia de prim-ministru, prin
care s-au creat ”inechitãþi salariale, s-au transmis imobile
din patrimoniul Regiei Autonome a Protocolului de Stat în
patrimoniul unor autoritãþi de stat, s-au acordat facilitãþi fiscale agenþilor economiciÒ. În ceea ce priveºte candidatura
domnului Ion Iliescu, singura referire este aceea cu privire
la Comunicatul cãtre Þarã din 22 decembrie 1989, cu
menþiunea ”ei au tras cu puºca ca sã ajungã la Preºedinþia
RomânieiÒ. În concluzie, autoarea contestaþiei aratã cã parlamentarii ”au pus interesele personale ºi de partid mai
presus de interesele RomânieiÒ.
Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii, în
temeiul art. 85 alin. (1) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului, coroborat cu
art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea
Preºedintelui României, apreciazã ca fiind neîntemeiatã
contestaþia privind înregistrarea candidaturii domnului
Theodor-Dumitru Stolojan pentru funcþia de Preºedinte al
României, arãtând cã motivele invocate nu sunt cauze
legale de neeligibilitate. În consecinþã, se solicitã respingerea contestaþiei.
C U R T E A,

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

soluþioneze contestaþiile privind înregistrarea candidaturilor
pentru funcþia de Preºedinte al României.
Examinând susþinerile autoarei contestaþiei, Curtea
Constituþionalã constatã cã atât condiþiile de eligibilitate, cât
ºi impedimentele constituþionale pentru a fi ales în funcþia
de Preºedinte sunt expres ºi limitativ prevãzute la art. 35,
art. 34 alin. (2), art. 16 alin. (3), art. 37 alin. (3) ºi la
art. 81 alin. (4) din Constituþie, texte al cãror conþinut este
urmãtorul:
Ñ Art. 35: ”(1) Au dreptul de a fi aleºi cetãþenii cu drept de
vot care îndeplinesc condiþiile prevãzute în articolul 16 alineatul (3), dacã nu le este interzisã asocierea în partide politice,
potrivit articolului 37 alineatul (3).
(2) Candidaþii trebuie sã fi împlinit, pânã în ziua alegerilor
inclusiv, vârsta de cel puþin 23 de ani, pentru a fi aleºi în
Camera Deputaþilor sau în organele locale, ºi vârsta de cel
puþin 35 de ani, pentru a fi aleºi în Senat sau în funcþia de
Preºedinte al României.Ò;
Ñ Art. 34. alin. (2): ”Nu au drept de vot debilii sau alienaþii
mintal, puºi sub interdicþie, ºi nici persoanele condamnate, prin
hotãrâre judecãtoreascã definitivã, la pierderea drepturilor electorale.Ò;
Ñ Art. 16 alin. (3): ”Funcþiile ºi demnitãþile publice, civile
sau militare, pot fi ocupate de persoanele care au numai
cetãþenia românã ºi domiciliul în þarã.Ò;
Ñ Art. 37 alin. (3): ”Nu pot face parte din partide politice
judecãtorii Curþii Constituþionale, avocaþii poporului, magistraþii,
membrii activi ai armatei, poliþiºtii ºi alte categorii de funcþionari
publici stabilite prin lege organicã.Ò;
Ñ Art. 81 alin. (4): ”Nici o persoanã nu poate îndeplini
funcþia de Preºedinte al României decât pentru cel mult douã
mandate. Acestea pot fi ºi succesive.Ò
În speþã, examinând motivele invocate de contestator,
Curtea constatã cã acestea nu se regãsesc în conþinutul
prevederilor constituþionale anterior menþionate. Asemenea
motive preprezintã opinii personale ale contestatoarei, care,
eventual, pot fi avute în vedere cu ocazia exprimãrii votului.
În consecinþã, contestaþia ce face obiectul prezentei
cauze este neîntemeiatã ºi urmeazã sã fie respinsã.

