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ACTE

ALE

C U R fi I I

C O N S T I T U fi I O N A L E

CURTEA CONSTITUfiIONAL√

H O T √ R ¬ R E A Nr. 11
din 8 noiembrie 2004

privind contestarea Ónregistr„rii candidaturii domnului Petre Roman
pentru func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Koszokár Gábor
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Antonia Constantin
Claudia Miu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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

La data de 6 noiembrie 2004 Biroul Electoral Central a
Ónaintat Cur˛ii Constitu˛ionale, Ón vederea solu˛ion„rii,
Contesta˛ia Ónregistrat„ la nr. 54/CT din 6 noiembrie 2004,
formulat„ de Marin Du˛„, care prive∫te Ónregistrarea
candidaturii domnului Petre Roman pentru func˛ia de
Pre∫edinte al Rom‚niei, la alegerile din 28 noiembrie 2004,
∫i care formeaz„ obiectul Dosarului Cur˛ii Constitu˛ionale
nr. 624F/2004.
Potrivit dispozi˛iilor art. 52 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, republicat„, contesta˛iile se solu˛ioneaz„
f„r„ Ón∫tiin˛area p„r˛ilor, cu participarea numai a
judec„torilor Cur˛ii, pe baza sesiz„rii ∫i a celorlalte
documente aflate la dosar.
Œn cuprinsul contesta˛iei, autorul acesteia, domnul Marin
Du˛„, sus˛ine c„ domnul Petre Roman nu poate candida
pentru func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei, Óntruc‚t îprin
activitatea sa […] a s„v‚r∫it faptele de tr„dare na˛ional„,
distrugere, jaf, furt […], transform‚nd industria rom‚neasc„
[…] Ón mormane de fiare“. De asemenea, se mai arat„ c„
domnul Petre Roman îa fost Ón structurile minorit„˛ilor care
au organizat uciderea so˛ilor Ceau∫escu“ ∫i c„ îprin
activitatea sa […] nu a servit Rom‚nia, ci alte puteri“. De
asemenea, se mai consider„ c„ îdemisia din PD […] nu
d„ demnitate ∫i onoare, ci dezonoare“.
Totodat„ autorul contesta˛iei apreciaz„, Ón esen˛„, c„
Legea nr. 370/2004 ∫i Legea nr. 373/2004 sunt neconstitu˛ionale.
Reprezentantul Ministerului Public, pun‚nd concluzii, Ón
temeiul art. 28 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea
Pre∫edintelui Rom‚niei, coroborat cu art. 113 din Legea
nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputa˛ilor ∫i a
Senatului, solicit„ respingerea contesta˛iei ca neÓntemeiat„.
Œn acest sens, arat„ c„ motivele invocate de autorul
contesta˛iei sunt simple opinii personale, iar Ón ceea ce
prive∫te invocarea neconstitu˛ionalit„˛ii unor reglement„ri
legale, arat„ c„ aceasta nu poate face obiectul
contenciosului electoral.

