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MANUALUL PRIVIND ELABORAREA 

ACTELOR LEGISLATIVE  

Partea introductivă a Manualului   

Manualul privind elaborarea actelor legislative se adresează tuturor persoanelor care 

participă la elaborarea proiectelor de acte legislative. În dependență de natura 

principiilor specifice și a orientărilor în cauză, acesta vizează atât autorii de proiecte 

de legi cât și funcționari publici responsabili pentru conceptul tehnic al textelor 

legilor, cât și alți funcționari de stat responsabili pentru planificarea legislativă și 

politica. Manualul va fi folosit de aceste persoane și va servi drept sursă și ghid de 

referință pentru îmbunătățirea și menținerea calității înalte a legislației Republicii 

Moldova.  

Manualul este conceput drept instrument ce constituie memoria colectivă despre 

aceste aspecte și drept măsură de facilitare a comunicării experienței colective și 

bunei practici. Acesta trebuie să fie disponibil tuturor autorităților publice 

moldovenești și să fie publicat, de asemenea, în format electronic pe Internet pentru a 

fi folosit de alte părți interesate.  

Manualul nu intenționează să prevadă noi norme juridice obligatorii, nici nu se 

extinde asupra domeniului de elaborare a politicilor. Acesta oferă orientări și buna 

practică cu privire la elaborarea uniformă a actelor legislative. Din cauza 

circumstanțelor administrative excepționale, acesta trebuie să fie respectat de toate 

instituțiile de stat. 

Manualul include, de asemenea, elaborarea actelor legislative subordonate, inclusiv 

acte normative ale guvernului și ministerelor. O mare parte din cele expuse în Manual 

poate fi aplicată prin analogie la elaborarea actelor normative și evident, este la fel de 

important ca acestea să fie de o calitate înaltă.  

Manualul poate fi suplinit cu circulare și recomandări emise de către Ministerul 

Justiției și alte autorități moldovenești responsabile pentru aspectele specifice de 

elaborare a legilor. De asemenea, Ministerul Justiției, în coordonare cu alte autorități 

competente moldovenești, va actualiza Manualul, ceea ce ar putea rezulta în 

publicarea modificărilor introduse în Manual și versiunea revizuită a acestuia.   

Manualul va fi împărțit în 3 capitole principale.  

Capitolul 3 se referă la problemele ce țin de tehnica de elaborare a actelor legislative, 

inclusiv structura și conținutul textelor legilor; sistemul și ordinea dispozițiilor 

legislative și stilul de elaborare.  
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1 Introducere la capitolul privind tehnica de elaborare a actelor 

legislative  

Scopul principal al Manualului este oferirea asistenței la îmbunătățirea calității 

legislației în Republica Moldova, în conformitate cu standardele internaționale 

privind statul de drept.    
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Acest capitol al Manualului va oferi un instrument practic direct pentru angajații 

responsabili de elaborarea actelor legislative în instituțiile de legiferare din Moldova, 

oferind orientări și exemple de bune practici. Acesta vizează elaborarea actuală a 

actelor legislative, adică pregătirea textelor legislative ce convertesc documentul de 

politică într-un domeniu anumit în acte normative obligatorii din punct de vedere 

juridic.   

Capitolul abordează aspecte cheie care sunt relevante pentru menținerea calității 

legislației. Acesta oferă orientări cu privire la tehnica de elaborare a leg ilor, însă nu 

încearcă în nici o formă să fie exhaustiv referitor la toate problemele care ar putea 

apărea în procesul de elaborare a legislației.   

Eventual, obiectivul general al capitolului dat este facilitarea realizării unui nivel mai 

înalt de calitate și coerență a legislației primare și secundare din Moldova.  

Această sarcină este oarecum o activitate mai sofisticată , decât este general 

recunoscut – dacă este îndeplinită în mod eficient și în conformitate cu standardele 

internaționale privind statut de drept.  Elaborarea legislației reprezintă o formă a 

practicii juridice specializate, care solicită anumite abilități și o experiență relevantă.  

În cel mai bun caz, elaborarea legislației se efectuează de către o persoană cu o 

experiență juridică solidă și cu calificări, pe de o parte, și cunoștințe și înțelegere bună 

a domeniului ce urmează a fi reglementat, pe de altă parte.  

Abilitățile de elaborare a actelor legislative adesea nu sunt predate ca parte a 

educației juridice. Iată de ce multe ministere mari și sectorul public în întregime din 

Moldova, au prea puțini funcționari publici cu calificări de elaborare a acteloslative.    

