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L E G I  ª I  D E C R E T E
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

C A M E R A  D E P U T A Þ I L O R S E N A T U L  

L E G E  
pentru aprobarea  Ordonanþei Guvernului nr. 15/1996 privind întãrirea disciplinei financiar-valutare 

Parlamentul  României adoptã prezenta lege. 

Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului
nr. 15/1996 privind întãrirea disciplinei financiar-valutare,
emisã în temeiul art. 1 lit. b) din Legea nr. 130/1995

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publi-
catã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din
31 ianuarie 1996, cu urmãtoarele modificãri: 
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1. Articolul 1 alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins: 
�Disponibilitãþile în lei obþinute ca urmare a aplicãrii

prevederilor alin. 1 se vor utiliza pentru achitarea datoriilor
restante, în urmãtoarea ordine: 

a) plãþi pentru salarii; 
b) plata energiei electrice, termice ºi a gazelor naturale; 
c) celelalte datorii, potrivit prevederilor Legii nr. 76/1992,

republicatã.Ò 

2. Dupã articolul 16 se introduce articolul 161, cu urmã-
torul cuprins: 

�Art. 161. Ñ Guvernul ºi Banca Naþionalã a României
vor prezenta Parlamentului, în termen de 60 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentei legi, proiectul legii valutare
ºi, separat, modificãrile corespunzãtoare la Legea
nr. 33/1991 ºi la Legea nr. 34/1991, pentru stabilirea pre-
cisã a sarcinilor, atribuþiilor ºi rãspunderii Bãncii Naþionale a
României în domeniul valutar ºi de plãþi.Ò 

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 11 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.

PREªEDINTELE SENATULUI 
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 9 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 28 octombrie 1996. 
Nr. 131. 

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
privind promulgarea Legii pentru aprobarea 

Ordonanþei Guvernului nr. 15/1996 privind întãrirea 
disciplinei financiar-valutare 

În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României, 

Preºedintele  României d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 15/1996 privind întãrirea disciplinei financiar-valutare ºi se
dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României. 

PREªEDINTELE ROMÂNIEI 
ION ILIESCU

Bucureºti, 24 octombrie 1996. 
Nr. 524. 

«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
C A M E R A  D E P U T A Þ I L O R  S E N A T U L

L E G E
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului 
nr. 10/1996 privind unele mãsuri pentru desfãºurarea

alegerilor parlamentare ºi prezidenþiale 
din luna noiembrie 1996 

Parlamentul  României adoptã prezenta lege. 

Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 10/1996 privind unele mãsuri pentru desfãºurarea alegerilor parlamentare
ºi prezidenþiale din luna noiembrie 1996, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 242 din 3 octombrie 1996, cu urmãtoarele modificãri: 

1. Articolul 1, care devine articol unic, va avea urmãtorul cuprins: 
�Articol unic. Ñ (1) Exercitarea dreptului de vot la alegerile parlamen-

tare ºi prezidenþiale din luna noiembrie 1996 se face pe baza actului de



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 264 3

identitate prevãzut la art. 89 din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei
Deputaþilor ºi a Senatului. 

(2) Dupã exercitarea dreptului de vot se aplicã ºtampila �VOTATÒ pe
actul de identitate al alegãtorului, sub care se scrie data votãrii.Ò 

2. Articolul 2 se eliminã. 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 8 octombrie 1996, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.

PREªEDINTELE SENATULUI 
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 9 octom-
brie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR 
ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 28 octombrie 1996. 
Nr. 134. 

PREªEDINTELE ROMÂNIEI 

D E C R E T  
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei 

de urgenþã a Guvernului nr. 10/1996 
privind unele mãsuri pentru desfãºurarea alegerilor

parlamentare ºi prezidenþiale din luna noiembrie 1996 

În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României, 

Preºedintele  României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei de

urgenþã a Guvernului nr. 10/1996 privind unele mãsuri pentru desfãºurarea
alegerilor parlamentare ºi prezidenþiale din luna noiembrie 1996 ºi se dis-
pune publicarea ei în Monitorul Oficial al României. 

PREªEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureºti, 24 octombrie 1996. 
Nr. 529. 

«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A  D E P U T A Þ I L O R S E N A T U L

L E G E
privind autorizarea Bãncii Naþionale a României de a acorda credite pentru acoperirea cererilor

populaþiei de retragere a depozitelor bancare constituite la societãþile bancare �Dacia FelixÒ Ñ S.A. 
ºi �Credit BankÒ Ñ S.A.

Parlamentul  României adoptã prezenta lege.