C U R T E A,

analiz‚nd contesta˛ia formulat„ de domnul Marin Du˛„
privind Ónregistrarea candidaturii domnului Petre Roman
pentru func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei, Ón raport cu
prevederile Constitu˛iei ∫i ale Legii nr. 370/2004 pentru
alegerea Pre∫edintelui Rom‚niei, modificat„ prin Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 77/2004, precum ∫i concluziile
reprezentantului Ministerului Public, re˛ine urm„toarele:
Potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. f) din Constitu˛ie,
republicat„, ale art. 37 ∫i 38 din Legea nr. 47/1992,
republicat„, precum ∫i ale art. 11 alin. (3) din Legea
nr. 370/2004, Curtea Constitu˛ional„ este competent„ s„
solu˛ioneze contesta˛ia privind Ónregistrarea candidaturii
domnului Petre Roman pentru func˛ia de Pre∫edinte al
Rom‚niei.
Œn esen˛„, Ón motivarea contesta˛iei, autorul acesteia
sus˛ine c„ domnul Petre Roman nu poate candida pentru
func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei, Óntruc‚t îprin activitatea
sa […] a s„v‚r∫it faptele de tr„dare na˛ional„, distrugere,
jaf, furt […]“.
Examin‚nd contesta˛ia, Curtea constat„ c„ at‚t condi˛iile
de eligibilitate, c‚t ∫i impedimentele constitu˛ionale pentru a
fi ales Ón func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei sunt prev„zute
expres ∫i limitativ la art. 16 alin. (3), art. 36, 37, art. 40
alin. (3) ∫i la art. 81 alin. (4) din Constitu˛ie, republicat„, al
c„ror con˛inut este urm„torul:
— Art. 16 alin. (3): îFunc˛iile ∫i demnit„˛ile publice, civile
sau militare, pot fi ocupate, Ón condi˛iile legii, de persoanele
care au cet„˛enia rom‚n„ ∫i domiciliul Ón ˛ar„. Statul rom‚n
garanteaz„ egalitatea de ∫anse Óntre femei ∫i b„rba˛i pentru
ocuparea acestor func˛ii ∫i demnit„˛i.“;
— Art. 36: î(1) Cet„˛enii au drept de vot de la v‚rsta de
18 ani, Ómplini˛i p‚n„ Ón ziua alegerilor inclusiv.
(2) Nu au drept de vot debilii sau aliena˛ii mintal, pu∫i sub
interdic˛ie, ∫i nici persoanele condamnate, prin hot„r‚re
judec„toreasc„ definitiv„, la pierderea drepturilor electorale.“
— Art. 37: î(1) Au dreptul de a fi ale∫i cet„˛enii cu drept de
vot care Óndeplinesc condi˛iile prev„zute Ón articolul 16 alineatul
(3), dac„ nu le este interzis„ asocierea Ón partide politice,
potrivit articolului 40 alineatul (3).;
(2) Candida˛ii trebuie s„ fi Ómplinit, p‚n„ Ón ziua alegerilor
inclusiv, v‚rsta de cel pu˛in 23 de ani pentru a fi ale∫i Ón
Camera Deputa˛ilor sau Ón organele administra˛iei publice
locale, v‚rsta de cel pu˛in 33 de ani pentru a fi ale∫i Ón Senat ∫i
v‚rsta de cel pu˛in 35 de ani pentru a fi ale∫i Ón func˛ia de
Pre∫edinte al Rom‚niei.“;
— Art. 40 alin. (3): îNu pot face parte din partide politice
judec„torii Cur˛ii Constitu˛ionale, avoca˛ii poporului, magistra˛ii,
membrii activi ai armatei, poli˛i∫tii ∫i alte categorii de func˛ionari
publici stabilite prin lege organic„.“;
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— Art. 81 alin. (4): îNici o persoan„ nu poate Óndeplini
func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei dec‚t pentru cel mult dou„
mandate. Acestea pot fi ∫i succesive.“
Totodat„, potrivit art. 10 din Legea nr. 370/2004 pentru
alegerea Pre∫edintelui Rom‚niei, nu pot candida pentru
aceast„ func˛ie persoanele care la data depunerii
candidaturii nu Óndeplinesc condi˛iile prev„zute de art. 37
din Constitu˛ie, republicat„, pentru a fi alese.
Analiz‚nd motivele invocate de autorul contesta˛iei,
Curtea constat„ c„ acestea nu se reg„sesc Ón cuprinsul
prevederilor constitu˛ionale ∫i legale anterior men˛ionate.
Asemenea motive reprezint„ opinii personale ale
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contestatorului, care, eventual, pot fi avute Ón vedere cu
ocazia exprim„rii votului.
Œn ceea ce prive∫te invocarea de c„tre contestator a
neconstitu˛ionalit„˛ii prevederilor Legii nr. 370/2004 pentru
alegerea Pre∫edintelui Rom‚niei, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie
2004, ∫i ale Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei
Deputa˛ilor ∫i a Senatului, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004,
Curtea constat„ c„ exercitarea controlului posterior de
constitu˛ionalitate privind legile sau ordonan˛ele se poate
realiza doar pe calea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
neput‚nd face obiectul contenciosului electoral.

