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Pentru ca valorile apărate de noua Constituţie din 1991 să pri
mească o ocrotire corc~punzătoare importanţei şi semnificaţiei lor, 
se impunea reevaluarea întregii legislaţii anterioare legii fundamen
tale, modificarea şi completarea cadrului legislativ, printre altele, 
cu prevederi care să a~igure protecţia şi promovarea drepturilor 
omului. 

A vând permanent în vedere şi acest obiectiv, Parlamentul 
României a adoptat, în anul 1996, o serie de acte normative care, 
fie reglementează în mod direct problematica drepturilor omului, 
fie cuprind dispoziţii care se constituie în veritabile puncte de con
tact cu domeniul în cauză. 

Astfel, o primă categoric de legi priveşte dreptul penal şi pro
cesual penal. Modificările în acest domeniu au fost dictate, în prin
cipal, de necesitatea reevaluării sancţiunilor prevă7ute de Codul 
penal pentru infracţiunile care aduc atingere drepturilor şi libertăţi
lor fundamentale ale omului, de necesitatea ocrotirii egale a 
proprietăţii, indiferent de titular ori a rdormulării unor fapte incri
minate de legea penală, în acord cu obiectivele şi principiile statu
lui de drept. democratic. 

O altă categoric de acte normative se referă la organizarea acti
vităţii unor organe de stat ori a disciplinării activităţii, în anumite 
domenii, care, fie fuseseră insuficient, fie nu fuseseră deloc regle
mentate. 

Alte acte normative care privesc înfăptuirea reformei econo
mice, ocrotirea dreptului de proprietate, protecţia mediului înconju
rător, precum şi protecţia socială, sunt indiscutabil legate şi de 
promovarea drepturilor omului. 

Tot în anul 1996 au fost ratificate o scrie de convenţii interna
ţionale cu important răsunet în materia drepturilor fundamentale ale 
omului. 

Şi. nu în ultimul rând, trebuie menţionat faptul că întreaga 
activitate legislativă a Parlamentului României (deci şi cea din 
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domeniul atât de delicat si sensihil. suh aspectul consecinţelor, al 
respectării şi promovării drepturilor ~i lihertăţilor fundamentale) a 
stat slih semnul necesităţii armonizării şi alinierii legislaţiei româ
nqti la normele şi standardele normative ale Uniunii Europene. 

În cele ce urmează vom încerca să prezentăm sistematic princi
palele domenii în care au fost aduse Îmhllnătăţiri legislaţiei I'n 
vigoare, de natură a crea un cadru mai eficient de garantare şi pro
tecţie a drepturilor omului. 
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1. MOIJlFICAREA ŞI COl\1J>LETAREA 
UNOR PREVEDERI ALE LEGISLATIEI PENALE, 

PROCESUAL PENALE 
ŞI ALE NORMELOR DE CONVIETUIRE SOCIALĂ, 

ORDINII ŞI LINIŞTII PUBLICE 

Concepute, iniţial, ca părţi distincte ale aceluia~i proiect de 
lege, modificările din acest domeniu sunt cuprinse, în prezent, în 
următoarele legi: 

- Legea nr. 140/1996 pentru modificarea şi completarea 
Codului penal; 

- Legea nr. 141/1996 pentru modificarea şi completarea 
Codului de procedură penală: 

- Legea nr. 132/1996 privind modificarea şi completarea Legii 
nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme 
de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. 

Curba ascendentă a stării infracţionale din ultimii ani, săvârşi
rea unor fapte ce nu cădeau sub incidenţa legii ori săvâL)irea unor 
fapte în forme şi modalităţi noi au făcut necesară reconsiderarea 
Codului penal şi a celui de procedură penală ~i adaptarea actualelor 
cerinţe de apărare fermă a societăţii româneşti, a ordinii de drept. 

1. Legea nr. 140 din 14 noiemhrie 1996 pentru modificarea 
şi completarea Codului penal cuprinde modificări de esenţă 
(peste 150) ale legislaţiei penale, ce pun de acord prevederile 
Codului penal cu noile realităţi din România. 

Astfel, articolul 1, care stabileşte scopul legii penale, stipulează 
că legea penală apără împotriva infracţiunilor, '\uveranitatea, inde
pendenţa, unitatea şi indivizibilitatea statului, persoana, drepturile 
şi libertăţile acesteia, proprietatea, precum şi întreaga ordine de 
drept. 

Legea de modificare a Codului penal prevede o redefinire a 
unor noţiuni consacrate în materie (public, funcţionar public şi 

funcţionar, consecinţe deosebit de grave), cuprinde o nouă secţiune 
la Partea g('neraIă. intitulată "Detenţiunea pe viaţă" (regim, liberare 
conditionată, circumstanţe agravante), introduce noi infracţiuni sau 
noi termeni în definirea unor infracţiuni deja existente. 
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Din punctul de vedere al protecţiei ~i promovării drepturilor 
omului prezintă importanţă modul În care sunt definite infracţiunile 
referitoare la provocarea ilegală a avortului ([aptă reintrodusă În 
Cod ca infracţiune), relaţiile sexuale Între persoane de acelaşi sex, 
cele săvârşite contra lihertăţii persoanei (şantajul). a demnităţii 
acesteia (insulta, calomnia) ori contra patrimoniului, împiedicarea 
participării în proces, supunerea la rele tratamente, precum şi cele 
referitoare la relele tratamente aplicate minorului. 

Astfel, ca urmare a prevederilor constituţionale referitoare la 
ocrotirea egală a proprietăţii, indiferent de titular, au fost abrogate 
dispoziţiile cuprinse în Titlul IV din Partea specială, care incrimi
nau distinct şi sancţionau mai grav faptele care aduceau atingere 
avutului obştesc. Titlul III, care privea infracţiunile contra avutului 
personal sau particular, a fost reconsiderat, primind denumirea de 
"Infracţiuni contra patrimoniului". 