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

În numele legii
HOTÃRÃªTE:

Respinge contestaþia privind înregistrarea candidaturilor domnilor Theodor-Dumitru Stolojan ºi Ion Iliescu pentru
funcþia de Preºedinte al României, contestaþie formulatã de doamna Floare Rãduþaº.
Hotãrârea este definitivã ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,
Maria Bratu
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

H O T Ã R Â R E A Nr. 14
din 1 noiembrie 2000

privind contestarea înregistrãrii tuturor candidaturilor pentru funcþia de Preºedinte al României
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Nicolae Popa

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor

Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Mariana Trofimescu
Maria Bratu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent
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La data de 30 octombrie 2000 Biroul Electoral Central a
înaintat Curþii Constituþionale, în vederea soluþionãrii, contestaþia formulatã de domnul Stelian Cincã împotriva înregistrãrii tuturor candidaturilor pentru funcþia de Preºedinte
al României, contestaþie ce formeazã obiectul Dosarului
nr. 343D/2000.
Potrivit dispoziþiilor art. 20 alin. 4 teza întâi din
Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Curþii
Constituþionale, astfel cum a fost modificat prin Hotãrârea
Plenului Curþii Constituþionale nr. 19 din 17 octombrie
2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 509 din 17 octombrie 2000, contestaþiile se
soluþioneazã fãrã citarea pãrþilor, cu participarea numai a
judecãtorilor Curþii, pe baza sesizãrii ºi a celorlalte documente aflate la dosar.
În motivarea contestaþiei se susþin urmãtoarele: nici un
candidat la funcþia de Preºedinte al României ”nu a luat
atitudine faþã de grosolana încãlcare a art. 114 alin. (1) din
Constituþie, deºi alineatul (4) al aceluiaºi articol îi obliga sã
facã acest lucruÒ; candidaþii care sunt ºi membri ai
Parlamentului se fac vinovaþi de ”acceptarea tacitã sau
complice însuºirii de cãtre Guvern a unor atribuþii acordate
de Constituþie numai ParlamentuluiÒ, ceea ce contravine
art. 72 alin. (3) ºi art. 74 alin. (1) din Legea fundamentalã;
”ordonanþele de urgenþã cuprind prevederi care modificã
legea electoralã, ceea ce contravine art. 59 alin. (1) din
ConstituþieÒ.
Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii, în
temeiul art. 85 alin. (1) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului, coroborat cu
art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea
Preºedintelui României, solicitã respingerea contestaþiei,
întrucât argumentele invocate de contestator nu privesc
condiþiile impuse de Constituþie.
C U R T E A,

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

Constituþionalã constatã cã a fost legal sesizatã ºi este
competentã sã soluþioneze contestaþia.
Examinând contestaþia, Curtea constatã cã aceasta
priveºte contestarea înregistrãrii tuturor candidaturilor,
fãcându-se referire la dispoziþiile art. 114 alin. (1) ºi (4),
ale art. 72 alin. (3), ale art. 74 alin. (1) ºi ale art. 59
alin. (1) din Constituþie.
Pe de altã parte, în soluþionarea prezentei contestaþii
Curtea urmeazã sã se pronunþe având în vedere atât
condiþiile de eligibilitate, cât ºi impedimentele constituþionale
pentru a fi ales în funcþia de Preºedinte al României,
expres ºi limitativ prevãzute la art. 35, art. 34 alin. (2),
art. 16 alin. (3), art. 37 alin. (3) ºi la art. 81 alin. (4) din
Constituþie, texte al cãror conþinut este urmãtorul:
Ñ Art. 35: ”(1) Au dreptul de a fi aleºi cetãþenii cu drept de
vot care îndeplinesc condiþiile prevãzute în articolul 16 alineatul (3), dacã nu le este interzisã asocierea în partide politice,
potrivit articolului 37 alineatul (3).
(2) Candidaþii trebuie sã fi împlinit, pânã în ziua alegerilor
inclusiv, vârsta de cel puþin 23 de ani, pentru a fi aleºi în
Camera Deputaþilor sau în organele locale, ºi vârsta de cel
puþin 35 de ani, pentru a fi aleºi în Senat sau în funcþia de
Preºedinte al României.Ò;
Ñ Art. 34 alin. (2): ”Nu au drept de vot debilii sau alienaþii
mintal, puºi sub interdicþie, ºi nici persoanele condamnate, prin
hotãrâre judecãtoreascã definitivã, la pierderea drepturilor
electorale.Ò;
Ñ Art. 16 alin. (3): ”Funcþiile ºi demnitãþile publice, civile
sau militare, pot fi ocupate de persoanele care au numai
cetãþenia românã ºi domiciliul în þarã.Ò;
Ñ Art. 37 alin. (3): ”Nu pot face parte din partide politice
judecãtorii Curþii Constituþionale, avocaþii poporului, magistraþii,
membrii activi ai armatei, poliþiºtii ºi alte categorii de funcþionari
publici stabilite prin lege organicã.Ò;
Ñ Art. 81 alin. (4): ”Nici o persoanã nu poate îndeplini
funcþia de Preºedinte al României decât pentru cel mult douã
mandate. Acestea pot fi ºi succesive.Ò
În speþã, examinând motivele invocate de contestator,
Curtea constatã cã acestea nu se regãsesc în conþinutul
prevederilor constituþionale anterior menþionate. Asemenea
motive reprezintã opinii personale ale contestatorului, care,
eventual, pot fi avute în vedere cu ocazia exprimãrii votului.
În consecinþã, contestaþia ce face obiectul prezentei
cauze este neîntemeiatã ºi urmeazã sã fie respinsã.