Pentru considerentele ar„tate, Ón temeiul art. 146 lit. f) din Constitu˛ie, republicat„, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al
art. 18, 37, 38 ∫i 52 din Legea nr. 47/1992, republicat„, precum ∫i al art. 2 alin. (2) ∫i al art. 11 alin. (2) ∫i (3) din
Legea nr. 370/2004,
CURTEA

C O N S T I T U fi I O N A L √

Œn numele legii
H O T √ R √ ™ T E:

Respinge contesta˛ia privind Ónregistrarea candidaturii domnului Petre Roman pentru func˛ia de Pre∫edinte al
Rom‚niei, contesta˛ie formulat„ de domnul Marin Du˛„.
Hot„r‚rea este definitiv„ ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Prim-magistrat asistent,
Claudia Miu
CURTEA CONSTITUfiIONAL√

H O T √ R ¬ R E A Nr. 12
din 8 noiembrie 2004

privind contestarea Ónregistr„rii candidaturii domnului Markó Béla
pentru func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Koszokár Gábor
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Antonia Constantin
Gabriela Dragomirescu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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

La data de 6 noiembrie 2004 Biroul Electoral Central a
Ónaintat Cur˛ii Constitu˛ionale, Ón vederea solu˛ion„rii,
Contesta˛ia Ónregistrat„ la nr. 55/CT din 6 noiembrie 2004,
formulat„ de domnul Marin Du˛„, privind Ónregistrarea
candidaturii domnului Markó Béla pentru func˛ia de
Pre∫edinte al Rom‚niei, la alegerile din 28 noiembrie 2004,
contesta˛ie ce formeaz„ obiectul Dosarului Cur˛ii
Constitu˛ionale nr. 625F/2004.
Potrivit dispozi˛iilor art. 52 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, republicat„, contesta˛iile se solu˛ioneaz„

f„r„ citarea p„r˛ilor, cu participarea numai a judec„torilor
Cur˛ii, pe baza sesiz„rii ∫i a celorlalte documente aflate
la dosar.
Œn cuprinsul contesta˛iei, autorul acesteia, domnul Marin
Du˛„, exprim„ unele considera˛ii personale, de natur„
politic„, potrivit c„rora: îConstitu˛ia Rom‚niei din anul 2003“
a fost adoptat„ prin fraud„, Óntruc‚t îÓn jurul orelor 21,
participarea la vot a jude˛elor cu majoritate maghiar„ ∫i
apartenen˛„ la U.D.M.R. a fost Ón propor˛ie de 90—97%“;
Uniunea Democrat„ a Maghiarilor din Rom‚nia nu este un
partid politic, astfel c„ asimilarea organiza˛iilor minorit„˛ilor
na˛ionale cu partidele politice contravine unor prevederi
constitu˛ionale fundamentale; scopul Uniunii Democrate a
Maghiarilor din Rom‚nia, precum ∫i a domnului Lázló
Tökés este îalipirea Ardealului la Ungaria“ ∫i instaurarea
îautonomiei teritoriale pe criterii etnice“ pentru realizarea
îintereselor exclusiv ale Ungariei Mari“.
Œn final, apreciaz„ c„ actele normative care
reglementeaz„ sistemul electoral, ∫i anume Legea
nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputa˛ilor ∫i a
Senatului, Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Pre∫edintelui
Rom‚niei, Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorit„˛ilor
administra˛iei publice locale, precum ∫i Legea partidelor
politice nr. 14/2003, sunt neconstitu˛ionale, deoarece
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acestea ar trebui îs„ consfin˛easc„ egalitatea cet„˛enilor ∫i
nu discriminarea pe criterii etnice, votul totalitar ∫i
uninominal pe liste de partid [...] cu preluarea unor
elemente forte din Constitu˛ia S.U.A.“
Reprezentantul Ministerului Public, pun‚nd concluzii, Ón
temeiul art. 113 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea
Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului, coroborat cu art. 28 din
Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Pre∫edintelui
Rom‚niei, solicit„ respingerea contesta˛iei ca neÓntemeiat„.
Œn acest sens, arat„ c„ motivele invocate de autorul
contesta˛iei reprezint„ de fapt o Ón∫iruire de opinii
personale, acesta neindic‚nd care anume dintre condi˛iile
imperative prev„zute de legea electoral„ ∫i de Constitu˛ie
nu au fost respectate la Ónregistrarea candidaturii domnului
Markó Béla pentru func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei.
Œn ceea ce prive∫te invocarea neconstitu˛ionalit„˛ii unor
reglement„ri legale, reprezentantul Ministerului Public
apreciaz„ c„ aceasta nu poate face obiectul contenciosului
electoral.
C U R T E A,