Totodată, unele fapte ce erau incriminate suh imperiul vechii 
legi, au fost scoase de sub incidenţa legii penale, cum sunt relaţiile 
sexuale între persoane de acelaşi sex, săvârşite în intimitate, rămâ
nând incriminate numai acele relaţii care au produs scandal puhlic 
sau care au fost săvârşite în condiţii speciale, arătate expres de lege 
(asupra unui minor sau asupra unei persoane în imposihilitate de a 
se apăra ori de a-şi exprima voinţa sau prin constrângere ori dacă 
fapta a avut ca urmare vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii, moartea sau sinuciderea victimei). 

De asemenea, s-au instituit noi infracţiuni privitoare la sigu
ranţa statului, la apărarea simbolurilor naţionale, a autorităţilor 
publice şi a demnitarilor, a acelor categorii de profesii şi funcţii 

publice cele mai expuse agresiunilor. 
În ceea ce priveşte sistemul general al pedepselor, semnalăm 

abrogarea prevederilor din Codul penal şi din legile speciale referi
toare la pedeapsa complementară a confiseării averii, parţială sau 
totală, reflex al dispoziţiilor constituţionale privind garantarea 
dreptului de proprietate şi al celor care au prevăzut. în mod expres, 
că averea dobândită licit nu poate fi confiscată, caracterul licit al 
dobândirii fiind prezumat. 

Analiza legii de modificare şi completare a Codului penal nu 
ar fi completă dacă nu am evidenţia, chiar dacă foarte succint, 
observaţiile şi neajunsurile pe care le are, fără Îndoială, un aseme
nea demers legislativ. 
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Codul penal român de la 196R era socotit, Încă de la adoptarea 
sa, ca unul dintre cele mai represive din Europa; din nefericire, 
acest caracter extrem-represiv este păstrat în dispoziţiile actualului 
Cod penal. Scara pedepselor Codului penal a cunoscut, prin noua 
lege, transformări majore, atât prin mărirea limitelor unei noi 
pedepse, cât ~i prin introducerea unei noi pedepse principale. Ast
fel, maximul general al pedepsei închisorii a fost majorat de la 25 
la 30 de ani, majorare care este prea puţin justificată, mai ales că în 
Codul penal s-a introdus detenţiunea pe viaţă - pedeapsă privativă 

de libertate pe timp nelimitat. 

2. Legea nr. 141 din 14 noiemhrie 1996 pentru modificarea 
şi completarea Codului de procedură penală 

Modificările şi completări le aduse Codului de procedură penală 
au vizat corelarea unor dispoziţii, precizarea unor competenţe ~i 
adoptarea unor noi reglementări mai ales în materia probelor şi a 
căilor de atac. 

În categoria corelărilor şi precizărilor putem include modifica
rea dispoziţiilor privind competenţa instanţelor de judecată, a celor 
privind competenţa procurorului În cazul în care efectuează, în mod 
obligatoriu, urmărirea penală, liberarea provizorie pe cauţiune ~i 

fixarea cuantumului acesteia la minimum 2 milioane Ici. Aceste 
reglementări au fost impusc .5i influenţate de incriminarea unor 
fapte noi şi stabilirea altor limite generale sau speciale ale pedepse
lor, prin modificările ~i complctările aduse Codului penal. 

Alte modificări ale normelor procedurale privesc punerea în 
executare a ordonanţei prin care s-a aplicat o sancţiune cu caracter 
administrativ, precum şi cauzele În care procurorul participă la 
judecată, Între acestea fiind incluse, eum era şi firesc, şi cele în care 
instanţa de judecată a fost sesizată prin rechizitor. 

În materia probelor, legea de modificare a Codului de procedu
ră penală introduce câteva elemente de noutate. Astfel, art. 64 pre
vede că mijloacele de prohă prin care se constată elementele de fapt 
ce pot servi ca prohă sunt: declaraţiile învinuitului sau ale inculpa
tului, declaraţiile părţii vătămate, ale părţii responsahile civilmente, 
declaraţiile martorilor, înscrisurile, înregistrările audio sau video, 
fotografiile, mijloacele materiale de probă, constatări le tehnico-şti
inţifice, constatările medico-Iegale şi expertizele. 

Dacă în ceea ce prive~te fotografiile, acestea au fost, în gene
raI, acceptate de instanţe ca material proba tor şi în trecut. fie .5i prin 
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IntermedIUl pr<Kc5clor \ erhdle de LefLctdfe la IOLul mi rddlunll, 
pentru înrcgl<,trJnle dudlO <'<\lI \ leiCO d in,>t neLe'>dlJ mtroduLcred 
uncl nOI ,>CLtlUnI în Lddrul CdPIlolulUl II, ScdlUned V (drl 91' -
Y 11) ALCd,>td Lupnndc Londltllle În Ld[C '>C IdL dLc,>te înrcgl,>trJn, 
dutontJttlc îndrcptdtItc '>d le dprohc, modul în Ldrc '>c Idcc venlJLd
rCel înrcgl ... lrdlllor, prcLum "1 l110dul în Lclre ... e (,\LC venltLdrcd 11111 

IOdLclor dc prohd Prohlemd ddmltcfll înrcgl"trdnlor dudlO ,>au 
vldco ca mIJIOaLC de probă ll1tcr~cctea7ă pnnclpll '>1 dreptun lunda
mcntdle ale pcr'>oancI Ldrc potflVlt Comtltutlcl nu pot tI rc,>trdme 
p:ind la al1lhtldred lor 

În ccca cc pnve,>tc autonzdrcd înregl"trănlor audlO ,>au vldco, 
dcorddtd în Londltule ICgll dc procurorul competcnt, drt 91' 
alm (2) prevedc că au valabllItatc 10 dc 71le, tcrmen cc poate iI 
prelungIt pcntru motIve Justlflcatc, flcldrc depd<,lfc ncput:ind 
depd"l 10 dc nle 

Lcgca dc modlflcarc a CodulUI dc proccdură pcnald cupnnde 
'>1 dl'>PO/ltll pnvltoarc la Ldlle dc dtdL (rccur<,ul poatc fI cxcrutdt ~J 
când urmdnrca pcnală, nu numaI Judecatd, '> a cfcctuat în IIP'>d apd
rdtorulul, când prclentd ace<,tula cra ohltgatone, extllldered 
rccur<;ulUl în dnularc, puncrcd în cxeLutdfc d pcdcp,>cl închl<,ofll ... au 
a dctcntJunll pc 'vldtd, dmdndrcd "dU întrcrupcred CXCCUtdfll md,>ufll 
mtcrndfll) 

