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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului na˛ional îPentru Merit“
Ón grad de Mare Cruce
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 3 alin. 3, ale art. 4 alin. (1), ale
art. 6 lit. A ∫i ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de
decora˛ii al Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
la propunerea ministrului afacerilor externe,
Ón semn de apreciere pentru contribu˛ia sa deosebit„ la promovarea ∫i
dezvoltarea rela˛iilor de prietenie ∫i cooperare dintre Republica Libanez„ ∫i
Rom‚nia,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se confer„ Ordinul na˛ional îPentru Merit“ Ón grad de
Mare Cruce domnului Fares Bouiez, ministrul mediului din Republica
Libanez„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 27 octombrie 2004.
Nr. 841.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului îMeritul Cultural“
Ón grad de Ofi˛er
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 3 alin. (3), ale art. 7 lit. A ∫i ale
art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al
Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
pentru Óndelungata ∫i prodigioasa carier„ artistic„ pus„ Ón slujba
c‚ntecului rom‚nesc, prin care a Ónc‚ntat sufletele a numeroase genera˛ii, Ón
semn de apreciere a talentului muzical deosebit ∫i pentru promovarea
muzicii rom‚ne∫ti pe plan interna˛ional,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se confer„ Ordinul îMeritul cultural“ Ón grad de Ofi˛er,
categoria B — îMuzic„“, doamnei Aura Urziceanu.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 27 octombrie 2004.
Nr. 842.
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C O N S T I T U fi I O N A L E

CURTEA CONSTITUfiIONAL√

D E C I Z I A Nr. 315
din 14 septembrie 2004

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 46 alin. (4) din Legea nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv
Ón perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Aurelia Popa
Maria Bratu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 46 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón
perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, excep˛ie
ridicat„ de Ioana Ardeleanu Ón Dosarul nr. 7.061/2002 al
Judec„toriei Sectorului 5 Bucure∫ti.
La apelul nominal sunt prezen˛i Vasile Constantinescu ∫i
Constan˛a Constantinescu, lipsind celelalte p„r˛i.
Procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, p„r˛ile prezente solicit„
respingerea excep˛iei.
Reprezentantul Ministerului Public, av‚nd Ón vedere
jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale Ón aceast„ materie, pune
concluzii de respingere, ca neÓntemeiat„, a excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 3 octombrie 2003, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 7.061/2002, Judec„toria Sectorului 5 Bucure∫ti
a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 46 alin. (4) din
Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945—
22 decembrie 1989, excep˛ie ridicat„ de Ioana Ardeleanu
Óntr-o cauz„ civil„ ce are ca obiect constatarea nulit„˛ii
absolute a unui contract de v‚nzare-cump„rare.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, astfel
cum rezult„ din Óncheierea de sesizare a Cur˛ii
Constitu˛ionale, autorul excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile
legale criticate Óncalc„ principiul neretroactivit„˛ii legii civile,
consacrat prin art. 15 alin. (2) din Constitu˛ie.
Judec„toria Sectorului 5 Bucure∫ti apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate invocat„ este nefondat„. Œn
acest sens instan˛a arat„ c„ textul legal criticat consacr„
expres solu˛ia nulit„˛ii absolute a unui act juridic a c„rui
Óncheiere s-a f„cut cu nesocotirea unor norme legale
imperative. De asemenea, precizeaz„ c„, asupra
constitu˛ionalit„˛ii art. 46 alin. (4) din Legea nr. 10/2001,
Curtea Constitu˛ional„ s-a mai pronun˛at prin Decizia
nr. 159/2003, statu‚nd cu acel prilej c„ acest text legal nu

