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RAPORT
cu privire la evoluţia protecţiei şi promovării
drepturilor omului în România în anul 1998
în anii scurşi de la Revoluţia din decembrie 1989, România s-a
angajat în mod ireversibil pe drumul spre democraţie. libertate şi demnitate
umană , spre edificarea unui stat de drept. bazat pe pluralismul politic. alegeri libere şi respectarea drepturilor şi libertăţilor omului.
Această opţiune internă , care dă expresie nemijlocită aspiraţii lor
democratice ale tuturor categoriilor sociale şi ale tuturor forţelor politice
preocupate de reînscrierea ţării pe traiectoria firească a vocaţiei ei europene
îşi găseşte corespondentul extern în spiritul nou în care înţeleg să abordeze
autorităţile române cooperarea internaţională cu alte state şi cu organisme
internaţionale în acest domeniu.
Una din principalele orientări a fost aceea dc abrogare sau amendare
a dispoziţiilor legale existente, care contraveneau, într-o formă sau alta,
exigenţelor respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale , respectiv de
adoptare a unor legi noi, de natură să creeze cadrul juridic adecvat pentru
respectarea drepturilor omului, în conformitate cu angajamentele internaţio
nale asumate. Prin urmare , problematica protecţiei şi promovării drepturilor
omului a fost, şi în anul 1998 , în atenţia Guvernului şi a Parlamentului.
O primă categorie de acte normative adoptate în anul 1998 o constituie cele de asanare a legislaţiei. Dintre acestea, cea mai importantă reglementare o constituie Legea nr. 71/1998 privind declararea ca abrogate a
unor acte normative , ce are ca scop eliminarea din Legislaţia României a
actelor normative ce contravin Constituţiei sau sunt contrare ordinii de
drept instituită în România prin adoptarea Constituţiei din 1991.
Probabil cea mai importantă parte a actelor normative adoptate în anul
1998 stau sub semnul măsurilor de asigurare a tranziţiei spre economia de
piaţă şi al celor de reducere a costului social al tranzaţiei, deci al asigurării
proteqiei diferitelor categorii sociale. în mod firesc, şi această sinteză asupra
reglementărilor din domeniul protecţiei şi promovării drepturilor omului din
România în anul 1998, rel1ectă această preocupcu'e a guvernanţi l or pentru
adoptarea unor importante măsuri economice care să accelereze procesul de
privatizare dar în ace l aşi timp să vizeze şi măsurile corelative de proteqie
socială.

O altă categorie de acte normative se n:feră la organizarea activităţii
unor organe de stat , precum şi la organizarea unor profesiuni liberale.
Tot în anul 1998 au fost ratificate o serie de convenţii internaţionale

importante pentru do me niul drepturilor omului.
În cele ce urmează , vom prezenta principalele domenii În care au
fost adoptate acte normative de n a tură să creeze un cadru cât mai eficient
ele garantare ş i proteqie a drepturilor omului În România .

I. Dispoziţii privind reglementarea activităţii
unor organe de stat sau a unor domenii ce au tangenţe
cu problematica drepturilor omului
lui de

• Legea "r. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea ServiciuExterne, publicată în M. Of. nr . 7 din 12 ianuarie 1998.