Art. 1. Ñ (1) Se autorizeazã Banca Naþionalã a
României, în calitate de împrumutãtor de ultimã instanþã,
sã acorde societãþilor bancare �Dacia FelixÒ Ñ S.A. ºi
�Credit  BankÒ Ñ S.A. câte un credit destinat acoperirii
cererilor de retragere a sumelor reprezentând depozitele
populaþiei în limita unui plafon de 10.000.000 lei pe depo-
nent, exclusiv dobânda aferentã, indiferent de moneda în

care este constituit depozitul ori de numãrul sau mãrimea
depozitelor.

(2) Nivelul total al creditului se determinã avându-se în
vedere plafonul menþionat. Condiþiile de acordare ºi de uti-
lizare a creditului vor fi stabilite prin norme ale Bãncii
Naþionale a României.

Art. 2. Ñ (1) Sumele reprezentând depunerile populaþiei
pentru rambursarea cãrora Banca Naþionalã a României
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acordã credite potrivit art. 1 vor fi depuse imediat de socie-
tãþile bancare �Dacia FelixÒ Ñ S.A. ºi �Credit BankÒ Ñ S.A.
la Casa de Economii ºi Consemnaþiuni pe numele depo-
nenþilor. De la data consemnãrii sumelor la Casa de
Economii ºi Consemnaþiuni, deponenþii beneficiazã de
dobândã la termen sau pot dispune în orice alt mod, inclu-
siv de primirea sumelor în numerar.

(2) Judecãtorul sindic ºi instanþa competentã vor supra-
veghea aplicarea prevederilor alin. (1).

Art. 3. Ñ Recuperarea creditelor prevãzute la art. 1 se
va face, cu prioritate, din încasãrile realizate de societãþile
bancare �Dacia FelixÒ Ñ S.A. ºi �Credit BankÒ Ñ S.A. în
perioada de reorganizare judiciarã, iar în cazul lichidãrii
judiciare a acestora, din fondurile obþinute din vânzarea
bunurilor averii debitorului, în ordinea de prioritate prevã-
zutã la art. 106 pct. 2 din Legea nr. 64/1995 privind pro-
cedura reorganizãrii ºi lichidãrii judiciare.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 1 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.

p. PREªEDINTELE SENATULUI
VALER SUIAN

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 9 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 28 octombrie 1996.
Nr. 135.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
pentru promulgarea Legii privind autorizarea 

Bãncii Naþionale a României de a acorda credite 
pentru acoperirea cererilor populaþiei de retragere 

a depozitelor bancare constituite la societãþile bancare 
�Dacia FelixÒ Ñ S.A. ºi �Credit BankÒ Ñ S.A.

În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,

Preºedintele  României d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind autorizarea Bãncii Naþionale
a României de a acorda credite pentru acoperirea cererilor populaþiei de
retragere a depozitelor bancare constituite la societãþile bancare �Dacia
FelixÒ Ñ S.A. ºi �Credit BankÒ Ñ S.A. ºi se dispune publicarea ei în
Monitorul Oficial al României.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureºti, 24 octombrie 1996.
Nr. 530.

«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A  D E P U T A Þ I L O R S E N A T U L

L E G E
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 33/1995 

privind mãsuri pentru colectarea, reciclarea ºi reintroducerea
în circuitul productiv a deºeurilor refolosibile de orice fel

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 33/1995 privind
mãsuri pentru colectarea, reciclarea ºi reintroducerea în circuitul productiv a
deºeurilor refolosibile de orice fel, emisã în temeiul art. 1 lit. h) din Legea
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nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 31 august 1995.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 11 iunie 1996, cu res-
pectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.

PREªEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 9 octom-
brie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 28 octombrie 1996.
Nr. 137.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 33/1995 privind mãsuri pentru colectarea,

reciclarea ºi  reintroducerea în circuitul productiv
a deºeurilor refolosibile de orice fel

În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,

Preºedintele  României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei

Guvernului nr. 33/1995 privind mãsuri pentru colectarea, reciclarea ºi
reintroducerea în circuitul productiv a deºeurilor refolosibile de orice fel ºi
se dispune publicarea ei în Monitorul  Oficial al României.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureºti, 24 octombrie 1996.
Nr. 532.