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

În numele legii
HOTÃRÃªTE:

Respinge contestaþia privind înregistrarea tuturor candidaturilor pentru funcþia de Preºedinte al României, contestaþie formulatã de domnul Stelian Cincã.
Hotãrârea este definitivã ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Maria Bratu
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

H O T Ã R Â R E A Nr. 16
din 2 noiembrie 2000

privind contestarea înregistrãrii candidaturii domnului Manole Gheorghe Eduard
pentru funcþia de Preºedinte al României
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Mariana Trofimescu
Doina Suliman

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

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

La data de 1 noiembrie 2000 Biroul Electoral Central a
înaintat Curþii Constituþionale, în vederea soluþionãrii, contestaþia nr. 260 din 31 octombrie 2000, formulatã de domnul Ilie Mircea Rai.
Contestaþia priveºte înregistrarea candidaturii domnului
Manole Gheorghe Eduard pentru funcþia de Preºedinte al
României la alegerile din 26 noiembrie 2000 ºi formeazã
obiectul Dosarului nr. 350D/2000.
Potrivit dispoziþiilor art. 20 alin. 4 teza întâi din
Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Curþii
Constituþionale, astfel cum a fost modificat prin Hotãrârea
Plenului Curþii Constituþionale nr. 19 din 17 octombrie 2000,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509
din 17 octombrie 2000, contestaþia se soluþioneazã fãrã
citarea pãrþilor, cu participarea numai a judecãtorilor Curþii,
pe baza sesizãrii ºi a celorlalte documente aflate la dosar.
În motivarea contestaþiei se aratã cã, ”deºi candidatul
are realizãri lãudabile în plan managerial ºi prezintã câteva
idei chiar foarte valoroase cu privire la prerogativele
preºedintelui [É], nu are maturitatea necesarã de a
înþelege fenomenele social-economice micro- ºi macrosistemiceÒ, ºi nici ”capacitatea de selecþie a echipei de lucruÒ ºi
de ”selecþie a informaþiilor esenþiale ºi a soluþiilor decizionale [É]Ò. De aceea, se solicitã respingerea candidaturii
domnului Manole Gheorghe Eduard pentru funcþia de
Preºedinte al României.
Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii, în
temeiul art. 85 alin. (1) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului, coroborat cu
art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea
Preºedintelui României, apreciazã cã motivele invocate nu
pot fi reþinute, deoarece acestea nu se referã la condiþiile
prevãzute de lege pentru eligibilitatea în funcþia de
Preºedinte al României. În final, se solicitã respingerea
contestaþiei.
C U R T E A,

analizând contestaþia în raport cu prevederile Constituþiei ºi
ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui

României, cu modificãrile ulterioare, ºi vãzând concluziile
reprezentantului Ministerului Public, reþine urmãtoarele:
Potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. d) din Constituþie, ale
art. 26 din Legea nr. 47/1992, republicatã, precum ºi ale
art. 2 alin. (2) ºi ale art. 11 alin. (2) ºi (3) din Legea
nr. 69/1992, Curtea Constituþionalã constatã cã a fost legal
sesizatã ºi este competentã sã soluþioneze contestaþia privind înregistrarea candidaturii pentru funcþia de Preºedinte
al României.
În opinia contestatorului domnul Manole Gheorghe
Eduard ”nu are maturitatea necesarãÒ ºi nici ”capacitatea
de selecþie a echipei de lucruÒ ºi de ”selecþie a informaþiilor
esenþiale ºi a soluþiilor decizionale [É]Ò, pentru a putea
îndeplini funcþia de Preºedinte al României.
Analizând contestaþia, Curtea constatã cã atât condiþiile
de eligibilitate, cât ºi impedimentele constituþionale pentru a
fi ales în funcþia de Preºedinte al României sunt prevãzute
expres ºi limitativ la art. 35, art. 34 alin. (2), art. 16
alin. (3), art. 37 alin. (3) ºi la art. 81 alin. (4) din
Constituþie, texte al cãror conþinut este urmãtorul:
Ñ Art. 35: ”(1) Au dreptul de a fi aleºi cetãþenii cu drept de
vot care îndeplinesc condiþiile prevãzute în articolul 16 alineatul (3), dacã nu le este interzisã asocierea în partide politice,
potrivit articolului 37 alineatul (3).
(2) Candidaþii trebuie sã fi împlinit, pânã în ziua alegerilor
inclusiv, vârsta de cel puþin 23 de ani, pentru a fi aleºi în
Camera Deputaþilor sau în organele locale, ºi vârsta de cel
puþin 35 de ani, pentru a fi aleºi în Senat sau în funcþia de
Preºedinte al României.Ò;
Ñ Art. 34 alin. (2): ”Nu au drept de vot debilii sau alienaþii
mintal, puºi sub interdicþie, ºi nici persoanele condamnate, prin
hotãrâre judecãtoreascã definitivã, la pierderea drepturilor electorale.Ò;
Ñ Art. 16 alin. (3): ”Funcþiile ºi demnitãþile publice, civile
sau militare, pot fi ocupate de persoanele care au numai
cetãþenia românã ºi domiciliul în þarã.Ò;
Ñ Art. 37 alin. (3): ”Nu pot face parte din partide politice
judecãtorii Curþii Constituþionale, avocaþii poporului, magistraþii,
membrii activi ai armatei, poliþiºtii ºi alte categorii de funcþionari
publici stabilite prin lege organicã.Ò;
Ñ Art. 81 alin. (4): ”Nici o persoanã nu poate îndeplini
funcþia de Preºedinte al României decât pentru cel mult douã
mandate. Acestea pot fi ºi succesive.Ò
În speþã, examinând motivele invocate de contestator,
Curtea constatã cã acestea nu se regãsesc în conþinutul
prevederilor constituþionale anterior menþionate. Asemenea
motive reprezintã opinii personale ale contestatorului, care,
eventual, pot fi avute în vedere cu ocazia exprimãrii votului.
În consecinþã, contestaþia ce face obiectul prezentei
cauze este neîntemeiatã, urmând sã fie respinsã.
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Pentru considerentele arãtate, în temeiul art. 144 lit. d) din Constituþie, al art. 13 alin. (1) lit. B.a), al art. 16, 26 ºi
27 din Legea nr. 47/1992, republicatã, precum ºi al art. 2 alin. (2) ºi al art. 11 alin. (2) ºi (3) din Legea nr. 69/1992,
CURTEA

În numele legii
HOTÃRÃªTE:

Respinge contestaþia privind înregistrarea candidaturii domnului Manole Gheorghe Eduard pentru funcþia de
Preºedinte al României, contestaþie formulatã de domnul Ilie Mircea Rai.
Hotãrârea este definitivã ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Doina Suliman
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