Mai mult ca atât, este importantă dobândirea acestor abilități la locul de muncă,  adică 

în practica zilnică și crearea unei baze de date a funcționarilor publici experimentați 

și calificați. Totuși, trebuie să fim atenți că experiența venită din practicile rele sau 

cunoștințele superficiale privind metodologia legislativă pur și simplu perpetuează 

deficiențele.    

Elaborarea actelor legislative nu este doar o chestiune de selectare și potrivire a 

cuvintelor sau frazelor standarde. Elaborarea actelor legislative se referă în mod 

obișnuit și reglementează circumstanțele noi, ce necesită abilități precum 

obiectivitate, creativitate, bun simț și pragmatism, precum și soluționarea 

conflictelor. 

Asigurarea funcționarilor cu abilități solide de elaborare a actelor legislative, sporesc 

probabilitatea adoptării unor standarde și practici unice, precum și a stilurilor 

compatibile de către toți.  

1.1 Structura capitolului  

În primul rând, principiile cheie ale „elaborării actelor legislative” vor fi explicate 

așa cum urmează a fi respectate în orice activitate de elaborare a actelor legislative.   

În al doilea rând, structura legilor și a dispozițiilor va fi explicată în detalii. În 

Moldova, procesul de elaborare a legislației primare și secundare este reglementat 
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prin două legi și anume, Legea privind actele legislative Nr. 780-XV din 27.12.2001 și 

Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei 

publice centrale şi locale Nr. 317 din 18.07.2003. Ambele legi includ capitole și 

dispoziții destul de similare privind elaborarea actelor legislative într-un sens foarte 

îngust. Deoarece accentul acestui capitol se pune pe elaborarea legislației primare, 

structura acestuia va urma pe larg dispozițiile respective din Legea privind actele 

legislative. Mai mult ca atât, majoritatea explicațiilor și comentariilor sunt aplicabile 

și pentru elaborarea legislației secundare, adică a actelor normative.     

A treia parte a capitolului va conține sfaturi cu privire la „tehnica de elaborare și 

limbajul juridic”, urmat de orientări privind traducerea și revizuirea calității actelor 

legislative, precum și metoda de aplicare a modificărilor legislative.       

1.2 Utilizarea exemplelor 

Acolo unde este cazul, se vor oferi exemple din legislația moldovenească existentă 

(doar legislația primară) pentru a ilustra mai bine deficiențele tipice și inexactitățile 

din legile existente și modul de evitare a acestora, precum și exemple bune, pe de altă 

parte. Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, în continuare Legea privind transparența, a fost aleasă că principală sursă 

de oferire a exemplelor. Această lege nu este doar relevantă pentru toți legiuitorii și în 

toate sectoarele; aceasta arată la fel și un număr de deficiențe tipice ce trebuie evitate 

în procesul de elaborare a actelor legislative. Se vor cita suplimentar extrase din alte 

legi, în caz de necesitate.   

2 Standardele privind statul de drept  

Toate felurile de instrumente legislative vor fi elaborate în conformitate cu 

standardele de bază privind statul de drept.  

Statul de drept înseamnă că autoritatea de stat este exercitată legitim doar în 

conformitate cu legile scrise care sunt făcute public, adoptate și aplicate în 

conformitate cu procedura stabilită. Cei ce elaborează și aplică legea trebuie s-o 

urmeze. În această privință, principiul statului de drept intenționează să protejeze 

împotriva guvernării arbitrare, ceea ce înseamnă că deciziile arbitrare luate de către 

funcționarii de stat vor fi evitate printr-o legislație de calitate înaltă.  

Calitatea înaltă a legislației prevede ca fiecare dispoziție legală este elaborată în 

conformitate cu numărul principiilor de bază de elaborare a actelor legislative. Aceste 

principii fundamentale de elaborare a actelor legislative vor rămâne mereu constante 

și sunt explicate mai jos.   

Manualul oferă un șir de exemple pentru a ilustra greșelile serioase din legislația 

moldovenească existentă și anume, privind conformarea cu aceste principii, adică 

încălcarea standardelor de bază privind statul de drept.   
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2.1 Definiția de „exactitate” și „previzibilitate”  

Exactitatea sau transparența legii înseamnă că toate reglementările ce impun 

îndatoriri și obligații sau exercitarea drepturilor de către persoanele fizice sau 

juridice nu trebuie doar să fie publicate, ci și elaborate astfel încât să fie direct 

recunoscute de către destinatarul potențial, care va înțelege că el/ea cade sub 

incidența dispoziției  respective și trebuie să se comporte corespunzător.    