Informaţii

Legea menţion a tă defin eş te obiectivele. profilul ş i atribuţiile noului
organ de informaţii . Re ţin e a ten ţi a că , potrivit ar!. I din lege , "Serviciul de
In formaţii Externe este organul de stat specializat în domeniul informaţiilor
externe pri vi nd s i g ura nţ a şi apimtrea României şi a intereselor sale". Serviciul
de lnform aţ.ii Exteme face parte din sistemul naţion al de apărare. iar activitatea sa este organizată şi coordo n at ă de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării .
Sub aspec tul respectării drepturilor omului . În lege se s ublinia ză , că
ac tivitatea Serviciului de Info rm a ţii Externe este co ntrol a t ă de Parlament.
c u respectarea secretului asupra mijloacelor ş i surselor de informare. Controlul parlamen tar se realizează prin intermed iul unei comi sii parlamentare
spec iale , fo rm a tă din trei deputaţi ş i doi senatori şi are ca obiect verificarea
co ncord a nţe i ac tivită tii Serviciului de Info rmaţii Externe cu Co nstituţia ş i
cu po litica statului român .
O import a nt ă prevedere este cea a ar!. 9 coroborat c u ar!. 10 din
lege; potri vi t aces tor di s poziţii. Serviciul de Info rm a ţii Externe Îşi desfăşoară ac ti vitatea În conformitate cu Co n s tituţia Rom âniei. cu legile ţării ,
c u hotărâri le Consi Ii ul ui S uprem de A p ă rare a Ţării . prec um ş i c u
regul ame ntele militare. Serv ici ul de Informa ţii Externe este au torizat ca. În
co ndiţiile legii. să foloseasc(t metode. să cn::eze ş i să deţină mijloace adecvate
pen tru obţinerea. verificarea. evaluarea, valorificarea ş i stocarea datelor şi
infonnaţ iil or referitoare la s i gura nţ a n aţi onal ă . Potri vit ar!. 10 alin . (2) din lege .
folosirea aces to r mijloace şi metode nu trebuie să lezeze. În nici un fel. drepturile sau li be rt ăţile fundamentale ale ce t ă ţe nilor. viaţa particulară. onoarea sau reputaţia lor ori să- i s upun ă la Îngrădiri ilegale.
Sub aspec tul respectării drepturilor omului , prezintă import a nţ ă ,
to tod ati't. ş i prevede rile ar!. 15 . potrivit cărora pe rsonalul Serviciului de
Inform a ţii Externe nu poate face parte din partide. fo rmaţiuni sau organizaţii ori să de s făşoare propagandă prin orice mijloace sau alte ac tivit ă ţi În
favoa rea aces tora .
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• Legea nr. 116/1998 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, publicată în M. or. nr. 224 din 18 iunie 1998 c uprinde o serie de dispozi ţii legate de respectmea drepturilor omului.
De reţinut sunt , însă, în primul rând. prevederile generale privind
profilul acestei in s tituţii înscrise În primul articol al leg ii . Astfel "Jandarmeria Română este in s tituţie militară spec iali za tă a statului , componentă a
Ministerului de Interne , care exercită, potrivit legii , at ribuţiile ce îi revin cu
privire la asigurarea pazei şi apărării unor obiective, a bunurilor şi a valorilor de importanţă deosebită, menţin erea ş i restabilirea ordinii publice . îndeplinirea misiunilor de prevenire ~ i combate re a infracţ iunilor ş i li altor
încălcări ale normelor legale în vigoare. de prevenire ş i neutrali zare a actelor teroriste şi de diversiune pe teritoriul României '"
Este de reţinut , de asemenea. că potrivit art. 2 din lege. Jandarme ria Română îşi desfă şoa ră activitatea exclusiv pe baza şi în execu tarea
legii. militarii Jandarme riei Rom âne, în îndeplinirea obligaţiilor ce le
revin , având obligaţia, potrivit art. :n din lege, de il respecta drepturile ş i
libe rtăţile fundamentale ale omului . de a as igura îngrijire medical ă persoanelor care au nevoie de aceasta ca urmare a intervenţiei în forţă. De asemenea, militarilor Jandarmeriei le sunt interzise comiterea actelor de tortur[l,
aplicarea unor măsuri degradante sau inumane , precum şi executarea ordinelor vădit ilegale .
În îndeplinirea a tribuţiilor ce îi revin. potrivit legii , Jandarmeri a
Rom â nă cooperează cu Poliţia Rom â n ă , cu celelalte unităţi ale Ministerului de Interne şi cu alte structuri ale sistemului naţional de apărare , care au
atribuţii În domeniu şi colaborează cu organizaţii, instituţii şi autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale. Astfel. sub aspectul respectării
drepturilor omului, Jandarmeria Rom â n ă as igură paza obiectivelor , a bunurilor ş i valorilor de importanţă deosebită pentru apărarea ţării sau pentru
activitatea statului; asigură. Împreună cu alte a utori t ă ţi publice abilitate.
ordinea cu ocazia întrunirilor şi a manife st aţiilor. p a rticipă, Împreună cu
Poliţia şi alte structuri ale Ministerului de Intern e. Ia restabilirea ordinii
publice în cazuri de tulburare gravă a aces teia; participă. Ia solicitarea Preşedintelui României şi cu aprobarea Parlamentului Român ie i. în afa ra teri toriului naţional, cu efective şi tehnica din dotare. Ia constituirea forţelor
destinah: îndeplinirii unor misiuni de instruire . asistenţă ~i cooperare în
domeniul ordinii publice şi pentru acţiun i umanitare .
Cu privire la atribuţiile personalului Jandarmeriei Române . trebuie
precizat că , în cazurik expres menţionate la an. 34 . jandarmii folosesc
armamentul din dotare , sc uturi de proteqie , căşti c u vi zor, bastoane de
cauciuc. bastoane CLi energic e!ectrostatic[l, mijloace cu s ubstanţe iritantlacrimogene, arme albe. precum si orice miiloacl: de protecţie ?i Je imubiIizare . al1ate în dotare . Potrivit art . 35 din lege. În caz de absolut:.î necc"itate
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şi atunci când folosin.:a altor mijloace de illlobilizare sau de constrângere
nu au dat rezultate , jandarlllii fac uz de armă În condiţii l e prevăzute de
lege. Foarte importante sub aspectul respectării drepturilor omului sunt
prevederile ar!. 37. potrivit cărora folosirea mijloacelor enumerate mai sus
se face în mod gradual şi nu trebuie să depăşească nevoile reale pentru
imobilizarea persoa nelor turbulente sau agresive ori pentru neutralizarea
acţiuni lo r ilega le şi va Înceta de Îndată ce scopu l misiunii a fost reali zat.
Potrivit dispozitiilor art. 39. inte rvenţia În forţă şi folosirea mijloacelor
tehnice din dotare, inclusiv uZllI de armă se aprobă, În scris . de către prefect
sau subprefect ori. clup ă caz, de către primar sau Înlocuitorul acestuia din
localitatea respectivă ş i se execută În prezenţa unui procuror delegat.
Potri v it art. 41. persoanele vinovate de Încălcarea legii vor fi imobilizate. Îndepărtate cât mai repede de la locul tulburărilor ş i conduse, dup{l
cal., la cea mai apropiată unitate ele poliţie sau de jandarmi.
Potrivit art. 40 privind v{ltămarea co rporală sau moartea vreunei
persoane ca urmare a intervenţi ei În forţă se cercetează de Îndată de
procurorul delegat sau , după caz . de procurorul competent.
Sunt de remarcat. totodată. şi dispoz iţiile arI. 43. potrivit cărora ofi ţerii . maiştrii militari ş i su bofiţerii din Jandarmeria Română sunt obligaţi să
intervină şi În afara orelor de program ori a atribuţiilor de serv iciu. atunci
când iau cunoştinţă de pregătirea sau de săvârşirea unei infracţiuni, acţio
nând pentru conservarea corpurilor delicte . a celorlalte mijloace materiale
de probă. reţinerea făptuitorilor ş i predarea acestora organelor competente.

• Legea nr. 191/]998 privind organizarea şi funcţionarea ServiciuÎn M. Of. nr . 402 din 22 octombrie 1998 .
Potrivit art. I din lege, Serviciul de Protecţie ş i Pază este organ de
stat cu atribuţii În dOllleniul siguranţei n a ţi o n a le. specializat În asigurarea
protecţiei demnitarilor români. il demnitarilor străini pe timpul şederii lor În
Rom ânia . a familiilor acestora. în limitele co mpetenţelor legale , precum ş i în
as igu rarea pazei sediilor de lucru ş i a re şe dinţelor acestora. În limitele competenţelor lcgide. potrivit hotărilrilor Consiliu lui Suprem de Apărare a Flrii.
Potrivit art. 2. Servicilll ele Protecţie ~ i Pază Îşi desfăşoară ac tivitatea cu n.:spectarea Co n s t i tuţiei si a legilor ţării. a hotărârilor Consi liului
Suprem de Apărare a Ţ ă rii , prec um şi a reg ulamentelor militare .
Activitatea Serviciului de Protecţie ~ i Pază este controlat{l de Parlame nt prin comisiile pentru apărare, ordine publică ş i s i g uranţă naţională .
ASI fel , anual sau la cererea Parl amentului. directorul Serviciu lui de Protecţic şi Pază prezintă rapomte cu privire la Îndep linirea atribuţii l or ce îi
revin . potrivit legii.
În Îndeplinirea atribuţiilor ce Îi rev in. Serviciul ele Protectie şi Pa ză
lui de

Protecţie şi Pază, publicată

colaborează

cu Mini sterul Apărării Naţionale. Ministerul de Interne. Serviciul Român de Informaţii. Serviciul de Informaţii Externe. Serviciul de
Telecomunicaţii Speci a le. cu alle organe ale administraţiei publice centrale ş i locale . dar şi cu organisme similare din străinătate. cu aprobarea
prealabilă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării .
De remarcat sunt dispoziţiile arl. 29 din lege. potrivit cărora Serviciul de Protecţie şi Pază nu poate efectua cercetarea sau urmărirea pen a lă ,
nu poate lua măsura reţinerii sau arestării preventive şi nu dispune de spaţii
propri i ele reţi nere sau de aresl.
De asemenea , în cazu l constatării unei infracţiuni flagrante ori a
unei tentative sau ac te preparatorii, pedepsite de lege. care pun în pericol
viaţa , integritatea fi z ică sau sănătatea persoanelor cărora li se asigură protecţie ori obiectivele allate în pa ză, personalul Serviciului de Protecţie şi
Pază poate imobiliza făptuitorul. predându-I de îndată organelor competente.
împreună cu actul de constatare şi cu mijloacele materiale de probă .