analiz‚nd contesta˛ia formulat„ de domnul Marin Du˛„
privind Ónregistrarea candidaturii domnului Markó Béla
pentru func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei, Ón raport cu
prevederile Constitu˛iei ∫i ale Legii nr. 370/2004 pentru
alegerea Pre∫edintelui Rom‚niei, modificat„ prin Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 77/2004, actele depuse la
dosar, precum ∫i concluziile reprezentantului Ministerului
Public, re˛ine urm„toarele:
Potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. f) din Constitu˛ie,
republicat„, ale art. 37 ∫i 38 din Legea nr. 47/1992,
republicat„, precum ∫i ale art. 11 alin. (3) din Legea
nr. 370/2004, Curtea Constitu˛ional„ este competent„ s„
solu˛ioneze contesta˛ia privind Ónregistrarea candidaturii
domnului Markó Béla pentru func˛ia de Pre∫edinte al
Rom‚niei.
Examin‚nd contesta˛ia, Curtea constat„ c„ at‚t condi˛iile
de eligibilitate, c‚t ∫i impedimentele constitu˛ionale pentru a
fi ales Ón func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei sunt prev„zute
expres ∫i limitativ la art. 16 alin. (3), art. 36, 37 ∫i la
art. 40 alin. (3) din Constitu˛ie, republicat„, al c„ror
con˛inut este urm„torul:
— Art. 16 alin. (3): îFunc˛iile ∫i demnit„˛ile publice, civile
sau militare, pot fi ocupate, Ón condi˛iile legii, de persoanele
care au cet„˛enia rom‚n„ ∫i domiciliul Ón ˛ar„. Statul rom‚n
garanteaz„ egalitatea de ∫anse Óntre femei ∫i b„rba˛i pentru
ocuparea acestor func˛ii ∫i demnit„˛i.“;
— Art. 36: î(1) Cet„˛enii au drept de vot de la v‚rsta de
18 ani, Ómplini˛i p‚n„ Ón ziua alegerilor inclusiv.