are un caracter novator fa˛„ de reglementarea anterioar„,
cauza de nulitate exist‚nd Ónc„ de la Óncheierea actului.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicat„, Óncheierea de sesizare a fost
comunicat„ pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale
Parlamentului ∫i Guvernului, pentru a-∫i exprima punctele
de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate,
iar Ón conformitate cu art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu
modific„rile ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al
institu˛iei Avocatul Poporului.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia este neÓntemeiat„,
deoarece textul legal dedus controlului reprezint„ chiar o
consacrare a principiului neretroactivit„˛ii legii, Ón sensul c„
Óncheierea actelor juridice ∫i regimul juridic al nulit„˛ii
acestora sunt reglementate de legea Ón vigoare la
momentul Óncheierii lor. De asemenea, arat„ c„ dispozi˛iile
legale criticate constat„, de fapt, nulitatea absolut„ a unor
acte, ca urmare a nerespect„rii unor dispozi˛ii imperative
ale legilor Ón vigoare, la momentul Óncheierii lor. Œn
sus˛inerea acestui punct de vedere, Guvernul invoc„
jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale, ∫i anume Decizia
nr. 159/2003.
Avocatul Poporului consider„ c„ dispozi˛iile art. 46
alin. (4) reprezint„ o consacrare a principiului îtempus regit
actum“, astfel Ónc‚t, Ón spe˛a de fa˛„, pentru a exista
retroactivitate îar trebui ca Óntre prevederile Codului civil
referitoare la nulitatea absolut„ ∫i cele cuprinse Ón art. 46
alin. (4) din Legea nr. 10/2001 s„ fie o deosebire“, iar
dispozi˛iile criticate s„ se aplice situa˛iilor juridice anterioare
intr„rii sale Ón vigoare. Precizeaz„, de altfel, c„ obiectul
sesiz„rii Ól constituie aplicarea Ón timp a prevederilor art. 46
alin. (4) din Legea nr. 10/2001. Sub acest aspect Óns„,
Curtea Constitu˛ional„ a statuat Ón mod constant Ón
jurispruden˛a sa c„ modul de aplicare a dispozi˛iilor unei
legi, sub raportul ac˛iunii lor Ón timp, nu este de
competen˛a sa, ci numai constatarea dac„, sub aspectul
retroactivit„˛ii, aceste dispozi˛ii sunt Ón concordan˛„ cu
Constitu˛ia.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit Ón
cauz„ de judec„torul-raportor, sus˛inerile p„r˛ilor prezente,
concluziile procurorului, dispozi˛iile legale criticate, raportate
la prevederile Constitu˛iei, republicat„, precum ∫i dispozi˛iile
Legii nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, republicat„, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, republicat„, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
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∫i 29 din Legea nr. 47/1992, republicat„, s„ solu˛ioneze
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 46 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón
perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 75 din
14 februarie 2001.
Dispozi˛iile legale criticate au urm„torul con˛inut: îActele
juridice de Ónstr„inare, inclusiv cele Óntocmite Ón cadrul
procesului de privatizare, av‚nd ca obiect imobile preluate cu
titlu valabil, sunt lovite de nulitate absolut„ dac„ au fost
Óncheiate cu Ónc„lcarea dispozi˛iilor imperative ale legilor Ón
vigoare la data Ónstr„in„rii.“
Textul constitu˛ional invocat de autorul excep˛iei, Ón
motivarea acesteia, este cel al art. 15 alin. (2), potrivit
c„ruia îLegea dispune numai pentru viitor, cu excep˛ia legii
penale sau contraven˛ionale mai favorabile“.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ dispozi˛iile art. 46 alin. (4) din Legea