3. Legea nr. 132 din 31 octombrie 1996 privind modificarea 
si completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor 
de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii si 
liniştii publice Idrge"te "fcra de cupnndcrc a LegII nr 61/1991 pnn 
mLludcrca în domcl1lul '>dU a unor fapte cum ,>unt apelarea, în mod 
repetat, ld mila puhlIculUl, dc către o persoand aptd dc muncă, pre
cum '>1 dctermmarcd unei per'>oane ld "dvâr'>lfca unor a,>tfel dc 
faptc, atragcrca de pcr<,oane, <;uh oncc formd, "dv:ir5Itd în localun, 
parcun, pe ,>tră71 "au în alte locun publIcc, în vcderea practicăm de 
rdportufl <,exuelle cu c!CC,>tCd "prc el ohtmc loloa,>c matcflalc, prccum 
<;J îndemnul ~dU dctermmdred, în acela'>l ,>cop, d unci pcr'>odnc la 
<,dv:ir'>lrca unor a'itfel dc faptc, pătrundcrea, cu încdkarca normclor 
Icgdlc dc dCCC~, în ,>cdlllc autontdttlor puhllce ccntrdlc '>dU locale, 
mstltutlllor publice, m,>tttutulor de învdtdm:int '>1 <,patlllor apdrtl
n:ind aLc"tol d, mdI1crcnt dc dc<,tJnatla lor, ,dc rcglllof dutonomc. 
",oLlct2tIlor comcfLldle, Pdftldclor '>dU dItor lormallUl1l polI tICC, 
org,ll11/ atlllor guvcrnamcntdle "dU ncguvcrnamcntalc, ambd<,adclor 
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"dU rcprc/cntantclor dltor "tdtC Of! dle organl/dlllior I11tcrndllOl1dle 
dc pC tentonul Romd11lcl, prccum "1 OCUPdrCd J;!r;! dlcpt el tercnuII
lor apartmdnd amhd"ddelor \1 rcpre/cntantelor '>dU d tcrcnunlor 
\lluatc în pcnmctrul dCC\tord Of! rcru/tIl ele d Ic p.ir.i\l la cerClCd 
orgdnclor dc ordmc 

II. DISPOZITII 
PRIVIND REGLEMENTAREA ACTIVIT ĂTII 

UNOR ORGANE DE SIAI SAU A UNOR DOMENII 
CE AU TANGENTE CU PROBLEMATICA DREPTURILOR 

OMULUI 

1. Legea Arhivelor Naţionale nr. 16 din 2 aprilie 1996 
cupnndc o ,>cnc dc dl\polllu legdtC elc drcpturIlc omuluI 

A,>tfcl, drt ') dl~pune Cd admml"trarcd, ,>uprdvcghcrcd '>1 
protcLtla ",pcLldl.i a FonduluI Arhlvl,>tlc Ndtlondl al Romd11lel ,>e 
rCdlIzcdld dc cdtre Arhlvelc NdtlOna1c, umtdtc bugctdrd în cddrul 
Mml<;tcrulUi de Internc 

LCgCd "t<lhlle"tC modul în cMe '>c fdcc eVH1cntd, "clcLtlOnarcd, 
p;!..,trdrcd '>1 dcpunercd documcntclor, melu"lv tcrmcncle \pcLlbcc 
pcntru bccdre dmtre dcc<,te dLlIVltdtJ Totoddtd, legCd cupnndc prc
vcdcn legdtC dc folo'>lrcd documcntclor Cdrc idC pdftc dlll Fondul 
Arhlvl,>tlc NdtlOndl dl Romdmel, Idf în art 22 prcvedc Cd documcn
tele d cdror ccrcctdrC pOdtC aJcLld mtcrc"clc ndtlOndle, drcptunle "1 
Ilbertdtde cctdtcmlor pnn ddtcle <;1 mtormdtllic pc cdre le contm '>dU 
cele d cdlOr mtegntdte fl/lCd c<,te în pcncol, nu ..,e ddu în ccrcctare 
Om dCCd,>t;! cdtcgonc idC partc <,1 documentcle cc pot le/d drcptu
rIie ~I IIbcrtdtde mdlvldudle dle cetdteanulUl 

2. Legea partidelor politice nr. 27 din 29 aprilie 1996 
cupnnde dl~POLltll rclcntoare Id orgdnlldred partldclor politiLc 
(<,tdtutul, progrdmul propnu, org<ml/drcd tcntondld, organcle dc 
conduccrc, modul dc \olullOndrc et dJlcrcndclOl dmtrc mcmhrll pdr
tlduIUl), înrcgl<,trdrcd pdrtldclor politice, d'>OLlcrCd acc,>tord, încetd
rCd dLtIVltdlll '>1 JmdntetrCd petrtldclor 

Articolul 1 de1me<;tc notlUnea de pdrtld politIc A&tfel pdrtldele 
pollllLe ..,un t d\OLldlll etic cctdtcnJlol romdm cu drcpt dc vot, Cdrc 
pdrtJLln;! în mod Ilhcr Id !Ofl1ldrCd \1 c"crcltdled vomtci lor polItlCC, 
îndep1ll1ll1d o ml'>lUnc puhhcd gdrdnldtd de COl1\tltutJe 
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În activitatea lor. partidele politice promovează valorile şi inte
resele naţionale, precum şi pluralismul politic. fiind organizate şi 
funcţionând pe criteriul administrativ-teritorial. 

De asemenea, legea stabileşte că sunt interzise partidele poli
tice care, prin statutul, programele, propaganda de idei ori prin alte 
activităţi pe care le organizează îndeamnă la ură rasială sau de orice 
alt fel, la război de agresiune, militează împotriva pluralismului 
politic, a principiilor statului de drept ori a suveranităţii sau des
făşoară orice alte activităţi care încalcă dispoziţiile art. 30 alin. (7), 
art. 37 alin. (2) sau alin. (4) din Constituţia României. 

3. Legea telecomunicaţiilor nr. 74 din 22 iulie 1996 repre
zintă legea cadru în materie şi cuprinde o serie de dispoziţii legate 
de modul de organizare şi desfăşurare a activităţii din domeniul 
telecomunicaţiilor. 