• Legea nr. 164/1998 pentru modificarea ş i completarea unor
prevederi ale Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, publicată în M .
Of. nr . 284 elin 31 iulie 1998 introduce o serie de di spoz iţii modificatoare
în domen iu .
Astfel, sunt modificate
art. 28, arl. 64. arl. 77
referitoare la
vot care
cu cel

şi-au

puţin

şi

dispoziţiile

cele ale arl. 105

J110elalitilţile şi condiţiile

stabilit

reşedinţa

într-o

art. 3. arl. 17 , arl. 23, arl. 26,

şi

privesc . în

de vot pentru
allă

unitate

esenţă,

cetăţenii

prevederile
cu drept de

administrativ-teritorială

3 luni înaintea alegerilor.

• Legea nr. 189/1998 privind

finanţele

publice locale,

publicată

în M. 01'. nr. 404 din 22 octombrie 1998. stabi l eşte principiile financiare
privind veniturile şi cheltuielile bugetelor locale , elaborarea , aprobarea ş i
execuţia bugetelor loca le . finanţele in s tituţiilor şi serviciilor publice ş i regimul împrumuturilor contractate de autori t [lţile administraţiei publice locale.
Astfel. potrivit arl. 8. veniturile bugetelor local e se formeazit din
impozite. taxe. alle ven ituri cu destinaţie specială. preculll şi din cote ~i
sume defaJcate din unele venituri ale bugetului de stat ş i ale bugetelor
locale. precum şi din transferuri cu des tinaţie specială de la bugetul de stat.
Impozitele ş i taxele loca le se stabilesc de către consiliile locale. judeţene şi
al Consiliului general al Municipiului Bucureşti , după caz.
Potrivit art. 19. proiectele bugetelor loeale se elaborează pe bata
proiectelor de bugete proprii ale administraţiei publice locale , ale instituţi 
ilor şi serv ic iilor publice de subordonare locală.
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turi

şi

• Legea nr. 2/1998 privind prelevarea şi transplantul de ţesu
organe umane, publicată în M . Of. nr. 8 din 13 ianuarie 1998 ,

prez intă

o deose bită import anţă pentru domeniu, în condiţiile în care până
la momentul re g lementării , această activitate era lip s ită de orice act normativ.
Potrivit art. l din lege , prelevarea şi transplantul de ţes uturi ş i organe umane se fac numai în scop terapeutic şi nu pot face obiectul nici unei
tran zacţii.

Potrivit art. 2 din lege , donarea în timpul vieţii sau consimţământul
scris pentru prelevarea de ţesuturi ş i organe, după moarte, dat de donator
sau ele membrii familiei ori de rude prevăzute ele lege , elupă moartea acestora, reprezintă un act profund umanitar, care poate permite salvarea vieţii
unui om.
Pre levarea ele ţesuturi şi organe umanitare în scop terapeutic se
poate efectua de la persoane majore în viaţă, cu capacitate mintală deplină ,
numai dacă nu există un pericol pentru viaţa donatorului ş i cu consimţă
mântui scris, liber, prealabil şi expres al acestuia (art. 5 alin. (1 )) .
Transplantul ele ţe s uturi ş i organe umane se efectuează numai în
scop terapeutic şi cu con s imţăm â ntul scris al primitorului. dat în prezenţa
meelicului şef al secţiei în care este operat şi a doi martori.
Deosebit de important, sub aspectul respectării drepturilor omului ,
este capitolul privind sancţiunile instituite pentru nerespectarea preveelerilor referitoare la înc ă lcare a coneliţiilor sau moelalităţilor ele prclevare sau
transplantare ele ţe s uturi şi organe umane. De asemenea , este sancţionată
cu închisoarea organizarea şi/sa u efectuarea prelevării şi/sau transplantul
ele ţe s uturi ş i /sau ţe s uturi ş i /sa u organe umane în scopul obţinerii vreunui
profit din vânzarca ţesuturilor şi/sau organelor umane.

• Legea nr. 100/1998 privind
publicată

asistenţa

de

sănătate publică,

în M.Of. nr. 204 elin I iunie 1998 reglementează principiile ,
autorităţil e ş i atribuţiile din domeniul asistenţei de sănătate publică , precum ş i modalit ă ţile de exercitare a inspecţi e i sanitare de stat.
Astfel. potrivit art. 1, asistcnţa de sănătate publică cuprinde activităţile care se adresează comunităţii sau individului în vederea protecţiei
comunitare , cu scopul păstrării şi promovării stării de sănătate a populaţiei.
Asi s tenţa ele să nătate publică este garantată de stat şi finanţată din bugetul
de stat, bugetele locale , bugetele asigurărilor sociale de sănătate sau din
contribuţiile directe ale bencl"iciarilor. după caz, potrivit legii .
Potrivit art. 24 din lege , cetăţenii. precum ş i conducătorii de unităţi
sunt obligaţi să respecte Întocmai normele de igien ă şi sănătate publică, să
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solicitate şi să aplice măsurile stabilite privind instituirea
pentru prevenirea îmbolnăviri lor şi pentru promovarea sănătăţii
individului şi a populaţiei. Relevante sunt. sub acest aspect şi dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenpei Naţionale a Medicamentului (M. Of. nr. 329 din
31 august 1998).
ofere

informaţiile

condiţiilor

• Legea nr. 124/1998 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, publicată în
M. Of. nr. 227 din 22 iunie 1998 cuprinde reglementări speciale legate de
organizarea celor două societăţi. Modificările şi completările aduse Legii
nr. 41/ 1994 ţin de prevederile reglementărilor Uniunii Europene la care
România a aderat în timpul ce a trecut de la adoptarea Legii nr. 41/1994,
dar şi de necesitatea adoptării unui act normativ care să răspundă cât mai
bine necesităţilor celor două societăţi.
Sub aspectul respectării drepturilor omului. relevante sunt, după
opinia noastră, dispoziţiile modificatoare ale arl. 4 alin. (1) şi ale art. 5
alin. (2) şi (3).
Astfel potrivit arl. 4 alin. (1) din lege. Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune , ca servicii publice , sunt
obligate să prezinte, în mod obiectiv , imparţial realităţile vieţii social-politice şi economice interne şi internaţionale, S{l asigure informarea corectă a
cetăţenilor asupra treburilor publice.
în articolul 5, alineatele (2) şi (3) cuprind unele dispoziţii referitoare la emisiunile care , prin conţinutul lor , ameninţă dezvoltarea psihomorală
sau fizică a copiilor şi tinerilor şi care pot fi difuzate Între orele
24,00- 5 ,00. De asemenea, potrivit arl. 5 alin. (3), minorii cu comportament
deficitar sau persoanele prezumate că au săvârşit încălcări ale legii vor
putea fi prezentaţi astfel încât imaginile să nu permită identificarea lor.
Potrivit legii. este interzisă. de asemenea , exploatarea vizuală a deficienţe
lor psihosomatice ale persoanelor prezentate în emisiunile televizate.
• Legea bancară nr. 58/1998, publicată în M. OL nr. 121 din
23 martie 1998 ce are ca obiect de reglementare activitatea bancară - ce
se desfăşoară numai prin Banca Naţională a României şi prin bănci activităţile permise băncilor. condiţiile de acordare şi de retragere a autorizaţiilor băncilor , organizarea şi conducerea activităţii acestora, cerinţele
operaţionale. modalităţile de realizare a transferului de fonduri. supravegherea prudentă a băncilor , măsurile de instituire a supravegherii speciale
şi de administrare specială a băncilor şi căile de contestare .
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De menţionat , în cadrul reglement[u'ilor acestui domeniu important
al reformei bancare se înscriu şi di s po z iţiile Ordon a nţei de urg e nţ ă a
Guvcrnului nr . 5/1991 privind unele m ăs uri pre merg ă t oa re privati ză rii h ă n
cilor (M. Of. nr. 482 din 15 decemhrie 1998).
• Legea nr. 10111998 privind statutul Băncii Naţionale a României,
în M . Of. nr . 203 din I iunie 1998 re prezint ă o reglementare
fireas că , s uccesivă. a legii privind activitatea bancară în România .
Potrivit art. 1 din Icge , Banca Naţi o n a lă a Românie i este banca centra l ă a statului român. obiectivul fund amental constituindu-I asigurarea stabilită ţii monedei naţion a l e, pentru a contribui la stabilirea preţurilor. Pentru
atingerea obiectivului său. Banca Naţi o nal ă a României el a bore ază. aplică
şi răspunde de politica monetară, valutară, de credit, de plăţi , precum ş i de
autorizarea ş i supravegherea prudenţi a l ă bancară. în cadrul politicii generale a statului , urmărind funcţionarea n or m a lă a sistemului bancar ş i parti ciparea la promovarea unui sistem fin anciar specific economiei de piaţ[l.
În acest domeniu , al reglcmentării activităţii unor organe sau a unor
domenii ce au tangenţe cu problematica drepturilor omului , printre actele
normative adoptate în anul 1998 , mai amintim:
publi ca t ă