H O T Ã R Â R E A Nr. 17
din 2 noiembrie 2000

privind contestarea înregistrãrii candidaturii domnului Corneliu Vadim Tudor
pentru funcþia de Preºedinte al României
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Mariana Trofimescu
Doina Suliman

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

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

La data de 1 noiembrie 2000 Biroul Electoral Central a
înaintat Curþii Constituþionale, în vederea soluþionãrii, contestaþia nr. 261 din 31 octombrie 2000, formulatã de domnul Ilie Mircea Rai.
Contestaþia priveºte înregistrarea candidaturii domnului
Corneliu Vadim Tudor pentru funcþia de Preºedinte al
României la alegerile din 26 noiembrie 2000 ºi formeazã
obiectul Dosarului nr. 351D/2000.
Potrivit dispoziþiilor art. 20 alin. 4 teza întâi din
Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Curþii
Constituþionale, astfel cum a fost modificat prin Hotãrârea
Plenului Curþii Constituþionale nr. 19 din 17 octombrie 2000,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509
din 17 octombrie 2000, contestaþia se soluþioneazã fãrã
citarea pãrþilor, cu participarea numai a judecãtorilor Curþii,
pe baza sesizãrii ºi a celorlalte documente aflate la dosar.
În motivarea contestaþiei se aratã cã ”Domnul Corneliu
Vadim Tudor, deºi este înzestrat cu o paletã largã de culturã [É], fiind, în acelaºi timp, un creator important de literaturã [É], este un personaj controversat în domeniul
moral-politic [É]Ò. De asemenea, apreciazã cã ”este un
personaj coleric contrastând cu înþelepciunea necesarã unui
preºedinte [É]Ò. De aceea, considerã cã domnul Corneliu
Vadim Tudor nu are ”calitãþile de a îndeplini atribuþiile prezidenþiale fãrã cusur ºi, pe cale de consecinþã, se solicitã
respingerea candidaturii la alegerile prezidenþialeÒ.
Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii, în
temeiul art. 85 alin. (1) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului, coroborat cu

art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea
Preºedintelui României, apreciazã cã motivele invocate nu
pot fi reþinute, deoarece acestea nu se referã la condiþiile
prevãzute de Constituþie pentru candidatura la funcþia de
Preºedinte al României sau la impedimentele legale pentru
alegerea în aceastã funcþie. În final, se solicitã respingerea
contestaþiei.
C U R T E A,

analizând contestaþia în raport cu prevederile Constituþiei ºi
ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui
României, cu modificãrile ulterioare, ºi vãzând concluziile
reprezentantului Ministerului Public, reþine urmãtoarele:
Potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. d) din Constituþie, ale
art. 26 din Legea nr. 47/1992, republicatã, precum ºi ale
art. 2 alin. (2) ºi ale art. 11 alin. (2) ºi (3) din Legea
nr. 69/1992, Curtea Constituþionalã constatã cã a fost legal
sesizatã ºi este competentã sã soluþioneze contestaþia privind înregistrarea candidaturii pentru funcþia de Preºedinte
al României.
În opinia contestatorului domnul Corneliu Vadim Tudor
nu are calitãþile necesare pentru a putea îndeplini funcþia
de Preºedinte al României.
Analizând contestaþia, Curtea constatã cã atât condiþiile
de eligibilitate, cât ºi impedimentele constituþionale pentru a
fi ales în funcþia de Preºedinte al României sunt prevãzute
expres ºi limitativ la art. 35, art. 34 alin. (2) , art. 16
alin. (3), art. 37 alin. (3) ºi la art. 81 alin. (4) din
Constituþie, texte al cãror conþinut este urmãtorul:
Ñ Art. 35: ”(1) Au dreptul de a fi aleºi cetãþenii cu drept de
vot care îndeplinesc condiþiile prevãzute în articolul 16 alineatul (3), dacã nu le este interzisã asocierea în partide politice,
potrivit articolului 37 alineatul (3).
(2) Candidaþii trebuie sã fi împlinit, pânã în ziua alegerilor
inclusiv, vârsta de cel puþin 23 de ani, pentru a fi aleºi în
Camera Deputaþilor sau în organele locale, ºi vârsta de cel
puþin 35 de ani, pentru a fi aleºi în Senat sau în funcþia de
Preºedinte al României.Ò;
Ñ Art. 34 alin. (2): ”Nu au drept de vot debilii sau alienaþii
mintal, puºi sub interdicþie, ºi nici persoanele condamnate, prin
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hotãrâre judecãtoreascã definitivã, la pierderea drepturilor
electorale.Ò;
Ñ Art. 16 alin. (3): ”Funcþiile ºi demnitãþile publice, civile
sau militare, pot fi ocupate de persoanele care au numai
cetãþenia românã ºi domiciliul în þarã.Ò;
Ñ Art. 37 alin. (3): ”Nu pot face parte din partide politice
judecãtorii Curþii Constituþionale, avocaþii poporului, magistraþii,
membrii activi ai armatei, poliþiºtii ºi alte categorii de funcþionari
publici stabilite prin lege organicã.Ò;
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Ñ Art. 81 alin. (4): ”Nici o persoanã nu poate îndeplini
funcþia de Preºedinte al României decât pentru cel mult douã
mandate. Acestea pot fi ºi succesive.Ò
În speþã, examinând motivele invocate de contestator,
Curtea constatã cã acestea nu se regãsesc în conþinutul
prevederilor constituþionale anterior menþionate. Asemenea
motive reprezintã opinii personale ale contestatorului, care,
eventual, pot fi avute în vedere cu ocazia exprimãrii votului.
În consecinþã, contestaþia ce face obiectul prezentei
cauze este neîntemeiatã, urmând sã fie respinsã.

