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Concepţia referitoare la  

Manualul privind elaborarea actelor normative 

Prima şedinţă a Grupului de lucru (în continuare „GL”) referitor la întocmirea unui manual 

privind elaborarea actelor normative (în continuare „Manual”) a avut loc pe 14 mai 2014 la 

Hotelul Regency (Chişinău). Această şedinţă a servit pentru: 

 Un schimb de opinii în privinţa scopului şi ariei de cuprindere a Manualului;  

 Efectuarea unei prezentări asupra utilizării unor manuale/ghiduri cu menire similară şi 

asupra elaborării actelor normative în diferite ţări europene (state membre ale Uniunii 

Europene şi state din afara acesteia). 

Prezentul document rezumează constatările făcute în cadrul şedinţei de mai sus (partea 1) şi, în 

bazâ acestora, schiţează ideile conceptuale ale membrilor GL referitoare la un „manual de 

elaborare a actelor normative”. Acesta va servi drept punct de pornire pentru şedinţa a 2 -a a GL 

programată pentru 27 mai 2014.     

Pentru a avea o înţelegere uniformă a termenilor şi expresiilor utilizate în acest document, 

propunem ca termenii şi expresiile folosite în el să fie înţelese după cum urmează:   

 Prin Manual se înţelege Manualul ce urmează a fi elaborat, care mai poate fi numit şi 

„ghid”; 

 Termenul Legislaţie desemnează totalitatea actelor normative obligatorii adoptate de către o 

autoritate competentă. Acest termen este echivalent ca sens cu expresia „acte normative” 

folosit de Proiectul de lege cu privire la actele normative;  

 Legislaţie primară înseamnă „acte legislative” (de ex., o lege) potrivit expresiei 

actualmente în vigoare, în timp ce prin legislaţie secundară se înţelege toate actele 

normative ale Guvernului şi ale organelor administraţiei publice;     

 Prin elaborarea actelor normative se înţelege toate etapele şi aspectele referitoare la 

elaborarea proriu-zisă a legislaţiei, de la aspecte procedurale, subiecte de conţinut şi tehnici 

legislative, în timp ce,  

 Redactarea actelor normative se referă numai la operaţiunea de scriere (întocmire) a unui 

act normativ.       

1 Constatările făcute la prima şedinţă a GL   

Situaţia în ţările europene discutate este variată şi poate fi rezumată după cum urmează:  

 Atât în statele membre ale UE, cât şi în afara acesteia aspectele procedurale referitoare la 

elaborarea actelor normative sunt reglementate (prin legi, regulamente, decrete etc.). 

Situaţia dată este valabilă şi pentru R. Moldova.  

 În afară de aceata, mai multe state europene au adoptate reglementări ce asigură 

transparenţa procesului de elaborare a actelor normative şi participarea societăţii civile 

în acest proces - fie că aceste reglementări au valoare obligatorie pentru autorităţile 

emitente (de acte normative), fie că nu. Art. 33 din Proiectul de lege cu privire la actele 

normative stabileşte că „proiectul de act normativ se supune procedurii de consultare 

publică, în modul stabilit de Legea [...] privind transparenţa în procesul decizional”. 
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 În ceea ce priveşte redactarea actelor normative, în unele ţări (de ex. Serbia şi Republica 

Cehă) norme de redactare sunt fixate în acte normative, pe când în altele (majoritatea) sunt 

publicate numai recomandări/orientări de redactare (de ex. Germania, Olanda, Regatul 

Unit, Finlanda, Estonia, Albania), şi aceasta de cele mai dese ori în manuale/ghiduri care 

pot sau trebuie utilizate de către funcţionarii guvernamentali în procesul de redactare a 

actelor normative. Proiectul de lege cu privire la actele normative de asemenea conţine 

anumite dispoziţii privitoare la redactarea actelor normative (a se vedea de ex. art. 26, 29, 

30, 52-56). 

