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La data de 26 octombrie 2009 a fost
înregistratã la Curtea Constituþionalã contestaþia
formulatã de domnul Nicolae Toteanu împotriva
Deciziei Biroului Electoral Central nr. 44/D din
25 octombrie 2009 privind respingerea
înregistrãrii candidaturii sale la alegerile pentru
Preºedintele României din anul 2009.
Contestaþia formeazã obiectul Dosarului
Curþii Constituþionale nr. 7.901F/2009, la care a
fost ataºatã propunerea de candidaturã a
domnului Nicolae Toteanu împreunã cu decizia
contestatã, transmise de Biroul Electoral Central
cu Adresa înregistratã la Curtea Constituþionalã
cu nr. J 5.961 din 26 octombrie 2009.
În temeiul dispoziþiilor art. 52 din Legea nr.
47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea
Curþii Constituþionale ºi ale art. 30 alin. (1) din
Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preºedintelui României, contestaþiile se soluþioneazã
fãrã înºtiinþarea pãrþilor, cu participarea
reprezentantului Ministerului Public, pe baza
sesizãrii ºi a celorlalte documente aflate la dosar.
În motivarea contestaþiei, domnul Nicolae
Toteanu susþine cã i s-a îngrãdit nejustificat
dreptul de a candida, sens în care înþelege sã-ºi
dovedeascã legitimitatea unui astfel de demers

prin chemarea în judecatã a Preºedintelui
României, a Maiestãþii Sale, Regele Mihai I, a
Curþii Europene a Drepturilor Omului, a Organizaþiei Naþiunilor Unite, precum ºi a altor autoritãþi
ºi persoane fizice. Aceasta deoarece autorul
contestaþiei considerã cã poate astfel sã
dovedeascã existenþa unui conflict de interese
al celorlalþi candidaþi admiºi.
De asemenea, contestatorul considerã cã în
mod nelegal i-a fost respinsã înregistrarea
candidaturii, întrucât, pe de o parte, nu i-au fost
comunicate Decizia nr. 1/D din 6 octombrie 2009
privind documentele pe care trebuie sã le conþinã
propunerile de candidaturã care vor fi depuse la
Biroul Electoral Central la alegerile pentru
Preºedintele României din anul 2009 ºi Decizia
nr. 44/D din 25 octombrie 2009 privind respingerea înregistrãrii candidaturii independente a
domnului Nicolae Toteanu la alegerile pentru
Preºedintele României din anul 2009 ºi, pe de
altã parte, actele mai sus menþionate nu au fost
semnate de toþi membrii comisiei Biroului
Electoral Central.
Reprezentantul Ministerului Public pune
concluzii de respingere a contestaþiei, arãtând
cã în mod corect Biroul Electoral Central a
respins înregistrarea candidaturii domnului
Nicolae Toteanu, întrucât aceasta nu îndeplineºte condiþiile prevãzute de lege, propunerea
sa de candidaturã nefiind însoþitã de lista de
susþinãtori.
CURTEA,
examinând contestaþia în raport cu
prevederile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea
Preºedintelui României, vãzând concluziile
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reprezentantului Ministerului Public, precum ºi
documentele aflate la dosar, reþine urmãtoarele:
Potrivit dispoziþiilor art. 146 lit. f) din Constituþie, ale art. 37 ºi 38 din Legea nr. 47/1992,
precum ºi celor ale art. 112 alin. (1) ºi (2) din
Legea nr. 370/2004, Curtea Constituþionalã este
competentã sã soluþioneze contestaþia privind
respingerea înregistrãrii candidaturii domnului
Nicolae Toteanu pentru funcþia de Preºedinte al
României.
Curtea constatã cã prin decizia contestatã a
Biroului Electoral Central s-a reþinut cã propunerea de candidaturã a domnului Nicolae
Toteanu nu este însoþitã de lista de susþinãtori.
Potrivit dispoziþiilor art. 3 alin. (2) din Legea
nr. 370/2004, candidaturile propuse de partidele
ºi de alianþele politice, precum ºi candidaturile
independente pot fi depuse numai dacã sunt
susþinute de cel puþin 200.000 de alegãtori, iar,
în conformitate cu dispoziþiile art. 9 alin. (1) ºi
alin. (2) lit. c) din acelaºi act normativ, propunerile
de candidaþi pentru alegerea Preºedintelui
României se fac în scris ºi vor fi primite numai
dacã sunt însoþite de declaraþia de acceptare a
candidaturii, scrisã, semnatã ºi datatã de
candidat, de declaraþia de avere, declaraþia de
interese, de o declaraþie pe propria rãspundere
a candidatului în sensul cã a avut sau nu calitatea
de lucrãtor al Securitãþii sau de colaborator al
acesteia, precum ºi de lista susþinãtorilor, al cãror
numãr nu poate fi mai mic de 200.000 de
alegãtori.
De asemenea, Curtea mai constatã cã absenþa comunicãrii cãtre contestator a deciziilor
nr. 1/D din 6 octombrie 2009 ºi nr. 44/D din 25
octombrie 2009 nu constituie o cauzã de
nelegalitate a acestora. Deciziile menþionate au
fost afiºate pe pagina de internet a Biroului
Electoral Central pentru a fi aduse la cunoºtinþa
publicã. În ceea ce priveºte Decizia nr. 1/D din 6
octombrie 2009, Curtea constatã cã a fost datã
pentru aplicarea unitarã a prevederilor Legii nr.
370/2004 ºi nu poate constitui obiect al
contestaþiei formulate în temeiul art. 112 alin. (1)
din aceeaºi lege.
Referitor la nesemnarea de cãtre toþi membrii
Biroului Electoral Central a deciziei contestate,
Curtea constatã cã o asemenea criticã este
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nefondatã, deoarece actul a fost adoptat cu votul
majoritãþii membrilor prezenþi, respectând
exigenþele art. 75 alin. (5) din Legea nr. 370/2004
pentru alegerea Preºedintelui României, precum
ºi pe cele ale art. 8 alin. (4) din Regulamentul de
organizare ºi funcþionare a birourilor electorale
constituite pentru alegerea Preºedintelui
României ºi a aparatului de lucru al acestora,
potrivit cãrora Lipsa semnãturilor unor membri
nu influenþeazã valabilitatea actului, dacã acesta
a fost adoptat în condiþiile alin. (1) ºi cu
respectarea dispoziþiilor art. 3 alin. (1).
Faþã de prevederile de lege citate ºi situaþia
mai sus arãtatã, aºa cum rezultã din actele
dosarului, Curtea Constituþionalã constatã cã
respingerea de cãtre Biroul Electoral Central a
înregistrãrii candidaturii domnului Nicolae
Toteanu la alegerile pentru Preºedintele României, este legalã, iar contestaþia formulatã de
acesta împotriva deciziei privind respingerea
înregistrãrii candidaturii este nefondatã.
Pentru considerentele arãtate, în temeiul
art. 146 lit. f) din Constituþie, al art. 11 alin.
(1) lit. B.a), al art. 37 ºi 38 din Legea nr. 47/
1992, precum ºi al art. 112 alin. (1) ºi (2) din
Legea nr. 370/2004,
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ
În numele legii
HOTÃRÃªTE:
Respinge contestaþia formulatã împotriva
Deciziei Biroului Electoral Central nr. 44/D din
25 octombrie 2009 privind respingerea
înregistrãrii candidaturii domnului Nicolae
Toteanu la alegerile pentru Preºedintele
României din anul 2009.
Hotãrârea este definitivã, se comunicã
Biroului Electoral Central ºi se publicã în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE CURÞII
CONSTITUÞIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
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