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I. În  contextul  politic  al  anului  2012, 
dorinţa  legiuitorilor  a  fost  aceea  de  schimba 
cadrul legal existent în materie electorală. Deşi 
nu este rostul nostru că analizăm din perspectivă 
politică  măsurile  legislative  adoptate, 
consecinţele  pe  care  le-au  avut  asupra 
ansamblului  drepturilor  omului  şi  cetăţeanului 
reclamă o scurtă prezentare a acestora.*

Astfel, în la data de 5 iulie 2012 a fost 
publicat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
41/2012  pentru  modificarea  şi  completarea 
Legii  nr.  3/2000  privind  organizarea  şi 
desfăşurarea  referendumului,  care  a  fost 
aprobată  prin  Legea  nr.  153/20121,  ulterior 
controlului  de  constituţionalitate  realizat  de 
instanţa  de  contencios  constituţional.  De 
asemenea,  în  materie  mai  sunt  incidente 
dispoziţiile  Legii  nr.  131/2012  pentru 
modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului2.

Problemele  juridice  în  materia 
drepturilor  omului  care  au  apărut  legate  de 
dispoziţiile  legale  în  vigoare  referitoare  la 
cvorumul  necesar  demiterii  Preşedintelui 
României. 

Discuţiile  au  apărut  deoarece  părţile 
aflate în conflict politic au căutat să îşi exercite 
influenţa în materia edictării normelor juridice, 
fiind necesar arbitrajul Curţii Constituţionale. 

Decizia  acesteia  a  fost  că  modificarea 
art. 10 din Legea nr. 3/2000 este constituţională, 
în  măsura  în  care  asigură  participarea  la 
referendum a cel puţin jumătate  plus unul  din 
numărul persoanelor înscrise în listele electorale 
permanente.

Acest  lucru  a  fost  reţinut  de  către 
instanţa  de contencios  constituţional  pentru  că 
participarea  la  referendum  a  majorităţii 
cetăţenilor reprezintă un act de responsabilitate 
civică, prin care corpul electoral urmează să se 

* Dr.
1 Publicată în Monitorul Oficial, I, nr. 511 din 24 iulie 
2012.
2 Publicată în Monitorul Oficial, I, nr. 489 din 17 iulie 
2012.

pronunţe  cu  privire  la  sancţionarea  sau  nu  a 
Preşedintelui  României,  având  posibilitatea 
demiterii  sau  menţinerii  acestuia  în  funcţie, 
avându-se în vedere, fără îndoială, şi dispoziţiile 
constituţionale  referitoare  la  valorile  statului 
român, civismul fiind una dintre aceasta. 

În  considerarea  acestei  decizii,  s-a 
desfăşurat  referendumul  naţional  pentru 
demiterea preşedintelui României, în ziua de 29 
iulie 2012.

Ulterior, prin  Hotărârea  Curţii 
Constituţionale  nr.  6  din  21  august  20123 s-a 
constatat  că  procedura  pentru  organizarea  şi 
desfăşurarea  referendumului  naţional  din  data 
de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui 
României a fost respectată, însă nu au participat 
cel  puţin  jumătate  plus  unu  din  numărul 
persoanelor  înscrise  în  listele  electorale 
permanente,  pentru  ca  referendumul  să  fie 
valabil în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 
(2) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi 
desfăşurarea referendumului.

Întreaga  procedură  şi  contextul  acestei 
suspendări  a  Preşedintelui  României  vor  face 
obiectul  altor  studii,  mult  mai  dezvoltate  sub 
aspectul  dimensiunii,  în  considerarea 
problemelor de drept ridicate.

 
II. În  anul  2011  a  fost  semnat,  la 

Bucureşti  şi  Viena,  Memorandumul  de 
înţelegere  între  Ministerul  Administraţiei  şi 
Internelor din România şi Centrul Internaţional 
pentru  Dezvoltarea  Politicilor  în  Domeniul 
Migraţiei  pentru  finanţarea  şi  implementarea 
proiectului  „Procesul  Praga:  continuarea 
dialogului  pentru  crearea  de  parteneriate  în 
domeniul  migraţiei”,  aprobat  prin  H.G.  nr. 
648/2012 de către Guvernul României4.

Prin  acest  act,  Ministerului 
Administraţiei şi Internelor îi revine obligaţia de 
a  implementa  proiectul  european  care  face 

3 Publicată în Monitorul Oficial, I, nr. 616 din 27 august 
2012.
4 Publicată în Monitorul Oficial, I, nr. 471 din 11 iulie 
2012.
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obiectul memorandumului pe o durată cuprinsă 
între  8  şi  12  luni,  contribuind  şi  cu  suma  de 
18.000 de euro.

