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CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

H O T Ã R Â R E A Nr. 13
din 1 noiembrie 2000

privind contestarea înregistrãrii candidaturii domnului Ion Iliescu
pentru funcþia de Preºedinte al României
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Mariana Trofimescu
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 30 octombrie 2000 Biroul Electoral Central a
înaintat Curþii Constituþionale, în vederea soluþionãrii, contestaþia înregistratã la nr. 223 din 30 octombrie 2000, formulatã de Fundaþia ”Piaþa UniversitãþiiÒ, precum ºi
contestaþia înregistratã la nr. 210 din 30 octombrie 2000,
formulatã de domnul Radu Dan Iliescu.
Contestaþiile privesc înregistrarea candidaturii domnului
Ion Iliescu pentru funcþia de Preºedinte al României la
alegerile din 26 noiembrie 2000 ºi formeazã obiectul dosarelor Curþii Constituþionale nr. 342D/2000 ºi, respectiv,
nr. 344D/2000.
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Potrivit dispoziþiilor art. 20 alin. 4 teza întâi din
Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Curþii
Constituþionale, astfel cum a fost modificat prin Hotãrârea
Plenului Curþii Constituþionale nr. 19 din 17 octombrie
2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 509 din 17 octombrie 2000, contestaþiile se
soluþioneazã fãrã citarea pãrþilor, cu participarea numai a
judecãtorilor Curþii, pe baza sesizãrii ºi a celorlalte documente aflate la dosar.
În motivarea contestaþiei care formeazã obiectul
Dosarului nr. 342D/2000, autorul acesteia solicitã constatarea nulitãþii înregistrãrii candidaturii domnului Ion Iliescu, în
esenþã, pentru cã ”se face vinovat de mãcelul comunist ºi
de toate asasinatele din Piaþa UniversitãþiiÒ.
În motivarea contestaþiei care formeazã obiectul
Dosarului nr. 344D/2000, autorul acesteia invocã faptul cã
domnul Ion Iliescu se face vinovat de ”trãdare de þarã;
hoþie (prin acte ilegale ºi-a cumpãrat locuinþa la un preþ
derizoriu); corupþie (în campania electoralã trecutã a apelat
la un rezident român din strãinãtate pentru editarea afiºelor
electorale pe banii statului ºi le-a introdus în þarã prin
fraudã); subminarea unitãþii naþionale (a instigat grupuri
sociale iresponsabile contra opozanþilor cu prilejul evenimentelor din 29 ianuarie, 12 februarie, 13Ñ15 iunie 1990
ºi 25 septembrie 1991)Ò.
Curtea, având în vedere cã ambele contestaþii au
acelaºi obiect, ºi anume înregistrarea candidaturii domnului
Ion Iliescu, ridicã din oficiu problema conexãrii cauzelor.
Reprezentantul Ministerului Public considerã cã sunt îndeplinite condiþiile legale pentru conexare. Curtea, în temeiul
prevederilor art. 164 din Codul de procedurã civilã ºi ale
art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicatã, dispune conexarea Dosarului nr. 344D/2000 la Dosarul nr. 342D/2000.
Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii, în
temeiul art. 85 alin. (1) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului, coroborat cu
art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea
Preºedintelui României, apreciazã ca fiind neîntemeiate
contestaþiile privind înregistrarea candidaturii domnului Ion
Iliescu pentru funcþia de Preºedinte al României, deoarece
motivele invocate nu sunt cauze de neeligibilitate care sã
intre în competenþa Curþii Constituþionale.
CURTEA,

analizând contestaþiile în raport cu prevederile Constituþiei
ºi ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui
României, cu modificãrile ulterioare, vãzând concluziile
reprezentantului Ministerului Public, precum ºi documentele
aflate la dosar, reþine urmãtoarele:

Potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. d) din Constituþie, ale
art. 26 din Legea nr. 47/1992, republicatã, ale art. 2
alin. (2) ºi ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 69/1992,
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã sã soluþioneze contestaþiile privind înregistrarea candidaturii pentru funcþia de Preºedinte al României.
În opinia contestatorilor candidatura domnului Ion Iliescu
la funcþia supremã în stat este neconstituþionalã. Motivele
invocate în acest sens sunt de ordin politic ºi moral.
Examinând aceste susþineri, Curtea Constituþionalã reþine
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 contestatori,
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 contestaþiile privind înregistrarea candidaturii domnului Ion Iliescu pentru funcþia de Preºedinte al
României, contestaþii formulate de Fundaþia ”Piaþa UniversitãþiiÒ ºi de domnul Radu Dan Iliescu.
Hotãrârea este definitivã ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

H O T Ã R Â R E A Nr. 18
din 2 noiembrie 2000

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

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

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

La data de 1 noiembrie 2000 Biroul Electoral Central a
înaintat Curþii Constituþionale, în vederea soluþionãrii, contestaþia formulatã de domnul Marin N. Duþã, privind înregistrarea candidaturii domnului Petre Roman pentru funcþia de
Preºedinte al României, contestaþie ce formeazã obiectul
Dosarului nr. 354D/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 aratã cã domnul Petre
Roman s-a opus adoptãrii în anul 1991 ”a legii cu privire
la accesul la dosarele Secþiei speciale a C.C. al P.C.R., la
dosarele Securitãþii, ale Ministerului de Interne, Ministerului
Apãrãrii Naþionale, Ministerului de Justiþie ºi Ministerului de
Externe, la publicarea listei nominale cu numele ºi numãrul
dosarelor celor vãtãmaþi, a listei informatorilor denunþãtoriÒ.
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 Petre
Roman pentru funcþia de Preºedinte al României, arãtând
cã motivele invocate sunt chestiuni ce þin de opþiunile politice ale candidatului, a cãror verificare excede competenþei
Curþii Constituþionale. În consecinþã, se solicitã respingerea
contestaþiei.
CURTEA,

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 contestaþia privind înregistrarea candidaturii pentru funcþia de Preºedinte al României.

În opinia contestatorului candidatura domnului Petre
Roman la funcþia supremã în stat este neconstituþionalã.
Motivele invocate în contestaþie sunt de ordin politic ºi
moral, vizând opunerea candidatului la adoptarea, în
anul 1991, a legii privind accesul la propriul dosar ºi
deconspirarea securitãþii ca poliþie politicã. Autorul îºi
întemeiazã contestaþia pe prevederile art. 16, 21, 123, 130
ºi ale art. 144 lit. c) din Constituþie, pe cele ale art. 11 din
Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui României,
precum ºi pe dispoziþiile Codului penal ºi ale Codului de
procedurã penalã.
Examinând motivele cuprinse în contestaþie, 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 stabiliþi 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.
Curtea constatã, de asemenea, cã prevederile
constituþionale cuprinse în art. 21, referitoare la accesul
liber la justiþie, în art. 123, referitoare la înfãptuirea justiþiei,
în art. 130, referitoare la rolul Ministerului Public, precum
ºi prevederile art. 144 lit. c) din Constituþie, referitoare la
competenþa Curþii Constituþionale de a soluþiona excepþiile
de neconstituþionalitate, invocate de contestator, nu justificã,
în mod evident, motivele contestaþiei.
Referitor la incidenþa art. 16 din Constituþie, privind egalitatea în drepturi, Curtea constatã cã numai alin. (3) al
acestui text se referã la un impediment pentru candidaþii la
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funcþii ºi demnitãþi publice, civile sau militare, impediment
care însã nu a fost invocat în cauzã, astfel încât nu poate
fi examinat de Curte.
Curtea constatã totodatã cã dispoziþiile Codului penal,
precum ºi ale Codului de procedurã penalã nu au incidenþã în cauzã, Curtea neavând atribuþii în materia tragerii

la rãspundere penalã a persoanelor vinovate de sãvârºirea
unor infracþiuni, ci numai atribuþiile prevãzute la art. 144 din
Constituþie, fiind unica autoritate de jurisdicþie constituþionalã
în România.
În consecinþã, contestaþia urmeazã sã fie respinsã.