Un test critic al calității legislației constă în faptul că, în măsura în care contextul 

permite, orice persoană afectată de aceasta o poate urma, citi cu ușurință și înțelege. 

Prin urmare, autorul trebuie să exprime legea pe cât se poate de simplu, clar și concis, 

în conformitate cu exactitatea juridică.     

De exemplu, o persoană fizică trebuie să știe exact când, de la cine , în ce condiții și 

cum poate obține o licență sau permis pentru a desfășura o activitate și ce trebuie să 

facă pentru a o obține.  

Previzibilitatea înseamnă de obicei că o reglementare este elaborată în așa mod 

încât părțile interesate să știe ce va face autoritatea competentă în cazul aplicării 

acestei reglementări. 

Dispozițiile legale trebuie exprimate în termeni ce sunt pe cât se poate de concreți 

pentru a limita interpretările alternative. Aceasta este deosebit de adevărat despre 

dispozițiile ce autorizează Statul să intervină în drepturile cetățenilor (de ex., în formă 

de penalitate, confiscare, retragerea autorizației, perceperea impozitelor, taxelor, 

plăților, etc.). De exemplu, o persoană trebuie să știe exact ce se poate întâmpla în caz 

de neconformare cu cerințele legale sau când autoritatea este obligată să elibereze o 

licență sau un permis. În ceea ce privește funcționarul public care ia decizia, acesta 

trebuie să acționeze în strictă conformitate cu drepturile și obligațiunile sale juridice 

pentru ca deciziile să fie previzibile pentru destinatar și alte persoane la care se 

referă decizia dată.   

Antonimul „previzibilității” și „exactității” este caracterul vag al normelor (denumite 

și „principiul ambiguității”) – care, din păcate, este destul de des regăsit în legislația 

moldovenească existentă, după cum este prezentat mai jos.   

2.2 Definiția „previzibilității” (aplicabilitatea)  

Legislația trebuie să fie practică, ceea ce înseamnă că orice act juridic trebuie să fie 

elaborat în așa fel încât să poată fi implementat/aplicat cu regularitate de către toate 

părțile implicate în implementarea acestuia și în cadrul perioadei de timp prevăzute.  

Cea mai ambițiosă și dezvoltată lege nu costă nimic dacă nu poate fi implementată din 

cauza cererilor înalte, complexității, țintelor ireale, implicații lor financiare sau a 

capacității instituționale scăzute.   

Strâns legată de aplicabilitate este problema „executării”, ceea ce înseamnă că o 

dispoziție legală poate fi executată de autorități fără eforturi ireale, în caz de 

necesitate.    
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2.3 Definiția de „proporționalitate”      

Proporționalitatea este un element cheie al legii. Aceasta înseamnă că toate obligațiile 

și restricțiile și, în special, instrumentele financiare cum ar fi, taxele și onorariile 

(precum și amenzile și penalitățile) sunt întotdeauna proporționale scopului a fi 

realizat și care poate fi respectat în mod real de grupul țintă.  

2.4 Definiția de „coerență” și „consistență”  

Legislația trebuie să fie consistentă și coerentă.  Consistența și coerența se referă în 

mod direct la calitatea legislației – ceea ce înseamnă că dispozițiile unice, precum și 

actele legislative întregi nu sunt în contradicție și nu sunt redundante, ci sunt 

conectate pentru a evita repetările inutile.  

Aceste cerințe sunt cel mai bine satisfăcute prin aplicarea tehnicilor uniforme de 

elaborare a actelor legislative ce pot oferi orientări clar definite, consistente și 

previzibile pentru structura și exprimarea legislației .  

Evident, este imposibil pentru autor să ia în calcul toate circumstanțele din viitor. În 

pofida acestui lucru, autorul trebuie să exprime ideile de bază și obiectivele legii cu un 

grad înalt de precizie.     

Excepția o constituie doar legile și dispozițiile care au un caracter declarativ, adică 

care nu au un efect normativ direct.  

3 Structura legilor   

Legile au o structură uniformă în termeni de divizare, precum și în ceea ce privește 

structura lor juridică.  