nr. 10/2001 au mai fost supuse controlului de
constitu˛ionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 159/2003,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 437
din 19 iunie 2003, Curtea Constitu˛ional„ a statuat c„
aceste dispozi˛ii legale sunt constitu˛ionale, Óntruc‚t textul
de lege supus criticii de neconstitu˛ionalitate nu are un
caracter novator fa˛„ de reglementarea anterioar„, cauza
de nulitate exist‚nd Ónc„ de la Óncheierea actului. Pentru a
exista retroactivitate ar trebui ca Óntre cele dou„ prevederi
s„ fie o deosebire, iar noua reglementare s„ se aplice
situa˛iilor juridice anterioare intr„rii sale Ón vigoare. Dar cum
Ón acest caz sanc˛iunea care intervine este aceea∫i at‚t Ón
momentul Óncheierii actului, c‚t ∫i Ón cazul noii legi, se
observ„ c„ exist„ o continuitate care exclude, prin ipotez„,
retroactivitatea.
Œntruc‚t nu au intervenit elemente noi, de natur„ a
determina
reconsiderarea
jurispruden˛ei
Cur˛ii
Constitu˛ionale, at‚t solu˛ia, c‚t ∫i considerentele cuprinse
Ón aceast„ decizie Ó∫i p„streaz„ valabilitatea ∫i Ón cauza de
fa˛„.

Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, republicat„, precum
∫i al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicat„,
CURTEA

C O N S T I T U fi I O N A L √

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 46 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, excep˛ie ridicat„ de
Ioana Ardeleanu Ón Dosarul nr. 7.061/2002 al Judec„toriei Sectorului 5 Bucure∫ti.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din 14 septembrie 2004.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Maria Bratu

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor bunuri din proprietatea
Regiei Autonome îAdministra˛ia Patrimoniului Protocolului de Stat“ Ón proprietatea privat„
a statului ∫i Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea, cu titlu gratuit, a
bunurilor prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re, din proprietatea Regiei Autonome

îAdministra˛ia Patrimoniului Protocolului de Stat“ Ón
proprietatea privat„ a statului ∫i Ón administrarea
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor.
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Art. 2. — Predarea-preluarea bunurilor prev„zute la

∫i Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor — Inspectoratul

art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre Regia

General al Poli˛iei de Frontier„, Ón termen de 60 de zile de

Autonom„ îAdministra˛ia Patrimoniului Protocolului de Stat“

la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Eugen Bejinariu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucure∫ti, 21 octombrie 2004.
Nr. 1.756.

ANEX√
BUNURILE

care se transmit, cu titlu gratuit, din proprietatea Regiei Autonome
îAdministra˛ia Patrimoniului Protocolului de Stat“ Ón proprietatea privat„
a statului ∫i Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Servere de re˛ea PC 486 DX2/66 Mhz
Sta˛ii de lucru PC 486 DX2/66 Mhz
Sta˛ii de lucru portabile
Cititoare optice inspec˛ie VICOMP
Cititoare optice inspec˛ie CBN
L„mpi UV fixe dual band
L„mpi UV portabile

15 buc„˛i
30 buc„˛i
5 buc„˛i
20 buc„˛i
122 buc„˛i
400 buc„˛i
169 buc„˛i

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor pe anul 2004, din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, pentru Arhiepiscopia Romano-Catolic„ Bucure∫ti
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 3 din Ordonan˛a Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor
forme de sprijin financiar pentru unit„˛ile de cult apar˛in‚nd cultelor religioase recunoscute din Rom‚nia, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 125/2002,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art.

1.

—

Se

aprob„

suplimentarea

bugetului

Ministerului Culturii ∫i Cultelor cu suma de 4.000 milioane lei
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului
pe anul 2004, pentru Arhiepiscopia Romano-Catolic„
Bucure∫ti.

Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice va introduce
modific„rile corespunz„toare Ón bugetul Ministerului Culturii
∫i Cultelor ∫i Ón bugetul de stat pe anul 2004.
Art. 3. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i alte organe
abilitate de lege vor controla modul de utilizare, Ón
conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit
prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Bucure∫ti, 28 octombrie 2004.
Nr. 1.787.

Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
R„zvan Theodorescu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004,
pentru jude˛ul Suceava
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate din
impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 cu
suma de 2 miliarde lei din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2004, ∫i alocarea acesteia bugetului propriu al ora∫ului Siret,
jude˛ul Suceava, pentru asigurarea combustibilului ∫i energiei

electrice pentru cele 6 ∫coli, dou„ spitale ∫i pentru centrul de
asisten˛„ social„ din ora∫, pe perioada de iarn„.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se va face
de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor legale.
Art. 3. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministru de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Marian Florian S„niu˛„
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucure∫ti, 28 octombrie 2004.
Nr. 1.788.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unui ajutor
Œn temeiul prevederilor art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 1 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament Ón str„in„tate, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 119/2003, ale
art. 5 alin. (1) lit. h) ∫i alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 118/1999 privind Ónfiin˛area ∫i utilizarea
Fondului na˛ional de solidaritate, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 366/2001, ∫i ale Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 374/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ acordarea unui ajutor Ón sum„
de 15.600 euro Ón vederea decont„rii cheltuielilor aferente
tratamentului chirurgical efectuat la o clinic„ din Fran˛a de
c„tre doamna Saiu Camelia Eugenia, Ón v‚rst„ de 43 de ani,
domiciliat„ Ón municipiul Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon nr. 254,
bl. 55, sc. A, ap. 33, sectorul 2.
(2) Suma prev„zut„ la alin. (1) se va acorda Ón lei ∫i va
fi suportat„ din bugetul Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii
Sociale ∫i Familiei, prin Direc˛ia pentru Dialog, Familie ∫i
Solidaritate Social„ a Municipiului Bucure∫ti, la cursul de
schimb valutar al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei din ziua
lucr„toare precedent„ efectu„rii deschiderii de credite
bugetare.

(3) Suma aprobat„ din bugetul Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei pentru decontarea cheltuielilor
legate de interven˛ia chirurgical„ Ón str„in„tate va fi
transferat„ de Direc˛ia pentru Dialog, Familie ∫i Solidaritate
Social„ a Municipiului Bucure∫ti c„tre Direc˛ia de S„n„tate
Public„ a Municipiului Bucure∫ti, la solicitarea acesteia.
Art. 2. — Fundamentarea sumei solicitate ∫i justificarea
celei utilizate pentru efectuarea tratamentului chirurgical Ón
str„in„tate revin Ministerului S„n„t„˛ii, prin Direc˛ia de
S„n„tate Public„ a Municipiului Bucure∫ti, care va efectua
plata ∫i va certifica documentele financiar-contabile
prezentate de furnizorul de servicii medicale din str„in„tate.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Bucure∫ti, 28 octombrie 2004.
Nr. 1.789.

Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Dan Mircea Popescu
Ministrul s„n„t„˛ii,
Ovidiu BrÓnzan
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
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ACTE