Astfel, art. 1 prevede că libera circulaţie a informaţiilor prin 
emisia, transmisia sau recepţia de semnale, imagini sau sunete 
prin sisteme radio, optice sau alte sisteme electromagnetice ori 
servicii de telecomunicaţii, precum şi secretul ori inviolabilitatea 
convorbirilor telefonice sau a altor comunicări efectuate prin mij
loace de telecomunicaţii sunt garantate prin lege. 

Articolul 4, În alineatul (2), prevede condiţiile şi situaţiile În 
care convorbirile telefonice pot fi interceptate: "Convorbirile sau 
comunicările efectuate prin mUloace de telecomunicatii pot fi 
interceptate numai În ca-;.urile prevâ;.ute de le!{e, de câtre OTxanele 
abilitate de le!{e, pe ba;.a actului de autorizare emis de un procuror 
desemnat de Procurorul !{eneral al României sau, după caz, de 
prim-procurorul parchetului de pe IUn!{ă Curtea de Apel". 

Totodată, legea menţionată stabileşte că Ministerul Comunica
ţiilor, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, 
este autoritatea de reglementare În domeniu. 

4. Legea nr. 79 din 12 iulie 1996 pentru modificarea şi com
pletarea Legii Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993 aduce o 
serie de modificări, cu deosebire În cadrul capitolului referitor la 
competenţa secţiilor Curţii Supreme de Justiţie şi a completului de 
9 judecători. 

Accste noi prevederi, de ordin procedural şi al competenţei. 
pre/,Întă importanţă pentru domeniul drepturilor omului, fiind o 
garanţie a respectării acestora. 
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5. Legea serviciilor poştale nr. 83 din 12 iulie 1996 prevede 
că reglementarea serviciilor poştale trebuie să asigure dezvoltarea 
armonioasă a acestor servicii la nivel naţional, eficienţa, operativi
tatea, calitatea şi diversificarea lor, precum şi furnizarea serviciilor 
po~tale de bază pentru puhlicul larg, având în vedere protecţia 
socială a utilizatorilor conform principiului serviciului universal. 

Legea menţionată cuprinde ~i dispoziţii importante pentru pro
tecţia drepturilor omului. Articolul 1 stipulează garantarea, în con
diţiile legii, a liherului acces la serviciile po~tale şi transmiterea 
liberă a trimiteri lor po~tale de către oricare persoană fizică sau 
juridică. În aceea~i idee, articolul 4 prevede că secretul scrisorilor, 
telegramelor şi al altor trimiteri poştale este garantat prin lege. 
Totodată, legea prevede că toate persoanele implicate în activităţi 
po~tale sunt ohligate să asigure confidenţialitatea trimiterilor, fiind 
interzisă violarea sau divulgarea conţinutului corespondenţei sau al 
altor trimiteri poştale, a oricăror informaţii despre cei ce utilizează 
servicii poştale, precum şi încurajarea ori înlesnirea unor asemenea 
fapte. Tot legea este cea care stabileşte şi care sunt situaţiile, expres 
şi limitativ prevăzute, în care dispoziţiile art. 4 alin. (1) nu se aplică, 
precum şi persoanele îndreptăţite să acţ ioneze. Astfel: 

a. operatorii de servicii poştale pot deschide trimiterile poştale 
în cazul deteriorării acestora în timpul prelucrării sau transportului, 
cu excepţia propriei culpe, în scopul obţinerii datelor şi informaţi
ilor necesare predării acestora la destinatar sau expeditor; 

b. în cazul suspiciunii de utilizare frauduloasă a serviciilor poştale 
ori la solicitarea organelor vamale, pentru verificarea conţinutului, 
operatorii poştali pot solicita deschiderea trimiterilor poştale de 
către destinatar sau expeditor; 

e. în scopul descoperirii infracţiunilor şi a autorilor lor, precum 
şi pentru aflarea adevărului în eauzele penale, operatorii de servicii 
poştale vor pune la dispoziţia organelor de urmărire penală sau a 
instanţelor de judecată toate valorile şi trimiterile poştale, conside
rate corpuri delicte, precum şi toate actele de care au nevoie, pc 
baza dispoziţiilor scrise ale magistratului competent potrivit legii. 

6. Legea nr. 92 din 24 iulie 1996 privind organizarea şi 
funcţionarea Serviciului d.~ Telecomunicaţii Speciale cuprinde 
dispoziţii referitoare la organizarea, funcţionarea, atribuţiile, 

11 



personalul ~i a~igurarea materială ~i financiară a Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale. 

Legea defineşte sfera de activitate şi limitele sale, precum ~i 

utilii'atorii acestui serviciu. Astfel, Serviciul de Telecomunicaţii 
e~te organul central de specialitate, cu personalitate juridică, ce 
organi/eaI:ă, conduce, desră~oară, controlea/ă ~i coordonează acti
vităţile în domeniul telecomunicaţiilor speciale pentru autorităţile 
puhlice din România şi pentru alţi utilizatori, cum sunt: Parlamen
tul României, Pre~edinţia, Guvernul ~.a.m.d. Lista acestor utiliza
tori este expres şi limitativ stahilită de lege. 

Ca singură autoritate ce emite norme tehnice obligatorii în 
domeniu, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale garantează protec
ţia şi confidenţialitatea telecomunicaţiilor speciale (exceptate, 
potrivit legii, de la regimul licenţelor şi al autorizaţiilor prevăzute 
în Legea telecomunicaţiilor), are structură militară şi face parte din 
sistemul naţional de apărare. 

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale îşi desfăşoară activitatea 
cu respectarea Constituţiei României şi a legilor ţării, a hotărârilor 
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi ale Guvernului, precum şi 
a regulamentelor militare generale. 

7. Legea nr. 129 din 30 octombrie 1996 privind transportul 
pe căile ferate române stahileşte care este autoritatea de stat în 
domeniul transporturilor feroviare - Ministerul Transporturilor - şi 

care sunt atribuţiile sale în această calitate, modul În care se 
realizează protecţia infrastructurii căilor ferate române, organizarea 
transporturilor publice feroviare, precum şi modul în care se asigură 
paza, ordinea puhlică şi comhaterea faptelor antisociale În transpor
tul public pe căile ferate române. 