«

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
privind conferirea medaliei �Crucea comemorativã 

a celui de-al doilea rãzboi mondial, 1941Ñ1945Ò

În temeiul art. 94 lit. a) din Constituþia României ºi al prevederilor
Legii nr. 68/1994 privind înfiinþarea medaliei �Crucea comemorativã a celui
de-al doilea rãzboi mondial, 1941Ñ1945Ò,

având în vedere propunerile ministrului apãrãrii naþionale,

Preºedintele  României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Pentru serviciile militare aduse statului român în timpul

celui de-al doilea rãzboi mondial, se conferã medalia �Crucea comemorativã
a celui de-al doilea rãzboi mondial, 1941Ñ1945Ò persoanelor prevãzute în
anexa*) la prezentul decret.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 26 septembrie 1996.
Nr. 487.
*) Anexa se publicã ulterior.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
privind numirea în funcþie a unui procuror financiar

În temeiul art. 94 lit. c) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 109 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea ºi
funcþionarea Curþii de Conturi,

având în vedere propunerile Plenului Curþii de Conturi,

Preºedintele  României d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Doamna Sova Florentina se numeºte în funcþia de
procuror financiar pe lângã Camera de Conturi a Judeþului Vrancea.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureºti, 24 octombrie 1996.
Nr. 525.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
privind numirea în funcþie a unor magistraþi

În temeiul art. 94 lit. c) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 73 lit. a) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea jude-
cãtoreascã,

având în vedere propunerile Consiliului Superior al Magistraturii,

Preºedintele  României d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se numesc în funcþia de judecãtor ºi de procuror
magistraþii menþionaþi în anexa la prezentul decret.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureºti, 24 octombrie 1996.
Nr. 527.

ANEXÃ

A. Judecãtori

 

• Judecãtoria Braºov Ñ Vîrceoroveanu Teodora
• Tribunalul Bucureºti Ñ Sandu Valentina
• Judecãtoria Bolintin-Vale Ñ Tache Ioana
• Judecãtoria Drobeta-Turnu Severin Ñ Geamãnã Alexandru
• Judecãtoria Câmpina Ñ Muscalu Mãdãlina
• Judecãtoria Gãeºti Ñ Voicu Adriana.

B. Procurori
• Parchetul General de pe lângã Curtea Supremã de Justiþie

Ñ Buruianã Dragomir
Ñ Cosma Eugen.

• Parchetul de pe lângã Tribunalul Bucureºti
Ñ Huþu Neculai.

• Parchetul de pe lângã Judecãtoria Pucioasa
Ñ Neacºu Gheorghe.



H O T Ã R Â R I  A L E  C U R Þ I I  C O N S T I T U Þ I O N A L E
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

H O T Ã R Â R E A  Nr. 72

din 24 octombrie 1996
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Ioan Muraru Ð preºedinte
Costicã Bulai Ð judecãtor
Viorel Mihai Ciobanu Ð judecãtor
Mihai Constantinescu Ð judecãtor
Ioan Deleanu Ð judecãtor
Lucian Stângu Ð judecãtor
Florin Bucur Vasilescu Ð judecãtor
Romul Petru Vonica Ð judecãtor
Virgil Firuleasa Ð procuror
Florentina Geangu Ð magistrat-asistent
Pe rol soluþionarea contestaþiei în anulare, formulatã în

temeiul art. 317 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedurã
civilã de Alianþa Civicã, de doamna Dorana Coºoveanu ºi
de domnul Neculai Prelipceanu împotriva Hotãrârii Curþii
Constituþionale nr. 1 din 8 septembrie 1996, de respingere
a contestaþiei privind înregistrarea candidaturii domnului Ion
Iliescu.

Contestaþia în anulare a fost înregistratã la Judecãtoria
Sectorului 5 Bucureºti.

Prin Sentinþa civilã nr. 5.157 din 8 octombrie 1996, pro-
nunþatã în Dosarul nr. 8.837/1996, Judecãtoria Sectorului 5
Bucureºti, invocând din oficiu excepþia de necompetenþã
absolutã, ºi-a declinat competenþa de soluþionare a contes-
taþiei în anulare în favoarea Curþii Constituþionale.

Curtea a decis soluþionarea prezentei contestaþii fãrã
citarea contestatorilor, potrivit procedurii legale referitoare la
soluþionarea contestãrii candidaturilor la funcþia de
Preºedinte al României, având în vedere caracterul sãu de
incident procedural în cadrul contenciosului electoral ºi
þinând seama de cerinþa legalã a rezolvãrii litigiilor în
domeniul electoral cu respectarea termenelor prevãzute de
lege, conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 47/1992,
ale art. 11 alin. (2) ºi alin. (3) ºi ale art. 28 alin. (1) din
Legea nr. 69/1992. De aceea, în temeiul art. 16 din Legea
nr. 47/1992, Curtea constatã cã prevederile art. 85 ºi
urmãtoarele din Codul de procedurã civilã, referitoare la
citarea sau înfãþiºarea pãrþilor, sunt incompatibile cu proce-
dura jurisdicþionalã de soluþionare a contestaþiei de faþã.