3.1 Divizarea legii 

Divizarea legii, în conformitate cu articolul 33 al Legii privind actele legislative, se 

face în ordine ascendentă (parantezele includ comentariile autorului manualului): 

Articole   (acestea sunt obligatorii) 

Părți    (se folosesc doar în cazuri excepționale) 

Capitole   (opțional, se folosesc în general) 

Secțiuni   (opțional, se folosesc rareori) 

Cărți     (opțional, se folosesc rareori) 

 

Articolele sunt divizările structurale de bază ale unei legi. Designul unui articol va 

presupune că articolul urmează a fi citit ca o unitate. Fiecare articol trebuie să aibă o 

lungime potrivită. Articolele se numerotează consecutiv cu cifre arabe, de exemp lu, 

„Articolul 1”, „Articolul 2” etc. Această regulă poate fi urmată chiar și atunci când 

legea este compusă dintr-un articol unic pentru a facilita oricare modificare ulterioară 

a legii, ce ar putea adăuga alte articole.  
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Deseori se recomandă ca articolele să aibă denumiri pentru a facilita identificarea 

conținutului dispoziției. 

Este de dorit ca o singură normă juridică să fie declarată într-un articol sau aliniat al 

articolului. Experiența arată că articolele și aliniatele mai scurte sunt mai ușor de 

urmat decât cele lungi.  

Capitole – În cazul unei legi de o complexitate mai mare – cu peste 20 de articole – 

cea mai bună practică este gruparea articolelor cu același subiect în capitole cu titluri 

corespunzătoare. În conformitate cu  Articolul 33, capitolele sunt numerotate cu cifre 

romane, de ex., „Capitolul I”, „Capitolul II”, etc.  

Articolul 33 stipulează o altă modalitate de sistematizare a capitolelor denumită 

„Părți”. Utilizarea părților este recomandată doar dacă Capitolul constă din mai mult 

de 10 articole, care pot fi separate clar în 2 sau 3 sub-diviziuni. 

Capitolele pot fi grupate în Secțiuni și/sau direct în Cărți. în acest caz, astfel de 

capitole vor fi numerotate cu cifre romane.      

Cărțile pot fi folosite în cazul Codurilor sau legilor de complexitate cu un număr mare 

de Capitole. În conformitate cu Articolul 33 (1 d), numerotarea Cărților se face cu 

numerale ordinare scrise în cuvinte, de ex., Cartea Întâi, Cartea Doi și așa mai departe.     

3.2 Divizarea articolelor  

În ceea ce privește structura articolului, conform Articolului 32 (5 și 6) al Legii 

privind actele legislative, acesta reflectă standardele internaționale : 

Articolul 32 (extras) 

(5)  Articolul poate fi compus din alineate numerotate cu cifre arabe, luate între 

paranteze. 

(6)  Alineatul poate avea diviziuni, însemnate, de regulă, cu litere latine mici şi o 

paranteză. 

 

Aliniatele sunt elementele structurale de bază ale articolului. Ca regulă generală, un 

articol nu trebuie să aibă mai mult de 4-5 aliniate. Dacă sunt necesare mai multe 

aliniate, autorul trebuie să ia în considerație divizarea textului în două sau în mai 

multe articole. Aliniatele individuale ale articolului sunt numerotate (1), (2), (3) și așa 

mai departe. Dacă articolul are doar un singur aliniat, acesta nu va fi numerotat. 

Aliniatul va include cel puțin o frază deplină și nu doar un cuvânt. De asemenea, 

aliniatul este considerat și textul care începe cu cuvinte de introducere urmate de 

sub-aliniate.  

Diviziunile (sau sub-aliniatele) sunt numerotate cu litere a), b), c) etc.  

Sub-aliniatele sunt folosite pentru a clarifica textul aliniatului și pentru a elimina 

condițiile. Cu toate acestea, există pericolul că prin folosirea sub-aliniatelor, autorul 

poate fi tentant să folosească o propoziție lungă. Autorul trebuie să țină cont de 
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aceasta și să divizeze textul în câteva propoziții scurte, evitând folosirea sub-

aliniatelor în exces.  

Utilizarea ulterioară a sub-sub aliniatelor nu este menționată în Legea privind actele 

legislative. Deși nu este recomandată folosirea excesivă a sub-sub-aliniatelor – 

aceasta complică citirea textului juridic – utilizarea acestora poate fi de folos la 

elaborarea listelor scurte, coerente după un sub-aliniat care stipulează: „agenția de 

stat are următoarele competențe juridice”, „numirea Președintelui“, „eliberarea 

licențelor”, „dreptul la proprietate”, „va raporta direct Ministrului”, „se va întruni în 

fiecare lună”.  