(2) Nu au drept de vot debilii sau aliena˛ii mintal, pu∫i sub
interdic˛ie, ∫i nici persoanele condamnate, prin hot„r‚re
judec„toreasc„ definitiv„, la pierderea drepturilor electorale.“;
— Art. 37: î(1) Au dreptul de a fi ale∫i cet„˛enii cu drept de
vot care Óndeplinesc condi˛iile prev„zute Ón articolul 16
alineatul (3), dac„ nu le este interzis„ asocierea Ón partide
politice, potrivit articolului 40 alineatul (3).
(2) Candida˛ii trebuie s„ fi Ómplinit, p‚n„ Ón ziua alegerilor
inclusiv, v‚rsta de cel pu˛in 23 de ani pentru a fi ale∫i Ón
Camera Deputa˛ilor sau Ón organele administra˛iei publice
locale, v‚rsta de cel pu˛in 33 de ani pentru a fi ale∫i Ón Senat ∫i
v‚rsta de cel pu˛in 35 de ani pentru a fi ale∫i Ón func˛ia de
Pre∫edinte al Rom‚niei.“;
— Art. 40 alin. (3): îNu pot face parte din partide politice
judec„torii Cur˛ii Constitu˛ionale, avoca˛ii poporului, magistra˛ii,
membrii activi ai armatei, poli˛i∫tii ∫i alte categorii de func˛ionari
publici stabilite prin lege organic„.“
Totodat„, potrivit art. 10 din Legea nr. 370/2004 pentru
alegerea Pre∫edintelui Rom‚niei, nu pot candida pentru
aceast„ func˛ie persoanele care la data depunerii
candidaturii nu Óndeplinesc condi˛iile prev„zute de art. 37
din Constitu˛ie, republicat„, pentru a fi alese.
Œn cauz„, Curtea constat„ c„ motivele invocate de
contestator nu se reg„sesc Ón con˛inutul prevederilor
constitu˛ionale ∫i legale men˛ionate anterior, ci ele
reprezint„ opinii personale ale acestuia Ón leg„tur„ cu
activitatea Uniunii Democrate a Maghiarilor din Rom‚nia
prin prisma unor considera˛ii de natur„ politic„, a∫a Ónc‚t
contesta˛ia ce formeaz„ obiectul prezentului dosar urmeaz„
s„ fie respins„ ca neÓntemeiat„.
Œn ceea ce prive∫te invocarea de c„tre contestator a
neconstitu˛ionalit„˛ii prevederilor Legii nr. 370/2004 pentru
alegerea Pre∫edintelui Rom‚niei, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie
2004, ale Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei
Deputa˛ilor ∫i a Senatului, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, ale
Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorit„˛ilor administra˛iei
publice locale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 271 din 29 martie 2004, precum ∫i ale Legii
partidelor politice nr. 14/2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 25 din 17 ianuarie 2003, Curtea
constat„ c„ exercitarea controlului posterior de
constitu˛ionalitate privind legile sau ordonan˛ele se poate
realiza doar pe calea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
neput‚nd face obiectul contenciosului electoral.

Pentru considerentele ar„tate, Ón temeiul art. 146 lit. f) din Constitu˛ie, republicat„, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al
art. 18, 37 ∫i 38 din Legea nr. 47/1992, republicat„, precum ∫i al art. 2 alin. (2) ∫i al art. 11 alin. (2) ∫i (3) din Legea
nr. 370/2004,
CURTEA

C O N S T I T U fi I O N A L √

Œn numele legii
H O T √ R √ ™ T E:

Respinge contesta˛ia privind Ónregistrarea candidaturii domnului Markó Béla pentru func˛ia de Pre∫edinte al
Rom‚niei, contesta˛ie formulat„ de domnul Marin Du˛„.
Hot„r‚rea este definitiv„ ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent ∫ef,
Gabriela Dragomirescu
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CURTEA CONSTITUfiIONAL√

H O T √ R ¬ R E A Nr. 14
din 8 noiembrie 2004

privind contestarea neÓnregistr„rii candidaturii domnului Gheorghe Laslo
pentru func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Koszokár Gábor
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Antonia Constantin
Claudia Miu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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

La data de 6 noiembrie 2004 Biroul Electoral Central a
Ónaintat Cur˛ii Constitu˛ionale, Ón vederea solu˛ion„rii,
Contesta˛ia Ónregistrat„ la nr. 58/CT din 6 noiembrie 2004,
formulat„ de Vasile Belciug, Ón calitate de îpre∫edinte de
campanie electoral„ al candidatului independent Gheorghe
Laslo“, Ómpotriva Hot„r‚rii Biroului Electoral Central nr. 29
din 28 octombrie 2004, prin care s-a respins cererea de
Ónregistrare a candidaturii domnului Gheorghe Laslo pentru
func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei, la alegerile din
28 noiembrie 2004, ∫i care formeaz„ obiectul Dosarului
Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 627F/2004.
Potrivit dispozi˛iilor art. 52 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, republicat„, contesta˛iile se solu˛ioneaz„
f„r„ Ón∫tiin˛area p„r˛ilor, cu participarea numai a
judec„torilor Cur˛ii, pe baza sesiz„rii ∫i a celorlalte
documente aflate la dosar.
Œn cuprinsul contesta˛iei, autorul acesteia, domnul Vasile
Belciug, sus˛ine c„ domnul Gheorghe Laslo nu a dispus de
îtimpul fizic ∫i normat, pentru prezentarea convingerilor
[sale] politice ∫i Ón baza acestora s„ se poat„ Óntocmi
listele cu 200.000 sus˛in„tori“.
Reprezentantul Ministerului Public, pun‚nd concluzii, Ón
temeiul art. 28 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea
Pre∫edintelui Rom‚niei, coroborat cu art. 113 din Legea
nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputa˛ilor ∫i a
Senatului, solicit„ respingerea contesta˛iei, Óntruc‚t
propunerea de candidatur„ a domnului Gheorghe Laslo nu
Óndepline∫te condi˛iile prev„zute de art. 9 alin. (2) lit. c) din
Legea nr. 370/2004 pentru a fi Ónregistrat„.