• Legea nr. 181/1998 pentru modificarea art. 28 din Legea nr. 14/1992
privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii,
publicată în M. Of. nr. 389 din 14 octombrie 1998 reglementează obligativitatea,
pentru Serviciul Român de Informaţii , de a asigura protecţ ia şi încadrarea
în alte unită ţi sau compartimente de mun că a personalului operativ care
lucrând operativ, es te deconspirat în împrejurări ce exclud culpa acestuia;
• Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial
al României, publicată în M. Of. nr. 423 din JO noiembrie 1998. ce reglemente ază structura Monitorului Ofici al al României ş i procedura publi că rii
actelor în Monitorul Oficial al României;
• Legea nr. 216/1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor În România, public a tă în
M . Of. nr. 446 din 23 noiemhrie 1998 ;
• Legea nr. 250/1998 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România În societate bancară pe acţiuni, publicată în M. Of.
nr.516din30decembrie 1998 ;
• Ordonanţa de urgenţă nr. 5/1998 , privind reorganizarea Consiliului pentru Reformă , puhl icată în M. Of. nr. 125 din 25 martie 1998;
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• Ordonanţa de urg e nţă nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea A utorităţii Naţ ionale de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE, publicat ă în M . Of. nr. 407 din 27 noiembrie
1998:
• Ordonanţa Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România, publicatii
în M . Of. nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aproba tă prin Legea nr. 207/1998;
• Ordonanţa Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal, publicată în M. Of. nr. 39 din 30 ianuarie 1998;
• Ordonanţa Guvernului nr . 39/1998 privind activitatea de
standardizare naţională În România , publica tă în M. O I. nI'. 43 din 30
ianuarie 1998;
Guvernului nr . 79/1998 privind organizarea ~i
Fondului Cultural Naţional, publicat ă în M. Of. nr . 313
elin 27 august 1998.
•

Ordonanţa

funcţionarea

II. Unele aspecte juridice privind
înfăptuirea reformei economice
şi dreptul de proprietate
În anul 1998 au fost adoptate o serie de acte normati ve ce vizează
reformei economice. dreptul de proprietate , precum ş i o serie
de re g l e mentări cu caracter financiar-riscal, pe care le VOlll evidenţ i a
distinct.
Deşi aceste reglemen t ări nu cuprind norme exprese în domeniul
drepturilor omului, evidenţiem detaliat toate aceste ac te normative pentru
importanţa pe care o pre z intă pentru promovarea ş i respectarea drepturilor
omului prin crearea unui climat economic adecvat.
De asemenea. ne permitem să menţionăm toate aces te acte normative. întrucât majoritatea regl e mentărilor , în anul 1998. a reprezentat-o
domeniul economico-financiar ş i, to tod a tă , preocuparea pentru respectarea
dreptului de propritate. Ca atare, dintr-un astfel de raport nu pot lipsi şi
aceste dispoziţii.
înfăptuirea

• Legea minelor nr. 61/1998, publicată în M . Of. nr . 113 din
16 martie 1998 reglementează de s făş urarea ac tivit ăţi l or miniere în România .
II

prin stimularea resurselor minerale. proprietate public ă a statului. Inve s tiţi
ile în domeniul minier sunt încurajate prin facilităţi de ordin fiscal şi admini strativ . l"iind libere de o rice constnÎngeri în ceea ce priv eş te recuperarea
investiţiilor ş i utili zarea prol"itului reali zat.
Legea minelor reg l eme nteaz ă , prin urmare , regimul de pune re în
valoare a resurse lor minerale, drepturile ş i obligaţiile titularului de lice nţ ă,
taxele, tarifele şi redevenţa de mină. procedura de închidere a minelor ,
autoritatea competentă şi re spo nsabilităţile ministerului de resort.
• Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor ,
în M. Of. nr. 159 din 22 aprilie 1998.
Această lege are ca obiect de reglementare: atribuţi ile organelor
care aplică procedura l"alimentului şi ră s punderea organelor de conducere
şi a cenzori lor băncii cuprinse în stare ele faliment.
Potrivit art. 2 elin lege. o ban că este considerată in so lvabilă fie dacă
nu a onorat integral creanţele certe, lichide şi exigibile , de cel puţin 30 de
zile , fie în situaţia în care valoarea ohligatiilor băncii depăşeşte valoarea
activului său.
Procedura falimentului, astfel cum este prevăzută de lege, se aplică
numai băncilor legal constituite în România. anate în stare ele insolvabilitate .
publi cată

• Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, publicată în
M . Of. nr . 459 din 30 noie mbrie 1998 are ca obiect de reglementare organizarea regimului de concesionare fie pentru bunurile proprietate publică
ori privată a statului , judeţului, oraşului sau comunei, fie activităţile şi serviciile puhlice de interes n aţ ional sau loc al. Potri vit legii. nu pot face
obiectul concesiunii bunurile. ac tivit ă ţile sau serviciile publice în privinţa
cărora nu exis tă autorit{tţi de reglementare, ale căror avize sunt obligatorii
În ceea ce priveşte preţurile sau tarifele , practicate de concesionari.
Legea privind regimu l concesiunilor reglementează: iniţierea concesionării , procedurile de concesionare , contractul de concesiune. exercitarea dreptului de control al ministerelor de resort ş i al Mini sterului Finanţe 
lor asupra concesiunilor de interes n a ţion a l.
• Legea nI' . 84/1998 privind mărcile ~i indicaţiile geografice,
în M. Of. nr. 16 1 din 23 aprilie 1998 ce reglementează: proteqia
mărcilor: cererca ş i procedura de înregistrare a mărcii; durata. reînnoirea ş i
modificarea înregistrării mărcii. drepturile conferite ele marcă , transmiterea
şi stingerea drepturilor as upra mărcii; mărcile colective ş i de certificare;
înregistrarea internaţional ii il mărcii. În ceea ce privq;tc indicaţiile geografice. legea reglementca7.;t regimul juridic al acestora, precum şi apărarea
drepturilor atât asupra aces tora. cât ş i asupra mărcilor.
publicată
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• Legea nr. 93/1998 privind protecţia tranzitorie a hrevetcIor
de invenţie, public a t ă În M. Of. nr. 186 din 20 mai 1998 are ca obiect de
reglementare instituirea unei protecţ ii tranzitorii titul arilor de brevete . cu
d a tă de pri oritate a nte ri oa ră datei de 2 1 ianuarie 199 1, dintr-un stat membru al Uniunii de la Paris pentru p ro tec ţia pro prie tă ţ ii industriale sau al
Orga ni za ţi e i Mondiale a Co merţului , pentru in ve nţii le care au ca o bi ect
sub s t a nţe l e obţinute prin metode nucleare, chimice, produse medicamentoase, metode de diagnosti care ş i tratament medical, dezinfectante. produse
alimentare ş i condimente, precum şi noi soiuri de plante , tulpi ni de bacteri i
ş i ciuperci, noi rase de animale ş i viermi de m ă t ase .
• Legea nr. 15111998 privind dezvoltarea re gională În România,
În M. Of. nr . 265 din 16 iulie 1998 s tabil eş te cadrul in s tituţ io n a l.
obiective le . co mpe te nţe l e ş i instrumentcle specifice politi cii de dezvolt are
reg i o n a l ă În Români a.
Potri vit art . 2 din lege, obiectivele de b ază ale politi cii de dezvoltare
re g i o n a l ă au În vedere di minuarea dezec hilibrelor reg ionale ex istente , preg ă ti rea cadrului in s tituţi o n a l pentru a răs punde criteriilor de integrare În
structurile Uniunii Europene, corelarea politicilor ş i ac ti v it ă ţil or sectori ale
guvernamentale la ni velul regiunilor, stimul area cooperării interregionale .
inte rne ş i internaţi o n ale, În scopul r ea li ză rii un or pro iec te de interes
comun , În conformitate cu acorduril e inte rn a ţion a le la care Români a este
parte.
Structural. legea reg l e m e ntează reg imul reg iunil or de dezvoltare .
structurile teritori ale pentru dezvo ltare reg i o n a l ă si structurile n a ţi o n a le
pentru dezvoltare regio n a l ă.
publ icată

• Ordonanţa de urgenţă nr. 24/1998 privind regimul zonelor
defavorizate , publi ca t ă În M . Of. nr. 378 din 2 octombri e 1998 , a probată
prin Legea nr. 20/1999 reg lem e nte ază m oda lit ă ţil e ~ i conditi ile În care o
a num i t ă arie geog ra fi că poate fi de cl ara t ă zo n ă de favo ri za t ă, prec um ~i
fa c ilit ă ţil e de care be n e fici az ă soc i e t ă ţil e co mcrciale , persoane jurid ice
rom âne. prec um ş i Între prin ză tor ii particul ari sau asoc iapile famili ale autori zate conform Decretului -lege nr . 54/1990 pentru in vestiţiile noi reali zate
În zonele defavori zate .
• Legea nr. 217/1998 pentru aprobarea Ordon a nţei de ur g enţ ă
a Guvernului nr. 39/1997 privind moditicarea şi completa r ea Legii
contractului de management nr. 66/1993, publi ca tă În M . Of. nr . 446 din
23 noiembrie 1998 .
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• Legea nr. 90/1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 5111997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing,
puhlicată în M. Of. nr. 170 din ~O apri li e 199 8 , precum şi Legea
nr. 79/1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, publicată în M. Of. nr. 147 din 13 apri lie 1998 ;
• Ordonanţa de urgenţă nr. 12/1998 privind transportul pe
căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor
Ferate Române, publicată în M . Of. nr. 254 din 8 iulie 1998 reprezintă
reglementarea cadru în materie şi abrogă Legea nr . 129/1996 privind transportul pe căile ferate române - act normativ recent adoptat.
Noul act normati v reprez intă o reglementare modernă , europeană a
unui domeniu extrem de dinamic - transporturile pe căile ferate . Legea
menţionată are în vedere organizarea transporturilor feroviare , a tribuţiile
a utorităţii de stat în domeniul transporturilor feroviare, infrastructura feroviară ~i asigurarea funcţionării acesteia . s igura nţa şi protecţia infrastructurii feroviare , precum şi contractul de activitate.
În domeniul reorganizării SNCFR , legea reglementează reorganizarea , prin divizare , într-o companie naţională , în societăţi n aţiona l e ş i societ ăţi comerciale .

1. Sub aspectul
prietate, În anul 1998

reglementărilor

două

din domeniul dreptului de prolegi deosebit de importante sunt de men-

ţionat:

• Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor,
publicată în M. Of. nr . 102 din 4 martie 1998 .
Potrivit art. 1 din lege , terenurile proprietate priv a t ă, indiferent de
titularul lor. sunt şi rămân în circuitul civ il. Terenurile situate în intravilan
ş i extrav il an pot fi înstrăinate şi dobândi te prin acte juridice În tre vii,
Încheiate În formă a utenti că.
Potrivit art. :1 alin. (2). persoanele fizice care au ce t ăţe ni e română ş i
domiciliul În străin ă t a te pot dobândi în România, prin acte juridice între vii
ş i prin moşteniri terenuri de oriee fel .
Articolul 5 din lege s t abi l eş te , la Înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate În extravilan , un drept de preempţine al coproprietarilor. al vecinilor ori al arendaşilor.
în cazul dobândirii prin acte juridice Între vii. potrivit art. 2 alin. (2)
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din lege. proprietatea funciară a dobânditorului nu poate
re teren agricol În echivale nt arabil de familie.
dispoziţiile

De remarcat sunt
realizate sub orice

form ă.

arI. 16 , potrivit

În temeiul legii , nu

ta te a le

Înstrăinătorilor. dacă

anter ior

nulitate

absolută, i zvorfl tă

Încălcarea

din

fondului funciar nr. 18/ 1991
tore şt i

defi nitive

şi

şi

validează

În s trăi n ă rii

depăşi

200 hecta-

cărora Înstră in ăr ile

titlurile de proprie-

acestea erau lovite de

unor norme imperative ale Legii

care au fost constatate prin

hotărâri judecă

irevocabile.

• Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia, publicată În M. Of. nr. 448 din 24 noiembrie 1998
define ş t e şi reglementea ză

sau al

unităţilor

admini strativ teritori ale.