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

În numele legii
HOTÃRÃªTE:

Respinge contestaþia privind înregistrarea candidaturii domnului Petre Roman pentru funcþia de Preºedinte al
României, contestaþie formulatã de domnul Marin N. Duþã.
Hotãrârea este definitivã ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Marioara Prodan

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

H O T Ã R Â R E A Nr. 19
din 2 noiembrie 2000

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

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

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

La data de 1 noiembrie 2000 Biroul Electoral Central a
înaintat Curþii Constituþionale, în vederea soluþionãrii, contestaþia formulatã de domnul Marin N. Duþã, privind înregistrarea candidaturii domnul Ion Iliescu pentru funcþia de
Preºedinte al României, contestaþie ce formeazã obiectul
Dosarului nr. 355D/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 face trimitere la argumentele
invocate în contestaþiile formulate de acelaºi autor în anii
1992 ºi 1996. Totodatã se face referire la ”situaþia de dezastru total din economie, finanþe-bãnci, comerþ, apãrare, la
care au contribuit ºi guvernele F.S.N., P.D.S.R. în perioada
1990Ñ1996Ò, precum ºi la ”neadoptarea, în aceeaºi

perioadã, a legii privind accesul la dosarele Securitãþii, ale
Ministerului de Interne, ale Ministerului Apãrãrii, Justiþiei,
Ministerului de ExterneÒ.
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 Ion
Iliescu pentru funcþia de Preºedinte al României, arãtând
cã motivele invocate sunt chestiuni ce þin de opþiunile politice ale candidatului, a cãror verificare excede competenþei
Curþii Constituþionale. În consecinþã, se solicitã respingerea
contestaþiei.
CURTEA,

analizând contestaþia în raport cu prevederile Constituþiei ºi
ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui
României, cu modificãrile ulterioare, ºi vãzând concluziile
reprezentantului Ministerului Public, precum ºi documentele
aflate la dosar, reþine urmãtoarele:
Potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. d) din Constituþie, ale
art. 26 din Legea nr. 47/1992, republicatã, ale art. 2
alin. (2) ºi ale art. 11 alin. (2) ºi (3) din Legea
nr. 69/1992, Curtea Constituþionalã constatã cã a fost legal
sesizatã ºi este competentã sã soluþioneze contestaþia privind înregistrarea candidaturii pentru funcþia de Preºedinte
al României.
În opinia contestatorului candidatura domnului Ion Iliescu
la funcþia supremã în stat este neconstituþionalã. Motivele
invocate în contestaþie sunt de ordin politic ºi moral, vizând
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deteriorarea situaþiei economice, financiare, bancare ºi de
apãrare a þãrii în perioada 1990Ñ1996 în care candidatul
a îndeplinit funcþia de Preºedinte al României, precum ºi
neadoptarea legii privind accesul la propriul dosar ºi
deconspirarea securitãþii ca poliþie politicã. Autorul îºi întemeiazã contestaþia pe prevederile art. 11 din Legea nr.
69/1992 pentru alegerea Preºedintelui României. Nu se
indicã însã nici un text constituþional care ar fi fost încãlcat
prin înregistrarea candidaturii contestate.
Examinând motivele cuprinse în contestaþie, 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;
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.
Curtea constatã, de asemenea, cã nu pot fi luate în
considerare motivele invocate de contestator în contestaþiile
anterioare formulate împotriva aceluiaºi candidat la funcþia
de Preºedinte al României cu prilejul alegerilor din anii
1992 ºi 1996, deoarece aceste motive se referã la acele
alegeri preºedinþiale ºi privesc situaþii juridice specifice acelor perioade.
În consecinþã, contestaþia urmeazã sã fie respinsã.