cu prevederile Constitu˛iei ∫i ale Legii nr. 370/2004 pentru
alegerea Pre∫edintelui Rom‚niei, modificat„ prin Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 77/2004, precum ∫i concluziile
reprezentantului Ministerului Public, re˛ine urm„toarele:
Potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. f) din Constitu˛ie,
republicat„, ale art. 37 ∫i 38 din Legea nr. 47/1992,
republicat„, precum ∫i ale art. 11 alin. (3) din Legea
nr. 370/2004, Curtea Constitu˛ional„ este competent„ s„
solu˛ioneze contesta˛ia privind neÓnregistrarea candidaturii
domnului Gheorghe Laslo pentru func˛ia de Pre∫edinte al
Rom‚niei.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 9 alin. (2) lit. c) din
Legea nr. 370/2004, propunerile de candida˛i pentru
alegerea Pre∫edintelui Rom‚niei se fac Ón scris ∫i vor fi
primite numai dac„:
î(2) […] c) sunt Ónso˛ite de declara˛ia de acceptare a
candidaturii, scris„, semnat„ ∫i datat„ de candidat, de
declara˛ia de avere, de o declara˛ie autentic„, pe propria
r„spundere, potrivit legii penale, privind apartenen˛a sau
neapartenen˛a ca agent ori colaborator al organelor de
securitate, ca poli˛ie politic„, precum ∫i de lista sau listele
sus˛in„torilor, al c„ror num„r nu poate fi mai mic de 200.000 de
aleg„tori“.
Din actele existente la dosarul Ónaintat de Biroul
Electoral Central Curtea constat„ c„ propunerea de
candidatur„ formulat„ de domnul Gheorghe Laslo nu
Óndepline∫te condi˛iile obligatorii prev„zute la art. 9 alin. (2)
lit. c) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Pre∫edintelui
Rom‚niei. Astfel, cererea de depunere a candidaturii,
Ónregistrat„ la Biroul Electoral Central la data de
27 octombrie 2004, nu este Ónso˛it„ de o list„ care s„
cuprind„ un num„r de cel pu˛in 200.000 de sus˛in„tori.
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile legale citate ∫i situa˛ia mai
sus ar„tat„, astfel cum rezult„ din actele dosarului, Curtea
Constitu˛ional„ constat„ c„

hot„r‚rea Biroului Electoral

Central de respingere a cererii de Ónregistrare a candidaturii
domnului Gheorghe Laslo pentru func˛ia de Pre∫edinte al

C U R T E A,

Rom‚niei este legal„. Œn consecin˛„, contesta˛ia formulat„

analiz‚nd contesta˛ia formulat„ de domnul Vasile Belciug
privind neÓnregistrarea candidaturii domnului Gheorghe
Laslo pentru func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei, Ón raport

de domnul Vasile Belciug Ómpotriva Hot„r‚rii Biroului
Electoral Central nr. 29 din 28 octombrie 2004 este
nefondat„, urm‚nd s„ fie respins„.
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Pentru considerentele ar„tate, Ón temeiul art. 146 lit. f) din Constitu˛ie, republicat„, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al
art. 18, 37, 38 ∫i 52 din Legea nr. 47/1992, republicat„, precum ∫i al art. 2 alin. (2) ∫i al art. 11 alin. (2) ∫i (3) din
Legea nr. 370/2004,
CURTEA

C O N S T I T U fi I O N A L √

Œn numele legii
H O T √ R √ ™ T E:

Respinge contesta˛ia formulat„ de domnul Vasile Belciug cu privire la neÓnregistrarea candidaturii domnului
Gheorghe Laslo pentru func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei.
Hot„r‚rea este definitiv„ ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Prim-magistrat asistent,
Claudia Miu

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei Ón domeniul public al jude˛ului Suceava
∫i Ón administrarea Consiliului Jude˛ean Suceava
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil, compus
din construc˛ie ∫i terenul aferent, situat Ón municipiul
Suceava, jude˛ul Suceava, av‚nd datele de identificare
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re, din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei Ón

domeniul public al jude˛ului Suceava ∫i Ón administrarea
Consiliului Jude˛ean Suceava.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 30 de zile de 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 delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Valentin Mocanu,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 4 noiembrie 2004.
Nr. 1.884.
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ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei Ón domeniul public al jude˛ului Suceava ∫i Ón administrarea Consiliului Jude˛ean
Suceava
Denumirea ∫i locul
unde este situat imobilul

Persoana juridic„ de la care
se transmite imobilul

Persoana juridic„ la care
se transmite imobilul

Cl„dire ∫i terenul aferent,
str. Petru Rare∫ nr. 54,
municipiul Suceava

Statul rom‚n, din administrarea
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii
Sociale ∫i Familiei —
Direc˛ia pentru Dialog, Familie
∫i Solidaritate Social„ Suceava

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Jude˛ul Suceava,
Ón administrarea
Consiliului Jude˛ean
Suceava

Construc˛ie, parter+demisol din c„r„mid„,
plan∫eu din lemn+stufit
— suprafa˛a construit„ = 491 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 982 m2
— suprafa˛a total„ a terenului, inclusiv
construc˛iile = 643 m2
Nr. de inventar atribuit de M.F.P.: 34.724
Cod de clasificare: 8.29.06

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea Ón administrarea Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei,
pentru Direc˛ia pentru Dialog, Familie ∫i Solidaritate Social„ Ia∫i, ∫i Ón administrarea
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, pentru Prefectura Jude˛ului Ia∫i, a unui imobil
aflat Ón domeniul public al statului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea Ón administrarea
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, pentru
Direc˛ia pentru Dialog, Familie ∫i Solidaritate Social„ Ia∫i,
∫i Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor,
pentru Prefectura Jude˛ului Ia∫i, a unui imobil aflat Ón
domeniul public al statului, av‚nd datele de identificare

prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului prev„zut la
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 30 de zile de 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 delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Valentin Mocanu,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 4 noiembrie 2004.
Nr. 1.885.
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ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate public„ a statului, care se transmite Ón administrarea Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale
∫i Familiei, pentru Direc˛ia pentru Dialog, Familie ∫i Solidaritate Social„ Ia∫i, ∫i Ón administrarea
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, pentru Prefectura Jude˛ului Ia∫i
Locul unde este situat
imobilul

Modul de preluare
a imobilului

Municipiul Ia∫i,
Bd. Chimiei nr. 12, Administrare
jude˛ul Ia∫i

Persoana juridic„ la care
se transmite imobilul

1. Ministerul Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei,
pentru Direc˛ia pentru Dialog,
Familie ∫i Solidaritate Social„ Ia∫i
2. Ministerul Administra˛iei
∫i Internelor, pentru Prefectura
Jude˛ului Ia∫i

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Cl„dire administrativ„ amenajat„ cu birouri ∫i spa˛ii
de depozitare (P+1), av‚nd suprafa˛a construit„
desf„∫urat„ de 2.801,70 m2, din care:
— parter = 1.332,1 m2
— etaj = 1.469,60 m2
Suprafa˛a terenului construit ∫i neconstruit = 2.474,17 m2
Suprafa˛a construit„ total„ = 2.801,70 m2, din care:
1. suprafa˛a construit„ desf„∫urat„, parter = 722,90 m2

2. suprafa˛a construit„ desf„∫urat„ = 2.078,80 m2, din care:
— parter = 609,20 m2
— etaj = 1.469,60 m2
— platform„ betonat„ = 1.142 m2
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