De remac a t sunt
căruia

domeniul public ori domeniul privat al statului

dispoziţiile

controversatului articol 6 . potrivit

şi

bunurile dobândi te de stat În perioada 6 martie

22 decembrie 1989,

1945 -

dacă

au intrat În proprietatea statului În

te meiul unui titlu valabil, cu respectarea
ţionale

lor de
cele

unit ă ţilor

fac parte din domeniul public sau privat al statului sau al

administrativ teritoriale

la care România este parte
către

şi

prin vicierea

a tratatelor interna-

a legilor În vigoare la data

stat. Bunurile preluate de stat

obţinute

fără

consimţământului,

proprie tari sau de succesorii acestora.
ciale de

Constituţiei.

dacă

se paraţie . in s t a nţele judec ă toreş ti

preluării

un titlu valabil, inclusiv

pot fi re vendicate de

foştii

nu fac obiectul unor legi spe-

fiind competente

să s t ab ilea scă

valabilitatea titlului.

În domeniul financiar-fiscal au fost adoptate o serie de acte normative pe care le evidenţiem distinct, În cadrul acestui capitol:
• Ordonanţa Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului, publi ca tă În
M. Of. nr. 40 din 30 ianuarie 1998

ş i modificată

prin

Ordonanţa

Guvernu-

lui nr. 43 din 27 iulie 1998 ;

• Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţii
române cu personalitate juridică, care Înfiinţează şi
administrează unităţi de asistenţă socială, publica tă În M. Of. nr. 29 din
lor

şi fundaţiilor

27 ianu arie 1998;

• Legea nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole,
În M. Of. nr. 262 din 14 iulie 1998 ;
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publicată

• Legea nr. 241/1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe, publicată în M. Of. nr. 483 din 16 decembrie 1998 ;
• Legea nr. 245/1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 22/1996 privind actualizarea şi completarea regimului general al
contabilităţii, publicată în M. Of. nr. 495 din 22 decembrie 1998;
• Legea nr. 246/1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de
persoane fizice, publicată în M. Of. nr. 495 din 22 decembrie 1998;
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare, publicată în M. Of. nr. 165 din
27 aprilie 1998;
• Ordonanţa Guvernului nr. 36/1998 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, publicată în M . Of.
nr. 43 din 30 ianuarie 1998;
• Ordonanţa Guvernului nr. 40/1998 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe
profit, publicată în M. Of. nr. 43 din 30 ianuarie 1998;
Ordonanţa

Guvernului nr. 41/1998 privind taxele În domeniul
industriale şi regimul de utilizare al acestora,
publicată în M. Of. nr. 43 din 30 ianuarie 1998;
•

protecţiei proprietăţii

•

Ordonanţa

Guvernului nr. 41/1998 privind taxele În domeniul
industriale şi regimul de utilizare al acestora,
publicată în M. Of. nr. 43 din 30 ianuarie 1998 ;
protecţiei proprietăţii

• Ordonanţa Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor
venituri realizate În România de persoanele fizice şi juridice nerezidente, publicată în M. Of. nr. 315 din 27 aug ust 1998;
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, publicată în M . Of. nr. 515 din 30 decembrie 1998;
• Ordonanţa Guvernului nr. 105/1998 privind acordarea de credite bancare pentru studenţii din Învăţământul de stat, publicată în M .
Or. nr . 321 din 28 august 1998;
Ordonanţa Guvernului nr. 107/1998 privind asigurarea unor
furnizorilor de Îngrăşăminte chimice şi produse de uz fitosanitar, publi cat;l în M. OL nr. 326 din 29 aug ust 1998 şi aprobată prin Legea
nr.221/1998 ;

•

facilităţi
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• Ordonanţa Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internaţional,
publi ca tă în M. Of. nr. 326 din 29 august 1998;
• Ordonanţa Guvernului nr. 131/1998 pentru modificarea
Ordonanţei Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investiţiilor străi
ne În România, realizată prin cumpărarea de titluri de stat, publi ca t ă
în M. Of. nr. 329 din 31 august 1998 .
2. Organizarea unor profesii liberale În România
Sub aspectul înfăptuirii reformei economice sunt releva nte , în opinia noa s tră şi regl e me ntările privind organizarea ş i desfăşurarea unor profesii liberale.
Dintre acestea menţionăm:
- Legea nr. 160/1998 pentru organizarea ~i exercitarea profesiunii de medic veterinar, public a tă în M . Of. nr. 289 din 6 august 1998.
Potrivit art. 1 din lege , profesiunea de medic veterinar este o profesie
libe rală şi independentă , cu organizare autonomă. Această profesiune este
organizată şi funcţionează în baza principiului autonomiei, în cadrul forurilor
profesionale reprezentate de Colegiul medicilor veterinari şi de Asociaţia
generală a medicilor veterinari din România.
Potrivit legii , medicul veterinar serve?te apărării sănătăţii animalelor şi sănătăţii publice. De asemenea. medicul veterinar promove ază protecţia mediului înconjurător şi ameliorarea condiţiilor ecologice , în scopul
păstrării echilibrului dinamic al sistemelor biologice.
Relevante sunt şi prevederile art. 5 potrivit cărora. în exercitarea
profesiunii , medicul veterinar aplică , res pec tă ş i este protejat de legile statului , de prevederile Statutului medicului veterinar şi ale Codului de etică
şi deontologie medicală veterinară.
Legea reglem e nt ează, de ase me nea , organizarea profe si unii de
medi c veterinar. precum ş i modalităţil e liberei practici medical-veterinare .

Guvernu lui nr. 124/1998 privind organizarea ~i
cabinetelor medicale, publicată în M . Of. nr . 328 din
19 august 1998.
Potrivit art. I alin. (3) din ordonanţă, profesia de medic . ca profesie
libera lă poate fi exe rcitată în cadrul cabinetului medical. în un a din urmă
toarele forme : cabinet medical individual , cabinete medicale grupate. cabinete medicale asociate sau societate civilă medicală. Ordonanţa reglemente azi\. de asemenea. condiţiile privind înfiint a re a ş i înregistrarea
cabinetelor medicale , precum şi organizarea. funcţionarea şi fin a nţarea
cabinetului medical.
•

Ordonanţa

funcţionarea
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III. Dispoziţii legislative privind protecţia socială
protecţia anumitor categorii de persoane
1.

Măsuri

privind

şi

protecţia socială

• Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de

masă,

publicată

în M. Of. nr. 260 din 13 iulie 1998.
Potrivit art. 1 din lege, salariaţ ii din cadrul societăţilor comerciale,
regiilor autonome şi din sec torul bugetar, precum şi din cadrul unităţ ilor
cooperatiste şi al celorlalte persoane juridice sau fizice care încadrează
personal prin încheierea unui contract individual de muncă pot primi o alocaţie individuală de hrană, acordată sub forma tichetelor de ma să . suportată integral pe costuri de angajator.
Tichetele de masă se acordă În limita prevederilor bugetului de stat
sau , după caz. ale bugetelor locale, pentru unităţile din sectorul bugetar şi
în limita bugetclor de venituri şi cheltuieli aprobate, potrivit legii , pentru
celelalte categorii de angajatori.
Legea nr . 142/1998 privind acordarea tichetelor de
fără îndoială.

un ac t normativ cu puternice

soc iale ce au ca scop, dup[t cum am
individuale de

conotaţii

arătat

masă

constituie.