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

În numele legii
HOTÃRÃªTE:

Respinge contestaþia privind înregistrarea candidaturii domnului Corneliu Vadim Tudor pentru funcþia de Preºedinte
al României, contestaþie formulatã de domnul Ilie Mircea Rai.
Hotãrârea este definitivã ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Doina Suliman
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

H O T Ã R Â R E A Nr. 20
din 2 noiembrie 2000

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

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

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

La data de 31 octombrie 2000 Biroul Electoral Central a
înaintat Curþii Constituþionale, în vederea soluþionãrii, contestaþia înregistratã la nr. 255 din 31 octombrie 2000, formulatã de doamna Veronica Nanu.
Contestaþia priveºte înregistrarea candidaturilor domnilor
Paul-Philippe Hohenzollern ºi Lucian V. Orãºel pentru
funcþia de Preºedinte al României la alegerile din
26 noiembrie 2000 ºi formeazã obiectul Dosarului Curþii
Constituþionale nr. 346 D/2000.
Potrivit dispoziþiilor art. 20 alin. 4 teza întâi din
Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Curþii
Constituþionale, astfel cum a fost modificat prin Hotãrârea
Plenului Curþii Constituþionale nr. 19 din 17 octombrie 2000,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509
din 17 octombrie 2000, contestaþiile se soluþioneazã fãrã

citarea pãrþilor, cu participarea numai a judecãtorilor Curþii,
pe baza sesizãrii ºi a celorlalte documente aflate la dosar.
În motivarea contestaþiei se susþine, în esenþã, cã cei
doi candidaþi beneficiazã de statutul dublei cetãþenii, respectiv româno-americanã ºi româno-englezã, ceea ce contravine art. 35 alin. (1) ºi art. 16 alin. (3) din Constituþie, ºi
cã, în consecinþã, Biroul Electoral Central nu trebuia sã
înregistreze candidaturile acestora pentru funcþia de
Preºedinte al României.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa din 1 noiembrie 2000,
iar prin încheierea din acea datã s-a hotãrât continuarea
acestora pe data de 2 noiembrie 2000, când, în temeiul
art. 165 din Codul de procedurã civilã, s-a dispus disjungerea capãtului de cerere referitor la candidatura domnului
Lucian V. Orãºel, urmând ca în legãturã cu acest capãt de
cerere dezbaterile sã continue în ºedinþa din 3 noiembrie
2000.
Cauza fiind în stare de soluþionare în privinþa
contestaþiei împotriva înregistrãrii candidaturii domnului PaulPhilippe Hohenzollern, reprezentantul Ministerului Public,
punând concluzii, în temeiul art. 85 alin. (1) din Legea
nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a
Senatului, coroborat cu art. 28 alin. (1) din Legea
nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui României, apreciazã ca fiind neîntemeiatã contestaþia privind înregistrarea
candidaturii domnului Paul-Philippe Hohenzollern pentru
funcþia de Preºedinte al României. Se aratã cã la data
depunerii candidaturii la Biroul Electoral Central s-a fãcut
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dovada renunþãrii la cetãþenia britanicã, astfel cum rezultã
din adeverinþa emisã de Ambasada Regatului Unit al Marii
Britanii ºi Irlandei de Nord. În consecinþã, se apreciazã cã
sunt îndeplinite condiþiile prevãzute la art. 16 ºi 35 din
Constituþie ºi se solicitã respingerea contestaþiei.
C U R T E A,