ALE

BIROULUI

ELECTORAL

CENTRAL

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

HOT√R¬RE
privind interpretarea unor dispozi˛ii din Legea nr. 373/2004
pentru alegerea Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 32 alin. (1) lit. a) ∫i c) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei
Deputa˛ilor ∫i a Senatului, cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) ∫i (8) din aceea∫i lege,
Biroul Electoral Central h o t „ r „ ∫ t e:
Art. 1. — Dispozi˛iile art. 44 alin. (8) din Legea
nr. 373/2004, precum ∫i ale art. 3 alin. (1) din Legea
nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar ∫i
deconspirarea securit„˛ii ca poli˛ie politic„ vor fi interpretate
astfel:
a) declara˛ia de acceptare a candidaturii se depune Ón
4 exemplare: un exemplar original ∫i 3 copii;
b) declara˛ia de avere se depune Ón dou„ exemplare,
potrivit formularului tipizat prev„zut de Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2004, ambele completate,
semnate ∫i datate de candidat;
c) declara˛ia pe propria r„spundere, potrivit legii penale,
privind apartenen˛a sau neapartenen˛a ca agent sau
colaborator al organelor de securitate ca poli˛ie politic„
trebuie f„cut„ Ón scris (de m‚n„, dactilografiat„ sau
tehnoredactat„), semnat„ de candidat ∫i nu este necesar
s„ fie autentificat„ notarial.
Art. 2. — Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 75 alin. (3),
(4) ∫i (8) din Legea nr. 373/2004, coroborate cu cele ale
articolului unic pct. 2 ∫i 3 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 80/2004, precum ∫i prevederile art. 52
alin. (3) din Legea nr. 373/2004, la opera˛iunile electorale
privind prezentarea de c„tre prefec˛i a unui exemplar din
primul tiraj pentru fiecare tip de buletin de vot pot asista ∫i
reprezentan˛ii desemna˛i de organiza˛iile neguvernamentale
prev„zute la art. 75 alin. (5) din Legea nr. 373/2004.
Art. 3. — Dispozi˛iile art. 55 alin. (4) din Legea
nr. 373/2004 vor fi interpretate av‚ndu-se Ón vedere ∫i
prevederile art. 61 alin. (5) din aceea∫i lege, Ón sensul c„,
at‚t Ón cazul presei scrise, c‚t ∫i Ón cel al presei
audiovizuale, contractele de publicitate comercial„ nu pot fi
transformate sau utilizate pentru difuzarea de publicitate Ón
scop de propagand„ electoral„, a∫a cum este interzis„, de
asemenea, cedarea timpilor de anten„ Ón favoarea

candida˛ilor ∫i a partidelor politice participante la alegerile
din 28 noiembrie de c„tre societ„˛i comerciale cu capital
public sau privat, institu˛ii publice, organiza˛ii
neguvernamentale ori persoane fizice.
Art. 4. — Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 55 alin. (4)
din Legea nr. 373/2004, publicitatea electoral„ Ón presa
scris„ se va face pe baze contractuale, contra cost, Ón timp
ce spoturile electorale ce pot fi difuzate de c„tre
radiodifuzorii publici ∫i priva˛i, Ón timpul campaniei
electorale, vor fi cuprinse numai Ón cadrul emisiunilor
electorale ∫i al dezbaterilor electorale ∫i vor avea caracter
gratuit.
Art. 5. — Cererea prev„zut„ de dispozi˛iile art. 83
alin. (1) din Legea nr. 373/2004 va fi Ónso˛it„ de un act
medical, Ón copie sau Ón original, care s„ ateste c„
persoana care solicit„ deplasarea urnei speciale nu este
transportabil„.
Art. 6. — Prin bunuri, Ón sensul art. 102 alin. (1) din
Legea nr. 373/2004, se Ón˛elege acele obiecte care au o
valoare economic„ semnificativ„, precum ∫i m„rfuri de
utilitate, alimentare (alimente, b„uturi alcoolice sau
nealcoolice, produse din tutun), sau nealimentare. Nu se
Óncadreaz„ Ón aceast„ categorie materialele de propagand„
electoral„, precum afi∫e, pliante, c„r˛i po∫tale, ilustrate,
brichete, chibrituri, calendare, c„ni, caiete, pixuri, ∫epci,
tricouri, e∫arfe, fulare ∫i alte obiecte asem„n„toare
inscrip˛ionate cu Ónsemnele partidului politic, alian˛ei politice,
alian˛ei electorale sau organiza˛iei cet„˛enilor apar˛in‚nd
minorit„˛ilor na˛ionale, care particip„ la alegerile
parlamentare ∫i preziden˛iale, ori cele con˛in‚nd sau
reprezent‚nd Ónsemne ori fotografii ale candida˛ilor ∫i a
c„ror valoare este mai mult simbolic„ (insigne, ecusoane,
fanioane, stegule˛e ∫i alte obiecte asem„n„toare).