Totodată, ar!. 2 prevede că transportul public feroviar constituie, 
prin natura sa, un sector strategic de interes naţional, reprezintă un 
serviciu esenţial pentru societate, contribuie la satisfacerea dreptu
lui la lihera circulaţie, la rezolvarea unor interese majore ale econo
mici, asigură transportul persoanelor, al mărfurilor şi al altor hunuri 
în interiorul ţării ~i În trafic internaţional, cu înalt grad de siguranţă, 
În condiţii ecologice, eficiente şi Îmlcplineşte ~arcini specifice pen
tru nevoIle de apărare a ţării, potrivit legii. 
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S. LCj:!ca nr. 15 din 5 aprilic 1996 privind statutul ~i rcgi
mul rcfugiaţilor În România. 

Conform legii, În România statutul de refugiat se acordă, la 
cerere, cetăţeanului străin care dovedeşte că În ţara sa de origine 
arc temeri justificate de a fi persecutat pentru considerente de rasă, 
naţionalitate, religie, apartenenţă la un anumit grup social sau pen
tru opiniile sale politice. Străinul care ohţine statutul de refugiat în 
România se supune legislaţiei române şi convenţiilor internaţionale 
referitoare la statutul refugiaţilor, la care România este parte. 

Legea stabileşte procedura acordării statutului de refugiat, 
drepturile şi ohligaţiile acestuia, precum şi situaţiile în care statutul 
de refugiat poate fi retras sau anulat. 

9. Lcgea nr. 17 din 11 aprilie 1996 privind regimul armclor 
de foc şi al muniţiilor reglementează deţinerea, portul şi folosirea 
armelor de foc şi muniţiilor, uzul de armă şi operaţiunile cu arme şi 
munitii. 

Legea defineşte fiecare dintre aceste noţiuni, stabileşte care 
sunt condiţiile în care persoanele fizice ori juridice pot deţine sau 
folo~i armele de foc şi muniţiile. Totodată, legca reglementează 
uzul de armă, operaţiunile cu arme de foc şi muniţii, precum şi 

funcţionarea atelierelor de reparat arme de foc. 

10. Legea nr. 46 din 11 iunie 1996 privind prcgătirea 
populaţiei pentru apărarc. 

Legea prevede, chiar În art. 1: "To,ti cetuţenii ţurii au dreptul 
si oh/iga!ia su afiere Romania", iar art. 2 stipulează: "Pregutirea 
jJoplllaţiei pentru apururea patriei se realizea;:.u prin Îndeplinirea 
serviciului militar 5i prin participarea la alte.!imlle de apumre". 

În ceea ce priveşte îndeplinirea serviciului militar, legea stabi
leşte care sunt formele sale, durata fiecăreia dintre ele, condiţiile ce 
trebuie îndeplinite pentru exercitare, amânare, scutire etc. Pc lângă 
reglementarea altor forme de pregătire a populaţiei pentru apărare 
(pregătirea premilitară a tineretului, pregătirea în formaţiuni de pro
tecţie civilă ori sanitar-voluntare ale Crucii Roşii), legea cuprinde 
şi dispoziţii referitoare la atribuţiile autorităţilor administraţiei 
publice, ale instituţiilor publice şi agenţilor economici, precum şi la 
drepturile şi obligaţiile cetăţenilor care participă I<! pregătirea pen
tru apărarea ţării. 



11. Legea nr. 105 din 30 septembrie 1996 privind evidenţa 
populaţiei şi cartea de identitate cuprinde dispoziţii relCritoan: la 
organizarea evidenţei populaţiei, cartea de identitate, precum şi 

la stabilirea şi schimbarea domiciliului 'iau r(şedinţei cetăţenilor 
români cu domiciliul În România. 

În art. 2 alin. (4) se prevede că datele individuale referitoare la 
per~oana fizică au caracter confidenţial; În toate cazurile, acestea 
nu pot fi comunicate altor persoane fizice sau juridice decât în con
diţiile legii. 

12. Legea protecţiei civile nr. 106 din 3 octombrie 1996 sta
bileşte că protectia civilă este o componentă a apărării naţionale şi 
cuprinde ansamblul măsurilor adoptate şi activităţilor desfăşurate în 
scopul asigurării protecţiei populaţiei, a bunurilor materiale, a valo
rilor culturale şi a factorilor de mediu, în caz de război sau de 
dezastru. 

În baza legii, cetăţenii străini au dreptul şi obligaţia de a parti
cipa la activitatea de pregătire în vederea cunoaşterii şi aplicării 

regulilor şi măsurilor ele protecţie civilă. 
Legea cuprinde reglementări privind organizarea protecţiei 

civile, pregătirea pentru protecţia civilă, protecţia populaţiei şi a 
bunurilor materiale, atribuţiile autorităţilor adminbtraţiei publice, 
instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor, pentru reali
zarea măsurilor de protecţie civilă. 

13. Legea nr. 111 din 19 octombrie 1996 privind desfăşura
rea În siguranţă a activităţilor nucleare. 

14. Legea nr. 121 din 23 octombrie 1996 privind organiza
rea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari. 

15. Legea nr. 18 din 11 aprilie 1996 privind paza obiective
lor, bunurilor şi valorilor. 

III. UNELE ASPECTE JURIDICE 
PRIVIND ÎNFĂPTUIREA REFORMEI ECONOMICE 

ŞI DREPTUL DE PROPRIETATE 

În anul 1996 au fost adoptate o scrie de acte normative ce 
vizează înfăptuirea reformei economice, dreptul de proprietate, 
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precum şi o serie de reglementări cu caracter financiar-bancar pe 
care le vom evidentia di~tinct. 

1. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7 din 
13 martie 1996. 

Cadastrul general este sistemul unitar şi obligatoriu de evidenţă 
tehnică, economică şi juridică prin care se realizează identificarea, 
înregistrarea, reprezentarea pe hârtie şi planuri cadastrale a tuturor 
terenurilor, precum 5i a celorlalte bunuri imobile de pe întreg terito
riul ţării, indiferent de destinaţia lor şi de proprietar. 