Magistratul-asistent prezintã obiectul contestaþiei.
În contestaþie se cere anularea hotãrârii atacate pe

aceastã cale, întrucât judecata s-a fãcut fãrã citarea con-
testatorilor, considerându-se cã sunt incidente prevederile
art. 317 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedurã civilã, con-
form cãrora hotãrârile irevocabile pot fi atacate cu contes-
taþie în anulare când procedura de chemare a pãrþii nu a
fost îndeplinitã potrivit cerinþelor legii, iar acest motiv nu a
putut fi invocat pe cãile ordinare de atac.

În motivarea contestaþiei se invocã prevederile art. 14
alin. (1) din Legea nr. 47/1992 ºi Regulamentul de organi-
zare ºi funcþionare a Curþii Constituþionale conform cãrora
ºedinþele de judecatã pot sã nu fie publice, dar din motive
întemeiate, precum ºi prevederile art. 6 alin. 1 din
Convenþia europeanã pentru apãrarea drepturilor omului ºi
a libertãþilor fundamentale în care se prevede cã orice per-
soanã are dreptul la o judecatã în mod public de cãtre o
instanþã independentã ºi imparþialã, în procesele privind
drepturile ºi obligaþiile sale cu caracter civil. În acest sens
se aratã cã ºedinþa poate sã nu fie publicã �doar din
motive întemeiate, ori atunci când, în împrejurãri speciale,
publicitatea ar fi de naturã sã aducã atingere intereselor
justiþieiÒ.

Pe fond, se considerã cã soluþionarea contestaþiei împo-
triva înregistrãrii candidaturii domnului Ion Iliescu fãrã citarea
pãrþilor constituie o încãlcare a principiului contradictoriali-
tãþii, a dreptului la apãrare ºi a principiului oralitãþii. Chiar
dacã, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea nr.
69/1992 ºi ale art. 85 alin. (1) din Legea nr. 68/1992, solu-
þionarea contestaþiei se face potrivit regulilor stabilite de
lege pentru ordonanþa preºedinþialã, care, potrivit art. 581
din Codul de procedurã civilã, poate fi datã ºi fãrã citarea
pãrþilor, contestatorii considerã cã aceastã ultimã posibilitate
are un caracter de excepþie. În acest sens, precizeazã cã
existenþa interesului public legat de soluþionarea contesta-
þiei privind înregistrarea candidaturii domnului Ion Iliescu
impunea ca judecarea sã se facã cu citarea pãrþilor, mai
ales cã, în ceea ce priveºte ordonanþa preºedinþialã, existã
calea de atac a apelului, care în toate cazurile se judecã
cu citarea pãrþilor. Totodatã, se apreciazã cã termenul de
5 zile pentru înmânarea citaþiei putea fi �prescurtatÒ ºi cã
prevederea legalã referitoare la soluþioanrea contestaþiei în
maximum 48 de ore nu prevaleazã asupra principiilor publi-
citãþii, contradictorialitãþii, oralitãþii ºi dreptului la apãrare. Se
mai apreciazã cã necitarea pãrþilor ar fi echivalentã cu
antepronunþare ºi cã, în temeiul art. 20 alin. (2) din
Constituþie, prevaleazã dispoziþiile convenþiei europene sus-
menþionate, indicându-se unele hotãrâri pronunþate la
Curtea Europeanã a Drepturilor Omului de la Strasbourg
referitoare la drepturi civile ºi interese private, care au con-
sacrat publicitatea dezbaterilor, principiile �egalitãþii armelorÒ
ºi oralitãþii, precum ºi faptul cã aceste exigenþe se aplicã ºi
jurisdicþiei curþilor constituþionale. În finalul contestaþiei se
invocã unele motive de combatere a unor posibile con-
traargumente, ºi anume faptul cã numai candidatul la func-
þia de Preºedinte al României ar fi avut motive sã se
plângã cã nu a fost citat, cã practica jurisdicþionalã a Curþii
nu constituie izvor de drept, aºa încât nu ar fi semnifica-
tivã evocarea hotãrârilor anterioare.

Procurorul, având cuvântul, aratã cã în legãturã cu pre-
zenta contestaþie opereazã autoritatea lucrului judecat,
Curtea Constituþionalã pronunþându-se prin Hotãrârea
nr. 31/1996. În consecinþã, solicitã respingerea contestaþiei.