Pre∫edintele Biroului Electoral Central,
judec„tor Emil Ghergu˛
Loc˛iitor pre∫edinte,
judec„tor Victor Pa∫ca Cameni˛„
Membri:
Nicoleta Florea
Gheorghe Cernat
Veronica R„dulescu
Emilia Braic„u
Magdalena Ghermeli
Octavian Opri∫
Alexandru Radu
Ionel Fle∫ariu
Matei-Agathon Dan
Nicolae Sf„c„reanu
Ioan Onisei
Gheorghe R„dulescu
Dinu Marian
Zsuzsanna Peter
Tamara Baicu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
pre∫edintele Autorit„˛ii Electorale Permanente
vicepre∫edintele Autorit„˛ii Electorale Permanente
vicepre∫edintele Autorit„˛ii Electorale Permanente — Ómpotriv„
reprezentant al P.S.D.
reprezentant al P.U.R.
reprezentant al P.D.
reprezentant al P.N.L.
reprezentant al P.R.M.
reprezentant al U.D.M.R.
reprezentant al Grupului parlamentar al minorit„˛ilor na˛ionale din Camera Deputa˛ilor

Bucure∫ti, 25 octombrie 2004.
Nr. 17.
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BIROUL ELECTORAL CENTRAL

HOT√R¬RE
pentru aplicarea prevederilor art. 4 alin. (12) din Legea nr. 373/2004
pentru alegerea Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 4 alin. (12) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputa˛ilor ∫i a
Senatului,
Ón temeiul art. 32 alin. (7) ∫i (8) din aceea∫i lege,
Biroul Electoral Central

h o t „ r „ ∫ t e:

Art. 1. — (1) Œn Ón˛elesul art. 4 alin. (12) din Legea
nr. 373/2004, listele de candida˛i pe care organiza˛iile
cet„˛enilor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale le pot depune
Ón mai multe circumscrip˛ii electorale trebuie s„ cuprind„
aceia∫i candida˛i. Candida˛ii vor fi Ónscri∫i Ón toate listele Ón
aceea∫i ordine. Privitor la num„rul de candida˛i, acesta
poate fi diferit de la circumscrip˛ie la circumscrip˛ie, dar va
fi egal, pentru fiecare circumscrip˛ie Ón parte, cu cel stabilit
prin anexa la Hot„r‚rea Biroului Electoral Central
nr. 4/2004. Reducerea sau cre∫terea num„rului de candida˛i

Ón limita num„rului stabilit pentru fiecare circumscrip˛ie prin
Hot„r‚rea Biroului Electoral Central nr. 4/2004 se opereaz„
Ón finalul listei.
(2) Œn cazul Ón care candidaturile au fost depuse p‚n„
la data prezentei hot„r‚ri, listele de candida˛i pot fi
Ónlocuite cu liste Óntocmite potrivit prevederilor alin. (1).
Art. 2. — Prezenta hot„r‚re este obligatorie pentru toate
birourile electorale de circumscrip˛ie.
Art. 3. — Prezenta hot„r‚re se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Biroului Electoral Central,
judec„tor Emil Ghergu˛
Loc˛iitor pre∫edinte,
judec„tor Victor Pa∫ca Cameni˛„
Membri:
Nicoleta Florea
Gheorghe Cernat
Veronica R„dulescu
Emilia Braic„u
Magdalena Ghermeli
Octavian Opri∫
Alexandru Radu
Ionel Fle∫ariu
Matei-Agathon Dan
Nicolae Sf„c„reanu
Ioan Onisei
Gheorghe R„dulescu
Dinu Marian
Zsuzsanna Peter
Tamara Baicu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
pre∫edintele Autorit„˛ii Electorale Permanente
vicepre∫edintele Autorit„˛ii Electorale Permanente
vicepre∫edintele Autorit„˛ii Electorale Permanente
reprezentant al P.S.D.
reprezentant al P.U.R.
reprezentant al P.D.
reprezentant al P.N.L.
reprezentant al P.R.M.
reprezentant al U.D.M.R.
reprezentant al Grupului parlamentar al minorit„˛ilor na˛ionale din Camera Deputa˛ilor

Bucure∫ti, 26 octombrie 2004.
Nr. 19.
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