Legea menţionată cuprinde dispoziţii referitoare la organizarea 
activităţii cadastrale, publicitate imobiliară, evidenţa cadastral-judi
ciară, procedura de înscriere în cartea funciară. 

2. Legea concurenţei nr. 21 din 10 aprilie 1996 are drept 
scop protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei şi a unui 
mediu concurenţial normal, în vederea promovării intereselor con
sumatorilor. 

Punerea în aplicare a prevederilor legii menţionate sunt 
încredinţate Consiliului Concurenţei - autoritate administrativă 
autonomă - şi Oficiului Concurenţei, organ de specialitate aHat în 
subordinea Guvernului. 

De asemenea, legea stabileşte că preţurile produselor şi tarifele 
serviciilor şi lucrărilor se determină în mod liber prin concurenţă, pe 
baza cererii şi ofertei. Totodată, legea cuprinde prevederi legate de 
practicile anticoncurenţiale, concentrarea economică, atribuţiile 
Consiliului Concurenţei şi Oficiului Concurenţei, precum şi proce
dura de investigare şi de luare a deciziilor. 

Legea introduce o serie de principii şi de reguli specifice eco
nomici de piaţă, menite să însănătoşească climatul concurenţial în 
care se desfăşoară activitatea economică. 

3. Legea nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolu
lui de stat. 

În sensul acestei legi, prin monopol de stat se înţelege dreptul 
statului de a stabili regimul de acces al agenţilor economici cu capi
tal de stat şi privat, inclusiv producători individuali. după cal, în 
activităţile economice constituind monopol de stat şi condiţiile de 
exercitare a acestora. 
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Legea stahile"te care sunt activităţile ce constituie monopol de 
stat ~i modul în care acestea vor fi administrate şi exploatate, pre
cum şi infracţiunile, contravenţiile şi sancţiunile ce pot interveni în 
cazul nerespectării dispoziţiilor sale. 

În ceea ce priveşte preţurile şi controlul activităţilor de mono
pol de stat. legea stahileşte că preţurile 5i tarifele maximale la 
produsele şi serviciile ce intră în sfera monopolului de stat sunt 
supravegheate de Guvern, cu avil'ul Oficiului Concurenţei. 

4. Legea nr. 125 din 24 octombrie 1996 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, 
introduce precizări suplimentare în ceea ce priveşte autorizarea de 
construcţii şi sancţiuni suplimentare ori sporite la regimul neres
pectării prevederilor din acest domeniu. 

5. Legea nr. 133 din 1 noiembrie 1996 pentru transforma
rea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii 
financiare stabileşte obiectul de activitate pe care-l vor avea aceste 
~ocietăţi de investiţii financiare, plata dividendelor cuvenite cetăţe
nilor îndreptăţiţi din veniturile Fondurilor Proprietăţii Private, pre
cum şi o serie de alte dispoziţii, ce vizea;,ă denumirea societăţilor 
de investiţii financiare, rezultate din transformarea Fondurilor Pro
prietăţii Private, data până la care Îşi continuă activitatea consiliile 
de administraţie ale acestor fonduri, etc. 

* 
În anul 1996 au fost adoptate şi o serie de legi în domeniul 

financiar-bancar, care nu pot fi separate de dispo/.iţiilc vil'ând 
înfăptuirea reformei şi dreptul de proprietate. 

Dintre acestea menţionăm: 
- Legea nr. 66 din 5 iulie 1996 privind reorganizarea Casei 

de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară 
pe acţiuni, lege care cuprinde şi o ~erie de dispoziţii de protecţie 
socială, vizând acordarea de credite pentru anumite categorii sociale 
defavorizate, cu o dobândă mică, subvenţionată, pentru cumpăra
rea, construirea sau modernil'area unor locuinţe, precul11 ~i acorda
rea de credite agenţilor mici ~i mijlocii; 
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- Legea nr. 72 din 17 iulie 1996 privind finanţele publice; 

- Legea nr. 73 din 2 august 1996 pentru aprobarea Ordo-
nanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pc profit; 

- Legea nr. 118 din 25 octombrie 1996 privind constituirea 
şi utilizarea fondului special al drulllurilor publice; 

- Legea nr. 136 din 31 octombrie pentru aprobarea Ordo
nanţei Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare 
a construirii şi exploatării unor tronsoane de căi de comunica
ţie terestre - autostrăzi şi căi ferate. 

IV. ASPECTE JURIDICE DIN DOMENIUL SILVIC 
ŞI AL PROTEepEI MEDIULUI 

Legea mediului a creat cadrul legislativ pentru adoptarea unei 
serii de legi de maximă importanţă care vin să completeze regle
mentarea în domeniu şi care, prin implicaţiile lor, prezintă interes 
pentru drepturile omului. 

Dintre acestea menţionăm: Codul silvic, Lcgea apelor, Legea fon
dului cinegetic şi a protecţiei vânatului, Legea îmhunătăţirilor funciare. 

1. Codul silvic - Legea nr. 26 din 8 mai 1996 cuprinde dis
poziţii referitoare la raporturile juridice, organizatorice, economice 
şi tehnice privind fondul forestier naţional, fondul cinegetic, fondul 
piscicol din apele de munte, precum ~i cele privind vegetaţia fores
tieră de pe terenurile situate în afara fondului forestier naţional. 

2. Legea îmbunătăţirilor funciare - Legea nr. 84 din 
24 iulie 1996 cuprinde dispoziţii referitoare la activităţile de cerce
tare, studii de teren ~i proiectare în domeniul îmbunătăţirilor fun
ciare, executarea, recepţionarea, exploatarea, întreţinerea, repararea 
şi finanţarea lucrărilor de îmhunătăţiri funciare. 

3. Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului - Legea 
nr. 103 din 27 septembrie 1996. Fondul cinegetic al României, 
resursă naturală de interes naţional şi internaţional, este administrat 
şi gestionat în scopul conservării hiodiversităţii faunei sălbatice, 
menţinerii echilibrului ecologic, executării vânătorii şi satisfacerii 
altor cerinţe social-economice. 
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Legea menţionată cuprinde di"pol:iţii referitoare la admini"tra
rea ~i gestionarea fondului cinegetic, la protecţia vânatului ~i 
executarea vânătorii. Totodată, prin lege ,>e înfiinţează Consiliul 
Naţional de Vânătoare, organism de avizare ~i consultare în 
domeniul cinegetic, ce adoptă strategia în domeniul protecţiei ~i 
de/voltării fondului cinegetic, precum ~i reglementările privind 
organizarea ~i practicarea vânătorii. 