în domeniul

protecţiei

deja, acordarea unei

alocaţii

hra nă .

Deosebit de importante sub aspectul realiz[rrii unei protecţii efective
sunt

şi dispoziţiil e

masă.

precum

şi

privind modul în care

urmează

a fi utilizate tichetele de

modalitatea de emitere a acestora .

• Legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţio
narea Fondului Român de Dezvoltare Socială, publicată în M. Of.
nr. 238 din 30 iuni e 1998. organism de interes public, ce are ca scop contribuţia

la reducerea

sărăc iei .

prin

finanţarea

comunităţile

de proiecte în

sărace bendiciare şi pentru grupurile dezavantajate, creşterea capacităţilor

manageriale locale.
capacităţii

susţinerea d esce ntraliz ă rii

administrative.

creşterea

de organizare la nivel local.

Sub aspectul legislaţiei privind drepturile omului, importante sunt şi
prevederile art. 6. potrivit
caracterizează

cărora

prin autonomie

Fondul Român de Dezvo ltare

administrativ ă ş i

neimplicare

Socială

politică.

se
De

asemenea, potrivit an. "7, în ac tivitatea sa Fondul promoveaz[t principiul
transparenţei

în

privinţa

administr{trii bugetului de venituri

şi

cheltuieli, ccl

al alocării de fonduri pe baza evaluării propunerilor de proiecte. orientării
18

resursel or că tre nevo ile ş i cererile exprimate de grupurile din
rurale să race şi din grupurile dezavantaj ate.

co munită ţi le

• Legea nr. 145/1998 privind înfiinţarea , organizarea ~i funcţio
narea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare ş i Formare Profes ională ,
publi ca tă

în M. Of. nr . 26 1 din 13 iulie 1998 .
Potri vit arl. 1 din lege, A ge nţi a N a ţi o n a l ă pentru Ocupare ş i Formare
Pro fes i o n al ă organi zează ş i coordonează, la nivel n aţi o n a l , activitatea de
ocupare ş i fo rmare a forţ e i de mun că. precum ş i de p ro t e cţi e a persoanelor
neîncadrate în mun că .
In s tituţi e nou c rea t ă în Români a . Age nţi a Na ţi o n a l ă pe ntru Ocupare ş i Form are Pro fes i o n a l ă, are în vedere in s tituţi o n a li za rea di alog ului
soci al în do meniul oc up ă rii ş i form ării profesionale, apli carea strategiil or
în domeniu ş i , t o t o d a t ă, aplicarea m ăs ur i l or de prot ecţ i e soc i a l ă a persoanelor ncîncadrate în muncă. În acest sens , Age nţi a Na ţi o nal ă pentru Ocupare ş i Formare Pro fes i o n ,d ă as i g ur ă, fă ră pl a t ă. servicii de ocupare ş i de
form are p ro fesional ă persoanelor fi zice sau juridice interesate .

• Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor
de bază în sectorul bugetar şi a ind e mnizaţiilor pentru persoane
care ocupă funcţii de demnitate publică, publi ca tă în M . Of. nr . 266
din 16 iuli e 1998 re g lementea ză cadrul le gislati v pentru dez vo lt area
unui sistem de fund amentare a politi cil or sal ari ale în sec torul buge tar ş i
de monitori zare a a pli că rii aces tora; dezvoltarea unui siste m de di stri buire a res urselor bugetare alocate pentru che ltuid ile de personal prin stabilirea, înlre limite, a salariilor de b ază în sectorul buge tar, în vede rea
prom ovă rii perform a nţei individuale . precum ş i sistemul cle remunerare
a persoane lor care

oc up ă fun c ţii

cle de mnitate

"

publi că .

"
;,

Ce le 4 legi amintite în cadrul aces tui capitol. re prez int ă un imporlant set de m ăs uri co mplementare celor eco nomi ce - de restructurare
s oc i a l ă - încadrându- se, to to cl a tă, în preocuparea de protejare a celor mai
defavori zate categorii soc iale.
În acest domeniu al protec ţi e i soc iale au mai fos t adoptate ş i alte
ac te normati ve printre care amintim :
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• Legea nr. 167/1998 privind integrarea sistemului de asigurări
sociale ale personalului Bisericii Române Unite cu Roma Greco-catolică, În sistemul asigurărilor sociale de stat, publicată în M. Of. nr. 374
din l octombrie 1998;
• Legea nr. 226/1998 pentru completarea art. 39 din Legea
nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de sat şi asistenţă socială,
publicată În M. Of. nr. 483 din 16 decembrie 1998;
• Legea nr. 261/1998 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, publicată în M. Of.
nr. 523 din 31 decembrie 1998;
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/1998 pentru
modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996, publicată în M. Of. nr . 460 din
30 noiembrie 1998.

2.

IVIăsuri

de

protecţie

a anumitor categorii de persoane

• Legea nr. 86/1998 privind acordarea unui sprijin material
pentru soţul supravieţuitor şi pentru urmaşii membrilor Academiei
Române, publicată În M . Of. nr. 165 din 27 aprilie 1998;
• Legea nr. 150/1998 privind acordarea de sprijin comunităţi
lor româneşti de pretutindeni, publicată în M. Of. nI'. 265 din 16 iulie
1998;
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţeni
lor aparţinând minorităţilor naţionale din România, publicată În
M. Of. nr. 255 din 8 iulie 1998;
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/1998 privind
unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare, publicată În M. Of. nr. 387 din 12 octombrie 1998 şi aprobată prin Legea nr. 111999;
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/1998 privind
unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective
determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate
"Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Mediaş şi a
Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucureşti, publicată În M. Of.
nf. 437 din 18 noiembrie 1998;
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Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de
a personalului militar şi civil , care se vor aplica În
perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din
compunerea Ministerului Apărării Naţionale, publicată în M. or. nr. 34
din 29 ianuarie 1998;
•

Ordonanţa

protecţie socială

• Ordonanţa Guvernului nr. 56/1998 privind Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării,
Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii .Judecătoreşti ,
publicată în M. Of. nr. 308 din 25 august 1998;
Guvernului nr. 69/1998 privind unele măsuri de
pentru personalul al cărui contract individual de muncă va ti
desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române , publicată în M. OI'.
nr. 314 din 27 august 1998;
•

Ordonanţa

protecţie

•

Ordonanţa

Guvernului nr. 111/1998 pentru modificarea
de urgenţă a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea
unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din
România, publicată în M. Of. nr. 324 din 29 august 1998;
• Ordonanţa Guvernului nr. 112/1998 privind restituirea unor
buuri imobile care au aparţinut comunităţilor (organizaţii, culte religioase, minorităţilor naţionale din România) , publicată în M. or.
nr. 324 din 29 august 1998.
Ordonanţei