 Majoritatea statelor membre ale UE au adoptate linii directorii sau create comitete 

consultative menite să efectueze analiza impactului de reglementare a legislaţiei pentru 

a evalua şi limita costurile cauzate de implementarea actelor normative propuse 

(Germania, Olanda, Regatul Unit, Finlanda, Republica Cehă). În R. Moldova efectuarea 

unei astfel de analize este prevăzută la art. 2 lit. e) din Proiectul de lege cu privire la actele 

normative pentru proiectele de acte normative care au impact asupra activităţii de 

întreprinzător. Metodologii/linii directorii explicite de efectuare a analizei impactului de 

reglementare par să nu exitse încă, deşi există două ghiduri metodologice (1) pentru 

analiza ex-ante a impactului politicilor publice şi (2) pentru evaluarea intermediară şi ex-

post a politicilor publice.  

În ceea ce priveşte Manualul ce urmează a fi elaborat, constatările GL pot fi rezumate după 

cum urmează:  

 Manualul trebuie să vizeze o abordare largă, fără a fi foarte limitat în ceea ce priveşte 

aria sa de cuprindere; cu alte cuvinte el trebuie să se refere la toate aspectele relevante ale 

procesului de elaborare a actelor normative în R. Moldova; 

 Scopul principal al Manualului este să contribuie la ameliorarea calitaţii actelor normative 

(„redactarea actelor normative”), dar el trebuie în acelaşi timp să edifice şi să îndrumeze 

destinatarii săi privitor la aspectele procedurale relative la „elaborarea actelor normative”; 

 Deşi Manualul nu va avea o valoare juridică obligatorie pentru funcţionarii 

guvernamentali implicaţi în procesul de elaborare a actelor normative, toţi cei implicaţi în 

acest proces vor fi încurajaţi să recurgă la el; 

 Manualul va adopta o abordare practică şi va putea conţine exemple concrete în scop de 

ilustrare;   

 Manualul va fi divizat pe capitole. Cele două principale capitole ale sale se vor referi, pe 

de o parte, la aspectele procedurale şi, pe de altă parte, la sugestiile/sfaturile de redactare a 

actelor normative. Alte capitole pot fi adăugate la nevoie (de ex. analiza impactului de 

reglementare, dimensiunea dreptului UE / dreptului internaţional în procesul de redactare a 

actelor normative, baza de date juridică ce urmează a fi creată de către Ministerul Justiţiei) 

sau vor putea fi integrate în cele două capitole. Aceste capitole ar putea fi eventual divizate 

şi lua forma unor manuale separate; 

 Manualul albanez intitulat „Manualul pentru elaborarea legislaţiei în Albania” este tradus 

în l. română. El va servi ca punct de pornire pentru elaborarea Manulului în R. Moldova şi 

va fi trimis membrilor GL de către Proiectul UE.  
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2 Cuprinsul eventual al Manualului 

În baza constatărilor rezumate mai sus, membrii GL propun ca lucrul asupra Manualului să se 

desfăşoare în felul următor:   

Următoarea şedinţă a GL va fi dedicată discuţiei pe marginea elementelor 

cuprinsului/conţinutului Manualului. Aceasta nu înseamnă în mod neapărat să se convină 

asupra unei table de materii/cupins exact, dar să se convină asupra subiectelor ce urmează a fi 

tratate în cadrul Manualului.  

Se propun spre discuşie următoarele subiecte potenţiale: 

2.1 Procedura elaborării actelor normatie 

În ceea ce priveşte procedura de elaborare a actelor normative, Manualul ar trebui să urmeze şi 

să ilustreze cu precizie etapele unei astfel de proceduri, de la etapele începătoare (de ex. 

necesitatea recurgerii la reglementare/intervenţie normativă) până la etapa finală (publicarea 

actului normativ şi monitorizarea implementării sale), aici fiind incluse atât etapele obligatorii 

(adică cerute de lege), cât şi cele opţionale/facultative.  

 Etapa pre-redactare/pre-întocmire: 

 Analiza necesităţii intervenţiei legislative/normative (de ce este necesar să se regurgă la 

adoptarea unui act normativ, ce categorie de act normativ / nivelul actului normativ);   

 Existenţa unui concept de politică clar şi complet în sine în domeniul vizat (obiective 

juridice urmărite, destinatari ai drepturilor şi obligaţiilor ce urmează a fi reglementate, 

instrumente şi mecanisme ce urmează a fi folosite în actul normativ şi asupra cărora 

necesită să se convină, cum ar fi diferite permise, încuviinţări, înregistrări, instrumente 

economice, mecanisme de control, mecanisme de raportare etc.)  