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

În numele legii
HOTÃRÃªTE:

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

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Marioara Prodan

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

H O T Ã R Â R E A Nr. 21
din 3 noiembrie 2000

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

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor

Romul Petru Vonica
Mariana Trofimescu
Doina Suliman

Ñ judecãtor
Ñ procuror
Ñ magistrat-asistent

La data de 2 noiembrie 2000 Biroul Electoral Central a
înaintat Curþii Constituþionale, în vederea soluþionãrii, contestaþia nr. 293 din 1 noiembrie 2000, formulatã de domnul
Alexandru Anghel.
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Contestaþia priveºte înregistrarea candidaturii domnului
Ion Iliescu pentru funcþia de Preºedinte al României la alegerile din 26 noiembrie 2000 ºi formeazã obiectul Dosarului
nr. 356D/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.
Contestaþia se întemeiazã, în principal, pe faptul cã
domnul Ion Iliescu candideazã la alegerile din 26 noiembrie 2000 pentru un nou mandat la funcþia de Preºedinte
al României, ceea ce contravine prevederilor constituþionale
ale art. 81 alin. (4). Se aratã cã, ”Aºa precar cum a fost
mandatul prezidenþial exercitat de Iliescu Ion pânã la alegerile din mai 1990, el s-a îndeplinit în condiþiile existenþei
unei constituþii, ºi ca atare este constituþional. [É] Dupã
alegerile din mai 1990 începe [É] al doilea mandat prezidenþial al lui Ion Iliescu. Acesta nu mai este precar, fiind
rezultatul votului majoritãþii poporului român. [É] Cum
Iliescu Ion a exercitat cel puþin douã mandate prezidenþiale,
nu mai poate exercita alt mandat în aceastã funcþieÒ. De
asemenea, un alt motiv pentru care nu mai poate candida
la cea mai înaltã funcþie în stat este, în opinia contestatorului, acela cã domnul Ion Iliescu ”nu îndeplineºte condiþiile
de loialitate ºi de moralitate pentru a conduce þara, [É]
trecutul ºi prezentul lui fiind strãine ºi potrivnice interesului
naþional românescÒ. În final, considerând cã ”interesul
naþional impuneÒ, solicitã schimbarea practicii Curþii
Constituþionale, în sensul invalidãrii candidaturii domnului
Ion Iliescu la 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 singurul mandat de
Preºedinte al României, în înþeles constituþional, este cel
îndeplinit de domnul Ion Iliescu ca urmare a alegerilor din
septembrie 1992. Se aratã cã noþiunea de mandat de
Preºedinte al României este utilizatã pentru prima datã în
Legea nr. 69/1992, adoptatã în temeiul Constituþiei din anul
1991. De asemenea, se considerã cã Decretul-lege
nr. 92/1990 este un act normativ cu caracter provizoriu ºi
tranzitoriu, care se referã la unele prerogative ale funcþiei
de Preºedinte al României, iar nu la noþiunea de mandat
de Preºedinte al României. Rezultã cã motivul invocat în
legãturã cu numãrul mandatelor exercitate pânã în prezent
de domnul Ion Iliescu este nefondat. În legãturã cu toate
celelalte motive invocate, se apreciazã cã acestea nu sunt
cauze de neeligibilitate care sã intre în competenþa Curþii
Constituþionale. În final, se solicitã respingerea contestaþiei.
CURTEA,