Parteneri  în  cadrul  acestui  proiect  sunt 
ministerele  cu  caracter  similar  din  Cehia, 
Slovacia,  Polonia,  Ungaria  şi  România, 
beneficiari  fiind  structurile  administrative 
responsabile  cu gestionarea  migraţiei  din toate 
ţările  foste  sovietice,  ale  fostei  Iugoslavii  şi 
Turcia.

Proiectul  propus  trebuie  să  asigure 
continuarea dialogului existent, urmarea paşilor 
definitorii pentru implementarea sa şi asigurarea 
suportului financiar, avându-se în vedere faptul 
că  această  iniţiativă  este  în  concordanţă  cu 
abordarea globală a Uniunii Europene în ceea ce 
priveşte politicile de migraţie1.

Se  va  urmări  asigurarea  şi  respectarea 
tuturor  practicilor  democratice  în  materia 
drepturilor omului la nivel naţional, dar şi între 
statele  partenere,  în  vederea  soluţionării  în 
condiţii  cât  mai  favorabile  a  cazurilor  de 
migraţie.

III.  În contextul problematicii imigrării, 
trebuie  menţionat şi  faptul  că  prin  Legea  nr. 
118/20122 de  aprobare  a  O.U.G.  nr.  30/2007 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Administraţiei  şi  Internelor  se  dispune 
reorganizarea Oficiului Român pentru Imigrări, 
în  urma  căreia  se  înfiinţează  Inspectoratul 
General  pentru  Imigrări,  instituţia  succesoare 
preluând atribuţiile Oficiului.

În  temeiul  acestui  act  normativ,  s-au 
modificat  şi  dispoziţiile  H.G.  nr.  639/2007 
privind  structura  organizatorică  şi  atribuţiile 
Oficiului Român pentru Imigrări. În acest sens, 
a  fost  adoptată  H.G.  nr.  838/20123,  care  a 
înlocuit în text sintagma Oficiul Român pentru 
Imigrări  cu  aceea  de  Inspectoratul  General 
pentru Imigrări. 

IV.  S-a republicat  Legea nr.  238/20094 

1 Definite  în  Pactul  european  pentru  migraţie  şi  azil, 
Abordarea  globală  a  migraţiei,  precum  şi  Politica 
europeană de vecinătate şi Pactul de stabilitate
2 Publicată în Monitorul Oficial, I, nr. 461 din 9 iulie 
2012. 
3 Publicată în Monitorul Oficial, I, nr. 581 din 14 august 
2012.

privind  reglementarea  prelucrării  datelor  cu 
caracter  personal  de  către  structurile/unităţile 
Ministerului  Administraţiei  şi  Internelor  în 
activităţile de prevenire, cercetare şi combatere 
a  infracţiunilor,  precum  şi  de  menţinere  şi 
asigurare a ordinii publice, dându-se textelor o 
nouă numerotare.

Semnalăm,  în  aceeaşi  dimensiune  a 
republicărilor actelor normative,  alte două acte 
care  au  beneficiat  de  această  operaţiune  de 
legistică  formală:  Legea  nr.  134  din  2010 
privind  Codul  de  procedură  civilă5,  Legea  nr. 
14/2003  a  partidelor  politice6 şi  Legea  nr. 
33/2007  privind  organizarea  şi  desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European7.

V.  Prin  Legea  nr.  128/20128 s-a 
modificat  şi  completat  Legea  nr.  446/2006 
privind  pregătirea  populaţiei  pentru  apărare, 
definindu-se  legal  ce  înseamnă  pregătirea 
populaţiei  pentru  apărare,  situaţia  populaţiei 
care  va  fi  mobilizată  în  situaţii  de  război  şi 
apărare.

Situaţia persoanelor care din motive de 
conştiinţă  religioasă  refuză  îndeplinirea 
serviciului  militar  este  avută  în  vedere  de 
legiuitor, pentru acestea fiind prevăzut serviciul 
militar  alternativ,  instituţie  militară  care  va  fi 
reglementată printr-o lege specială.