4. Legea apelor - Legea nr. 107 din 8 octombrie 1996. 
Apele reprezintă o resursă naturală regenerahilă, vulnerahilă ~i 
limitată, clement indispensahil pentru viaţă şi pentru societate, 
materie primă pentru activităţi productive, sursă de energic şi calc 
de transport, factor determinant în menţinerea echilihrului ecologic. 

Legea menţionată reprezintă reglementarea cadru în domeniu 
~i cuprinde dispoziţii referitoare la regimul de folosire a apelor, 
regimul de servitute, de expropriere şi de gospodărire a apelor. 

O altă categorie de norme o constituie cele referitoare la apăra
rea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase 
şi accidentelor la construcţii hidrotehnice, precum şi cele referitoare 
la participarea puhlicului şi consultarea acestuia pentru aplicarea 
prevederilor legii privind protecţia apelor de suprafaţă ~i suhterane, 
precum şi pentru asigurarea alimentării cu apă. În această situaţie, 
Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului poate lua 
măsuri ce afectează interesele utilil:atorilor de apă, ale riveranilor 
~au puhlicului, numai după consultarea acestora, cu excepţia unor 
situaţii eum ar fi seceta, inundaţiile sau altele asemenea. 

V. DISPOZITII LEGISLATIVE 
PRIVIND PROTECTIA SOCIALĂ 

ŞI PROTECTIA ANUMl;rOR CATEGORII 
DE PERSOANE 

1. Măsuri privind protecţia socială 

În 1996 au ro~t adoptate mai multe legi ce au în conţinutul lor 
dispoziţii ce vi/ează diferite aspecte ale protecţiei sociale. Dintre 
acestca mcnţionăm: 

- Legea nr. 22 din 18 aprilie 1996 pentru modificarea Legii 
nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din 
"ecturul producţiei de apărare; 
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- Legea nro 42 din 29 mai 1996 privind integrarea sistemu
lui de asigurări sociale şi pensii ale cineaştilor În sistemul asigu
rărilor sociale de stat; 

- Legea protecţiei muncii - Legea nr o 90 din 23 iulie 1996, 
care cuprinJc un "i-.tcm unitar de măsuri ~i reguli aplicahile tuturor 
participanţilor la procesul de muncă. 

Protecţia muncii constituie un ansamhlu de activităţi instituţio
nalizate ce au ca scop asigurarea celor mai hune condiţii în desfă~u
rarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi 
sănătăţii salariaţilor şi a altor persoane participante la procesul de 
muncă. Activitatea de protecţie a muncii asigură aplicarea criteri
ilor economice pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi pentru 
reducerea efortului fizic, precum şi măsuri adecvate pentru munca 
femeilor şi tinerilor. 

Prevederile legii menţionate ~e aplică tuturor persoanelor juri
dice ~i fizice la care activitatea se desfă~oară cu personal angajat pe 
hază de contract individual de muncă sau în alte condiţii prevăzute 
de lege. 

Legea cuprinde di~poziţii referitoare la echipamentele tehnice, 
echipamentul individual de protecţie şi de lucru, alimentaţia de pro
tecţie şi materialele igienico-sanitare. Totodată, legea reglementează 
norme referitoare la ohligaţiile privind realizarea măsurilor de pro
tecţie a muncii, coordonarea ~i controlul acestei activităţi, precum 
şi norme referitoare la accidentele de muncă ~i bolile profesionale. 

- Legea locuinţei - Legea nro 114 din 21 octombrie 1996 
reglementează aspectele sociale, economice, tehnice şi juridice ale 
construcţiei de locuinţe şi folosinţei acestora. 

Reglementând cadrul general de realizare, exploatare şi admi
nistrare a locuinţelor, legea arc la bază următoarele principii: acce
sul liber şi neîngrădit la locuinţă - ca drept al fiecărui cetăţean -, 
precum ~i realizarea locuinţelor - ca obiectiv major de interes 
naţional, pc termen lung, al aJministraţiei puhlice centrale şi locale. 

- Legea nro 116 din 22 octombrie 1996 privind acordarea 
de despăguhiri producătorilor agricoli pentru suprafeţele agri
cole calamitate În anul agricol 1995-1996; 
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- Legea nr. 117 din 22 octombrie 1996 pentru aprobarea 
Ordonanţci de urgenţă a Guvernului nr. 2/1996 privind com
pletarea sprijinului acordat de stat producătorilor agricoli 
pentru rezolvarea unor prohleme urgente În campania agricolă 
din primăvara anului 1996; 

- Legea nr. 120 din 22 octomhrie 1996 pentru completarea 
art. 31 din Legea nr. 3/1997 privind pensiile de asigurări sociale 
de stat şi asistenţă socială; 

- Legea nr. 130 din 24 octombrie 1996 privind contractul 
colectiv de muncă. 

Prin încheierea contractelor colective de muncă se urmăreşte 
promovarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure 
protecţia socială a salariaţilor, prevenirea sau limitarea conllictclor 
colective de muncă ori evitarea declanşării grevelor. 

Legea cuprinde dispoziţii refcritoare la câmpul de aplicare a 
contractelor colective de muncă, părţile şi reprezentarea acestora la 
negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă, precum şi 
la proceuurilc de închiriere, executare, modificarc, suspendare 
şi încetare a contractului colectiv de muncă. 

2. Măsuri de protecţie a anumitor categorii de persoane. 

1. Legea nr. 30 din 13 mai 1996 pentru modificarea şi com
pletarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri şi 
acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, celor 
care au fost reţinuţi în perioada 16-22 decembrie 1989 ca 
urmare a participării la acţiunile Revoluţiei, precum şi celor 
care au participat direct, în perioada 16-25 decembrie 1989, în 
luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989. 