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 al 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.
Contestatorul solicitã invalidarea candidaturii domnului
Ion Iliescu la funcþia de Preºedinte al României, deoarece,
pe de o parte, ”a exercitat cel puþin douã mandate prezidenþialeÒ, iar pe de altã parte, faptele sale ”îl fac nedemnÒ
pentru ocuparea acestei funcþii în stat.
I. Examinând aceste susþineri, Curtea reþine cã, în
legãturã cu primul motiv al contestaþiei, ºi anume depunerea candidaturii domnului Ion Iliescu pentru un al treilea
mandat de Preºedinte al României, Curtea Constituþionalã,
cu douã opinii separate, s-a pronunþat prin Hotãrârea nr. 3
din 24 octombrie 2000, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 552 din 8 noiembrie 2000, în sensul cã domnul Ion Iliescu a îndeplinit pânã în prezent un
singur mandat de Preºedinte al României, ºi anume în
perioada 1992Ñ1996, corespunzãtor prevederilor art. 81
alin. (4) ºi ale art. 83 alin. (1) din Constituþie.
Cele statuate de Curtea Constituþionalã prin Hotãrârea
nr. 3 din 24 octombrie 2000 îºi menþin valabilitatea ºi în
cauza de faþã, întrucât nu au intervenit elemente noi care
sã justifice modificarea jurisprudenþei.
II. În ceea ce priveºte celelalte motive cuprinse în contestaþie, 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,
cu majoritate de voturi în privinþa motivelor întemeiate pe dispoziþiile art. 81 alin. (4) ºi ale art. 83 alin. (1) din Constituþie
ºi cu unanimitate de voturi sub celelalte aspecte,
CURTEA

În numele legii
HOTÃRÃªTE:

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

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Doina Suliman

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MUNCII ªI PROTECÞIEI SOCIALE

ORDIN
privind aprobarea Normelor specifice de protecþia muncii
pentru extragerea substanþelor minerale utile în cariere cu mijloace mecanizate
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
având în vedere:
Ñ art. 5 alin. (5) ºi pct. 4 din anexa nr. 2 la Legea protecþiei muncii nr. 90/1996;
Ñ art. 3 pct. V ºi art. 7 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, cu modificãrile ulterioare;
Ñ Avizul Consiliului tehnico-economic nr. 5/2000 al Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele specifice de protecþie a
muncii pentru extragerea substanþelor minerale utile în cariere cu mijloace mecanizate, prevãzute în anexa care face
parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ (1) Normele prevãzute la art. 1 intrã în
vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Începând cu aceeaºi datã se abrogã prevederile din
normele departamentale de protecþie a muncii care se

referã la extragerea substanþelor minerale utile în cariere
cu mijloace mecanizate.
Art. 3. Ñ Normele specifice de protecþie a muncii
pentru extragerea substanþelor minerale utile în cariere cu
mijloace mecanizate sunt obligatorii pentru activitãþile cu
acest profil ºi se difuzeazã celor interesaþi prin inspectoratele teritoriale de muncã ºi prin agenþi autorizaþi de
Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale.

Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
Bucureºti, 4 octombrie 2000.
Nr. 741.
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MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
privind intrarea în vigoare a Convenþiei dintre Guvernul României
ºi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene pentru evitarea dublei impuneri
cu privire la impozitele pe venit ºi pe capital
Ministrul finanþelor,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, cu
modificãrile ulterioare,
în conformitate cu prevederile Convenþiei dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii Populare Democrate
Coreene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit ºi pe capital, semnatã la Bucureºti la 23 ianuarie 1998 ºi ratificatã prin Legea nr. 104/2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 3 iulie 2000,
pentru cunoaºterea datei privind intrarea în vigoare ºi, respectiv, a datei de la care sunt aplicabile prevederile convenþiei,
emite urmãtorul ordin:
1. La data de 25 august 2000 a intrat în vigoare
Convenþia dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii
Populare Democrate Coreene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit ºi pe capital, semnatã
la Bucureºti la 23 ianuarie 1998, ca urmare a îndeplinirii

procedurii stipulate la art. 29 din convenþie, ale cãrei prevederi se aplicã începând cu data de 1 ianuarie 2001.
2. Direcþia acorduri fiscale internaþionale ºi direcþiile
generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de
stat judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, vor aduce
la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 2 octombrie 2000.
Nr. 1.312.
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