Printre persoanele care nu vor îndeplini 
serviciul  militar  regăsim  personalul  religios 
(inclusiv călugării  cu vechime în mănăstire  de 
cel  puţin  2  ani),  condamnaţii  definitiv  la 
pedepse  cu  închisoarea  şi  persoanele  arestate 
preventiv. O  categorie  specială  este  aceea  a 
cetăţenilor români care posedă o a doua legătură 
juridică  cu  un  alt  stat:  în  cazul  acestora, 
serviciul  militar  se  poate  executa  doar  după 
trecerea a 6 luni de la revenirea acestora în ţară.

4 Publicată în Monitorul Oficial, I, nr. 474 din 12 iulie 
2012.
5 Publicată în Monitorul Oficial, I, nr. 545 din 3 august 
2012.
6 Publicată în Monitorul Oficial, I, nr. 550 din 6 august 
2012.
7 Publicată în Monitorul Oficial, I, nr. 627 din 31 august 
2012.
8 Publicată în Monitorul Oficial, I, nr. 491 din 17 iulie 
2012. 
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VI.  Dreptul la sănătate este unul dintre 
cele mai importante, iar în contextul actual grija 
care trebuie manifestată în această sferă trebuie 
să  fie  tot  mai  mare. În  ultimii  ani,  au  fost 
adoptate  mai  multe  acte  normative în materie, 
iar  anul  2012  este  şi  el  bine  reprezentat  sub 
acest aspect.

Astfel,  au  fost  adoptate:  H.G.  nr. 
849/20121 privind ocuparea posturilor vacantate 
după  data  de  1  ianuarie  2012  de  personal  de 
specialitate  medico-sanitar,  auxiliar  sanitar  şi 
personal  de  specialitate  din  compartimentele 
paraclinice  medico-sanitare  din  unităţile  din 
sistemul sanitar şi O.U.G. nr. 50/20122 privind 
reglementarea  reîncadrării  personalului  de 
specialitate  medico-sanitar  şi  auxiliar  sanitar, 
redistribuit din unităţile sanitare propuse pentru 
reorganizare  în  cămine  de  bătrâni,  la  unităţile 
sanitare  care  îşi  reiau  activitatea.  Prin  textul 
OUG nr. 50/2012 s-a dispus redeschiderea a 67 
de unităţi spitaliceşti care fuseseră transformate 
în cămine de bătrâni prin intermediul H.G. nr. 
345/2011.

În  materia  alimentaţiei  de  calitate  a 
populaţiei  trebuie  menţionate  dispoziţiile 
O.U.G.  nr.  49/20123,  care  a  modificat  textul 
O.U.G.  nr.  24/2010  privind  implementarea 
programului  de  încurajare  a  consumului  de 
fructe  proaspete  în  şcoli.  O  alimentaţie

1 Publicată în Monitorul Oficial, I, nr. 593 din 20 august 
2012.
2 Publicată în Monitorul Oficial, I, nr. 661 din 19 
septembrie 2012.
3 Publicată în Monitorul Oficial, I, nr. 650 din 12 
septembrie 2012.

sănătoasă  presupune  un  consum  echilibrat  de 
surse de vitamine şi minerale, iar România, ţară 
cu potenţial agricol uriaş a făcut paşi înapoi în 
materia  educării  populaţiei  către  ceea  ce  este 
necesar  în  vederea  sporirii  capacităţilor  native 
ale locuitorilor săi. 

Mai subliniem, de asemenea, faptul că o 
educaţie reală către o viaţă sănătoasă include şi 
o  politică  mult  mai  activă  de  promovare  a 
sportului la nivelul tuturor vârstelor. Este foarte 
util  că  acest  program alimentar  este  extins  la 
nivelul  unităţilor  şcolare,  dar  el  nu  poate  fi 
considerat  capabil  de a rezolva singur absenţa 
unui program complex şi cuprinzător în materia 
asigurării dreptului la sănătate.

În  contextul  modernizării  sistemului 
administrativ şi sanitar naţional s-a adoptat H.G. 
nr.  900/20124 pentru  aprobarea  Normelor 
metodologice  de  aplicare  a  prevederilor 
referitoare la cardul naţional de asigurări sociale 
de  sănătate  din  titlul  IX  „Cardul  european  şi 
cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” 
din  Legea  nr.  95/2006  privind  reforma  în 
domeniul sănătăţii. 

Asigurarea  de  servicii  medical  de 
calitate  presupune  şi  o  repartizare  justă  a 
condiţiilor  de  acordare  a  îngrijirilor  medicale, 
iar pentru o mai bună evidenţă şi eficientizare a 
acestora este necesară acordarea.

4 Publicată în Monitorul Oficial, I, nr. 643 din 10 
septembrie 2012
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