analizând contestaþiile în raport cu prevederile Constituþiei
ºi ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui
României, cu modificãrile ulterioare, vãzând concluziile
reprezentantului Ministerului Public, precum ºi documentele
aflate la dosar, reþine urmãtoarele:
Potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. d) din Constituþie, ale
art. 26 din Legea nr. 47/1992, republicatã, ale art. 2
alin. (2) ºi ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 69/1992,
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã sã soluþioneze contestaþiile privind înregistrarea candidaturii pentru funcþia de Preºedinte al României.
Prin contestaþie se susþine cã domnul Paul-Philippe
Hohenzollern are ºi cetãþenia Regatului Unit al Marii Britanii
ºi Irlandei de Nord, astfel încât nu poate ocupa funcþia de
Preºedinte al României, potrivit dispoziþiilor art. 35 alin. (1)
ºi ale art. 16 alin. (3) din Constituþie.
Conform dispoziþiilor constituþionale ale art. 35 alin. (1)
”Au dreptul de a fi aleºi cetãþenii cu drept de vot care îndeplinesc condiþiile prevãzute în articolul 16 alineatul (3), dacã nu le

este interzisã asocierea în partide politice, potrivit articolului 37
alineatul (3)Ò, iar potrivit art. 16 alin. (3), ”Funcþiile ºi demnitãþile publice, civile sau militare, pot fi ocupate de persoanele
care au numai cetãþenia românã ºi domiciliul în þarãÒ.
De asemenea, art. 10 din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui României prevede: ”Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu îndeplinesc
condiþiile prevãzute de art. 35 din Constituþie pentru a fi alese
sau care au fost alese anterior, de douã ori, ca Preºedinte al
României.Ò
Examinând motivele contestaþiei, Curtea Constituþionalã
constatã cã acestea sunt neîntemeiate, deoarece din actele
aflate la dosar rezultã cã la data de 24 octombrie 2000
domnul Paul-Philippe Hohenzollern a renunþat la cetãþenia
britanicã, renunþare acceptatã de autoritatea competentã ºi,
în consecinþã, nu mai are aceastã cetãþenie, fapt confirmat
prin adeverinþa emisã de Ambasada Regatului Unit al Marii
Britanii ºi Irlandei de Nord, în care se face referire la scrisoarea Direcþiei Naþionale a Imigrãrii din Ministerul de
Interne al Marii Britanii. Astfel fiind, rezultã cã la data
depunerii candidaturii, ºi anume la 25 octombrie 2000, era
îndeplinitã condiþia constituþionalã potrivit cãreia persoanele
care candideazã la funcþia de Preºedinte al României trebuie sã aibã numai cetãþenia românã.
În consecinþã, contestaþia ce face obiectul cauzei de
faþã urmeazã sã fie respinsã.

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

În numele legii
HOTÃRÃªTE:

Respinge contestaþia privind înregistrarea candidaturii domnului Paul-Philippe Hohenzollern pentru funcþia de
Preºedinte al României, contestaþie formulatã de doamna Veronica Nanu.
Hotãrârea este definitivã ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
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