IV. Ratificarea sau aderarea României
la conventii
, internationale
,
• Legea nr. 3/1998 privind aderarea României la aranjamentele instituind o clasificare internaţională În domeniul proprietăţii
industriale, publicată în M. Of. nr. 10 din 14 ianuarie 1998;
• Legea nr. 4/1998 pentru aderarea României la Tratatul privind dreptul mărcilor , adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994, publicată în M. Of. nr. 10 din 14 ian uarie 1998;
• Legea nr. 6/1998 pentru ratificarea Acordului european privind persoanele participante la procedurile În faţa Comisiei şi Curţii
Europene ale Drepturilor Omului, adoptat la Londra la 6 mai 1969,
publicată în M. Of. nr . II din 15 ianaurie 1998;
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• Legea nr. 13/1998 pentru aderarea României la Convenţia
privind conservarea speciilor migratoare de animale s ălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, publi ca tă în M. Of. nr . 24 din 26 ianuarie
1998 ;
• Legea nr. 20/1998 pentru ratificarea Convenţiei europene cu
privire la echivalarea perioade lor de studii universitare, adoptată la
Paris la 15 decembrie 1956, publicat ă în M. Of. nr. 19 din 21 ianuarie
1998 ;
• Legea nr. 21/1998 pentru ratificarea Convenţiei europene cu
privire la echivalarea generală a perioadelor de studii universitare
adoptată la Roma la 6 noiembrie 1990, publi c at ă în M. Of. nr. 19 din 21
ianuarie 1998;
• Legea nr. 22/1998 pentru ratificarea Convenţiei europene cu
privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în instituţii universitare, adoptată la Paris la 11 decembrie 1953, public ată în M. Of. nr. 19
din 2 1 ianuarie 1998 ;
• Legea nr. 23/1998 pentru ratificarea Protocolului adiţional la
cu privire la echivalarea diplomelor ce permit
accesul în instituţii universitare, adoptat la Strasbourg la 3 iunie 1998,
publi ca tă în M. Of. nr. 19 din 2 1 ianuarie 1998;
Convenţia europeană

• Legea nr. 24/1998 pentru ratificarea Convenţiei europene cu
privire la recunoaşterea academică a titlurilor universitare, adoptată
la Paris la 14 decemhrie 1959, public a tă în M. Of. nr. 19 din 2 1 ianuarie
1999;
• Legea nr. 53/1998 pentru ratificarea Convenţiei europene
privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia
manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la
Strashourg la 19 august 1985, publi cat ă în M. Of. nr. lOg din 10 marti e
1998 ;
• Legea nr. 77/1998 pentru aderarea României la Convenţia de
la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice din 9 septembrie
1886, în formă revizuită prin Actul de la Paris la 24 iulie 1971 şi moditicată la 28 septembrie 1979, publi ca t ă în M. Of. nr. 156 din 17 aprilie
1999;
• Legea nr. 123/1998 privind acceptarea de către România a
pentru Migrări, publi ca t ă în
M. Of. nr . 229 din 24 iun ie 1998;

Constituţiei Organizaţiei Internaţionale
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• Legea nr. 139/1998 pentru aderarea României la Convenţia
cu privire la marcajul explozibililor plastici ş i În folie În scopul detectării, adoptată la Montreal la 1 martie 1991, publicată în M. Of. nr. 249
din 6 iulie 1998 ;
• Legea nr. 140/1998 pentru ratificarea Convenţiei Internaţio
nale a Muncii nr. 105/1957 privind abolirea muncii forţate, publicată în
M. Of. nr. 249 din 6 iulie 1998;
• Legea nr. 144/1998 pentru retragerea rezervei formulate de
România la art. 22 din Convenţia internaţională privind eliminarea
oricărei forme de discriminare rasială , publicată în M. Of. nr. 261 din
13 iulie 1998;
• Legea nr. 159/1998 privind cooperarea autorităţilor române
cu Tribunalul internaţional pentru urmărirea persoanelor presupuse
a fi responsabile de grave violări ale dreptului internaţional umanitar,
comise pe teritoriul fostei Iugoslavii Începând cu anul 1991, publicată
în M , Of. nr. 283 din 31 iulie 1998;
• Legea nr. 169/1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/1998 pentru acceptarea Protocolului nr. 41a Acordul General
pentru comerţul cu servicii, adoptat la Geneva la 15 aprilie 1997 ,
publicată în M. Of. nr. 380 din 6 octombrie 1998;
• Legea nr. 172/1998 privind ratificarea Convenţiei cu privire
la recunoaşterea atestatelor obţinute în învăţământul superior în statele din regiunea Europei, adoptată la Lisabona la 11 aprilie 1997 ,
publicată în M. Of. nr. 382 din 7 octombrie 1998.
în afara acestor importante in strumente juridice internalionale la
care România a devenit parte. trebuie subliniat că. în aceeaş i perioadă. lara
noastră a încheiat un număr important de instrumente juridice bilaterale în
domeniul consular. al asistenlei juridice. protecliei investiliilor. extrădarea
etc., ce se integrează în aceeaşi conceplie de ansamblu privind promovarea
drepturilor omului pe calea unor instrumente de drept internaţional.

*
* *
Din anali za sistematică prezentată în acest Raport se deta!)ează
ideea prcocupării guvernanlilor şi a forului legislativ pentru problematica
drepturilor omului. Practic. chiar şi în condi liile unei legislarii .. dirijate" .

canalizate în cea mai mare parte spre domeniul economic ş i al proteqiei
sociale , preocuparea pentru prevederile referitoare la proteqia şi promovarea drepturilor omului este de necontestat. Mai mult decât atât , anul 1998 a
însemnat sub aspect legislati v. adoptarea unor legi deosebit de importante
ş i al căro r parc urs a fost extrem de lung şi, de multe ori, chiar contestat.
Este vorba , mai întâi de Legea privind regimul juridic al circulaţiei terenurilor, de Legea privind proprietatea publi că ş i regimul juridic al acesteia,
dar ş i de Legea privind tichetele de ma să sau chi ar de Legea nr. 154/1998
privind sistemele de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar ~ i a
inde mni za ţiil o r pentru persoane care ocupă funqii de demnitate publi că.
La "capitolul" dispoziţiilor contestate se înscriu. de asemenea şi
prevederile Ordonanţei de urge nţ ă a Guvernului nr. 36/1997, pentru modificarea Leg ii învăţământului şi, de ase menea , cele ale Ordonanţei de
urge nţă a Guvernului nr . 22/1997 pentru modificarea Legii administraţiei
publice locale. Ambele o rdo nanţe de urge nţă au suscitat dispute aprinse, în
prezent nefi ind încă aprobate de Parlament.
În categoria minusurilor legislative ale anului 1998 se înscrie ş i
ncadoptarea proiectului de lege privind funqionarul public. care a înregistrat un record nedorit: al treisprezecelea proiect de lege a fost depus în
aprilie 1998 la Camera Deput a ţilor spre dezbatere ş i ado ptare.