C U R T E A ,

luând în dezbatere contestaþia în anulare, constatã cã este
competentã sã o soluþioneze în temeiul art. 144 lit. d) din
Constituþie, al art. 27 din Legea nr. 47/1992 ºi al art. 11
alin. (3) din Legea nr. 69/1992, raportate la art. 317 alin. 1
pct. 1 din Codul de procedurã civilã.

Analizând contestaþia în raport cu prevederile
Constituþiei, ale Legii nr. 47/1992, ale art. 85 alin. (2) din
Legea nr. 68/1992, ale art. 28 alin. (1) din Legea
nr. 69/1992 ºi observând dispoziþiile art. 166 din Codul de
procedurã civilã, Curtea reþine urmãtoarele:

Contestaþia în anulare este identicã cu cea soluþionatã
prin Hotãrârea Curþii Constituþionale nr. 31 din 25 septem-
brie 1996, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, ea având ace-
laºi obiect, fiind întemeiatã pe aceeaºi cauzã, între ace-
leaºi pãrþi ºi în aceeaºi calitate.

Întrucât Curtea s-a pronunþat deja asupra contestaþiei în
anulare, formulatã de Alianþa Civicã, de doamna Dorana
Coºoveanu ºi de domnul Neculai Prelipceanu, în temeiul
art. 166 din Codul de procedurã civilã, se constatã cã în
cauzã opereazã autoritatea de lucru judecat, aºa încât pre-
zenta contestaþie urmeazã a fi respinsã.
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Pentru considerentele arãtate ºi vãzând dispoziþiile art. 144 lit. d) din Constituþie, ale art. 13 alin. (1) lit. B a) ºi
ale art. 27 ºi 28 din Legea nr. 47/1992, ale art. 2 alin. (2) ºi ale art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1992, ale art. 85
alin. (2) din Legea nr. 68/1992 raportate la art. 317 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedurã civilã, precum ºi ale art. 166
din Codul de procedurã civilã, cu unanimitate de voturi,

C U R T E A

În numele legii 

H O T Ã R Ã ª T E :

Respinge contestaþia în anulare formulatã de Alianþa Civicã, de doamna Dorana Coºoveanu ºi de domnul Neculai
Prelipceanu împotriva Hotãrârii Curþii Constituþionale nr. 1 din 8 septembrie 1996.

Decizia este definitivã ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
prof. univ. dr. IOAN MURARU Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

H O T Ã R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I
GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului 

ºi al Ministerului Afacerilor Externe pe anul 1996

În temeiul art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanþele publice, al art. 83 alin. (1) din Legea nr. 68/1992 pen-
tru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului ºi al art. 28 alin. (2) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui
României,

Guvernul  României h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ (1) Se suplimenteazã bugetul Secretariatului
General al Guvernului pe anul 1996 cu suma de
26,4 miliarde lei din Fondul de rezervã bugetarã la dispozi-
þia Guvernului, în vederea acoperirii cheltuielilor pentru
organizarea ºi desfãºurarea alegerilor parlamentare ºi pre-
zidenþiale în anul 1996, la cap. 51.01 �Autoritãþi publiceÒ Ð
�Cheltuieli curenteÒ, în urmãtoarea structurã: 9,2 miliarde lei
la �Cheltuieli de personalÒ ºi 17,2 miliarde lei la �Cheltuieli
materiale ºi serviciiÒ.

(2) Se suplimenteazã bugetul Ministerului Afacerilor
Externe pe anul 1996 cu suma de 4,3 miliarde lei la

cap. 51.01 �Autoritãþi publiceÒ Ð �Cheltuieli curenteÒ, din
care: la �Cheltuieli de personalÒ 0,7 miliarde lei ºi la
�Cheltuieli materiale ºi serviciiÒ 3,6 miliarde lei.

Art. 2. Ñ Ministerul Finanþelor este autorizat sã intro-
ducã modificãrile ce decurg din aplicarea prevederilor art. 1
în structura bugetului de stat pe anul 1996.

Art. 3. Ñ Sumele rãmase necheltuite pânã la data de
25 decembrie 1996 se vor restitui de cãtre Secretariatul
General al Guvernului ºi Ministerul Afacerilor Externe la
Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VÃCÃROIU

Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor, Secretariatul General al Guvernului

Nicolae Constantinescu, Mihai Unghianu
secretar de stat Secretar de stat, ºeful Departamentului

p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe, pentru Administraþie Publicã Localã,
Gabriel Gafiþa, Octav Cozmâncã
secretar de stat

Bucureºti, 24 octombrie 1996.
Nr. 1.019.
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