Legea de modificare a Legii nr. 4011990 stabileşte condiţiile şi 
procedura de obţinere a titlului de luptător, rănit, participant direct 
ori participant la acţiunile Revoluţiei din decembrie 1989. Tot
odată, legea stabileşte şi drepturile de care se bucură soţul/soţia 
supravieţuitoare şi urmaşii celor căzuţi în Revoluţie. 

2. Legea nr. 33 din 23 mai 1996 privind repunerea în unele 
drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni. 

Prin această lege cu caracter reparator şi de protecţie socială, 
locuitorii Munţilor Apuseni sunt repuşi în unele drepturi economice 
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pe care le-au avut În perioada interbelică Si care au fost anulate În 
perioada regimului totalitar. asigurându-se, astfel. continuarea prac
ticării unor meştesuguri tradiţionale ~i schimbul de produse din 
lemn cu cereale necesare locuitorilor accstci zonc. 

3. Le~ea nr. 63 din 5 iulie 1996 pentru modificarea 
Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instau
rată cu Începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate 
În străinătate ori constituite În prizonieri, stabileşte că data până 
la care se vor depune cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute 
de Decretul - lege nr. 1 I R/1990 este 31 decembrie 1997. 

VI. RATIFICAREA SAU ADERAREA ROMÂNIEI 
LA CONVENTIILE INTERNATIONALE 

În cursul anului 1996 România a devenit parte la unele 
convenţii internaţionale în domeniul drepturilor omului sau care 
vizează aspecte din acc~t domeniu. Dintre acestea, mentionăm: 

- Legea nr. 23 din 22 aprilie 1996 pentru ratificarea Acordului 
dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state 
participante la Parteneriatul pentru Pace, cu privire la statutul forţe
lor lor şi a protocolului adiţional. Încheiate la Bruxelles, la 19 iunie 
1995; 

- Legea nr. 41 din 31 mai 1996 pentru ratificarea Protocolului 
adiţional la Acordul european, instituind o asociere Între România, 
pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de 
altă parte; 

- Legea nr. 76 din 19 iulie 1996 pentru ratificarea Convenţiei 
Europene asupra transferării persoanelor condamnate, adoptată la 
Strasbourg la 21 martie 19R3; 

- Legea nr. 93 din 25 septembrie 1996 pentru ratificarea Acor
dului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi 
Del:vo!tare Economică, cu privire la privilegiile şi imunităţilc acor
date Organizaţiei; 
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- Legea nr. I l () din 21 noiembrie 1996 privind ratificarea 
Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, Încheiată la 
Monteg:o Bay (J amaica) la 10 decembrie 19R2 şi aderarea la acor
dul referitor la aplicarea părţii a XI-a a Convenţiei Naţiunilor Unite 
asupra dreptului mării, încheiat la New York la 28 iulie 1994; 

- Legea nr. 112 din 16 octombrie 1996 pentru ratificarea 
Tratatului cu privire la relaţiile de prietenie, bună vecinătate şi co
operare dintre România şi Republica Federală Iugoslavia, semnat la 
Belgrad la 16 mai 1996. 

- Legea nr. 113 din 16 octombrie 1996 pentru ratificarea 
Tratatului de înţelegere, cooperare şi bună vecinătate dintre Româ
nia şi Republica Ungară, semnat la Timişoara la 16 septembrie 
1996. 

* 
Analiza sistematică prezentată în acest Raport evidenţiază pre

ocuparea incontestabilă a guvernanţilor şi a forului legislativ pentru 
problematica drepturilor omului. 

Practic, actele normative adoptate în acest an, cu toate minusu
rile şi criticile de care sunt susceptibile, au relevat, prin diversitatea 
problematicii abordate şi prin soluţiile moderne, europene, pc care 
le-au primit, complexitatea domeniului drepturilor omului, precum 
şi eforturile de adaptare, asanare şi armonizare pe care legislaţia 
românească trebuie să le întreprindă. 

Anul legislativ 1996 a fost, în egală măsură, şi un an electoral, 
cu profunde semnificaţii în planul practicii democratice. 

Atât măsurile prioritare pentru primele şase luni de guvernare 
cuprinse în Programul socio-economic pc termen scurt, cât şi Pro
gramul de bază de macro-stabilizare şi de dezvoltare a României 
până în anul 2000 vizează o serie de priorităţi legislative pentru 
continua democratizare a vieţii economice şi sociale, în domeniul 
administraţiei publice locale, al stimulării investiţiilor străine, dez
voltării parteneriatului social, în domeniul agricol ş.a.m.d. 

În acord cu principiile de guvernare (responsabilitatea politică, 
principiul legalităţii garantării proprietăţii private, justiţiei şi co
ezi unii sociale, autonomiei locale şi al descentralizării) actualul 
Guvern îşi propune finalizarea câtorva legi de foarte mare impor-
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tanţă pentru prohlematica drepturilor omului. Cităm, cu titlu ele 
exemplu, Legea Avocatului poporului, al cărui text a fost adoptat în 
principiu de către cele două Camere pe baza unei iniţiative parla
mentare. rămânând În divergenţă numai câteva articole, care 
urmează să fie soluţionate într-o viitoare şedinţă comună a Camere
lor. Amintim că Institutul Român pentru Drepturile Omului a 
elaborat un anteproiect al acestei legi amplu dezbătut în cadrul unui 
seminar organizat de IRDO şi Consiliul Europei - Direcţia pentru 
Drepturile Omului, între 1-2 noiemhrie 1993. Cu ocazia acestui 
seminar s-au formulat ohservaţii utile care au fost avute în vedere 
în cadrul dezhaterilor din Parlament. 

Totodată, o serie de legi, care prezintă importanţă pentru acest 
domeniu, urmează a fi promovate în regim de urgenţă. Dintre aces
tea, menţionăm proiectele referitoare la funcţionarul puhlic şi patri
moniile comunităţilor locale, proiectul de lege privind înfiinţarea 
Fondului Naţional de Locuinţe şi ajutorarea tinerilor şi a familiilor 
tinere, din mediul urhan şi rural, în vederea construirii de locuinţe, 
cu credite pe termen lung, proiectul de lege privind asigurările 
sociale de sănătate etc. 
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