 Etapa de redactare:  

 Aspectele organizaţionale ale elaborării actului normativ (grupuri de lucru incluzând 

experţi/specialişti, participanţi naţionali / internaţionali) 

 Folosirea surselor (legislaţia altor state, baze de date naţionale, documente elaborate de 

experţi, link-uri utile străine) 

 Întocmirea proiectului de act normativ  

 Procesul de consultare/coordonare internă  

 Avizarea / expertiza: juridică, anticorupţie, economică, financiară, ştiinţifică, ecologică, 

a compatibilităţii cu legislaţia UE etc. 

 Consultarea externă (cum, când, cine) 

 Modalităţile de evaluare şi de abordare a propunerilor/recomandărilor (abordare formală 

/ informală) 

 Note informative (formale / informale) 

 Etapa de definitivare / adoptare: 

 Definitivarea proiectului  

 Înaintarea proiectului de act normativ autorităţii cu competenţă de aprobare, adoptare   

 Aprobarea, adoptarea  

 Promulgarea  
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 Publicarea  

 Etapele post-adoptare:  

 Modificarea şi completarea actelor normative 

 Evaluarea ex-post  

2.2 Redactarea actului normativ (calitatea conţinutului) 

 Respectarea criteriilor principiului statului de drept (transparenţă, practicitate, aducerea la 

îndeplinire, predictibilitate, proporţionalitatea normelor)     

 Structura actelor normative (cerinţe formale, chestiuni informale)  

 Elementele esenţiale ale actului normativ (scopul, temeiul legal, sfera de aplicare, definiţii, 

clauze de delegare, dispoziţii de abrogare, excepţii, dispoziţii tranzitorii, încăcări/sancţiuni 

...)    

 Elemente specifice ale actului normativ în anumite domenii (constituirea de organe, 

dispoziţii referitoare la competenţă, funcţii de transferare ...)  

 Chestiuni lingvistice (tehnica de redactare legislativă, folosirea potrivită a vocabularului şi 

termenilor, stilul juridic) 

 Referinţele (raportul intern dintre dispoziţii / trimiteri la alte acte normative)  

 Asigurarea coerenţei cu legislaţia în vigoare (evitarea redundanţelor/repetărilor, 

contradicţiilor)  

 Folosirea anexelor  

2.3  Alte elemente / capitole ale Manualului 

Alte elemente fie că vor putea fi integrate în cele două capitole ale Manualului, fie că pot fi 

abordate în mod separat, după cum urmează:  

 Transpunerea directivelor UE (cerinţele Acordului de Asociere, planificarea activităţilor de 

armonizare legislativă pe diferite sectoare, folosirea Tabelului de Concordanţă pentru 

verificarea compatibilităţii) 

 Acorduri internaţionale (aplicabilitate directă / transpunere)    

 Analiza impactului de reglementare (dacă nu este inclusă în 2.1) 

 Folosirea noii baze de date juridică (ce urmează a fi creată)  

 Legături cu alte ghiduri (de ex. Metodologia de armonizare a legislaţiei a Centrului de 

armonizare a legislaţiei)  

3 Sarcinile GL şi procedura   

Pentru a-i da finalitate conceptului schiţat mai sus şi a realiza elaborarea Manualului, 

următoarele chestiuni ar trebui discutate în cadrul celei de-a doua şedinţe a GL:   

 Cum să se procedeze? Ce priorităţi necesită a fi stabilite?  

 Contribuţiile membrilor GL (capacitate individuală, interes)? 

 Crearea subgrupurilor de lucru / consultări ad hoc ale experţilor Proiectului cu membrii GL  

 Orarul (frecvenţa şedinţelor), data următoarei şedinţe a GL? 
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 Distribuirea sarcinilor până la următoarea şedinţă a GL?  

 

Ralf Jülich, Eduard Serbenco 