Sub-aliniatele se vor referi, atât din punct de vedere gramatic, cât și din punct de 

vedere logic la cuvintele de introducere. Același lucru este valabil și pentru o 

diviziune ulterioară în sub-sub-aliniate, după cum este ilustrat în 0 de mai jos. 

Conexiunea dintre aliniate și sub-aliniate sau cuvintele de introducere poate dar nu 

trebuie să fie făcută prin două puncte.  

Exemplul 1 Conexiunea aliniatelor  

(2) Raportul de mediu în special va  

 a) rezuma datele cu privire la impactul anumitor activități asupra mediului,  

 b) evalua eficacitatea măsurilor de protecție a mediului ambiant  implementate, 

 c) oferi o privire de ansamblu a folosirii resurselor financiare pentru măsurile de 

protecție a mediului ambiant în ceea ce privește 

   (aa) cheltuieli din bugetul de stat și  

   (bb) subvenții oferite din Fondul Ecologic.  

 

3.3 Structura juridică a actelor legislative  

Structura actelor legislative nu trebuie să fie puzzle-uri logice, ci trebuie să 

corespundă modului normal de gândire al unui cetățean simplu. Din această cauză, 

actele legislative trebuie să urmeze o anumită structură coerentă. Aceasta nu 

înseamnă că toate actele legislative vor avea o structură identică, însă elementele 

cheie trebuie să fie reglementate în aceleași ordine  de idei. Legea privind actele 

legislative descrie structura standard în Articolul 24 (2), după cum este prezentat mai 

jos: 

Articolul 24 (extras) 

(2) Actul legislativ are, de regulă, următoarele elemente constitutive : 

 a) titlu;  

 b) preambul;  

 c) clauză de adoptare;  

 d) dispoziţii generale;  

 e) dispoziţii de conţinut;  
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 f) dispoziţii finale şi tranzitorii;  

 g) anexe. 

(3) Schema de la alin.(2) nu este obligatorie, din cuprinsul actului legislativ putând lipsi 

unele elemente. 

 

După cum și pe bună dreptate este constatat în aliniatul (3), o astfel de structură nu 

este obligatorie. Pe de altă parte, în special punctele d) – f) oferă un domeniul larg de 

flexibilitate în elaborarea actelor legislative și există câteva elemente suplimentare 

care trebuie luate în considerație, dar care nu se încadrează în a) – g).    

Această structură a actelor legislative va fi ilustrată și explicată în următoarele sub-

capitole ale Manualului.  

3.3.1 Titlul 

În ceea ce privește titlul, Articolul 25 al Legii privind actele legislative stabilește: 

(1)  Elementul principal de identificare al actului legislativ este titlul, obligatoriu 

pentru toate actele legislative. 

(2)  Titlul actului legislativ trebuie să fie laconic şi să exprime cu claritate obiectul  

reglementării. 

(3)  În dependenţă de obiectul reglementării, titlul: 

     a) exprimă detaliat sau succint obiectul reglementării;  

        b) conţine formula de aprobare;  

        c) conţine formula de aderare sau ratificare a unui tratat internaţional.  

 

Actele legislative primare (și secundare) vor avea întotdeauna un titlu, care va 

conține dominația juridică a actului (lege/regulament/decret), numărul său de ordine 

și data adoptării, precum și un nume scurt, concis și descriptiv .  

De exemplul, un titlu ca  

“LEGE Nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional”  

corespunde tuturor criteriilor.  

Formula pentru aprobare nu este în mod direct parte a titlului, aceasta este urmată de 

următoarea frază: 

“Parlamentul adoptă prezenta lege organică.”    

 

În afară de aceasta, o parte a titlului deseori conține data publicării în Monitorul 

Oficial și data când aceasta intră în vigoare. În cazul Legii privind Transparența, 

acesta este: 

 “Publicat : 05.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 215-217  art Nr : 798   Data 

intrării în vigoare : 05.03.2009” 
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3.3.2 Cuprinsul 

Pentru un act legislativ mare se recomandă incorporarea următorului element – 

Cuprins – care enumeră toate capitolele și sub-capitolele și preferabil, la fel și titlurile 

tuturor dispozițiilor. Trebuie să ținem cont de faptul că actele legislative sunt 

elaborate pentru public și nu doar pentru specialiștii juridici . Un cuprins 

îmbunătățește în mod substanțial lizibilitatea, deoarece acesta ajută cititorul să 

găsească dispozițiile relevante. În statele membre ale UE, cel puțin versiunea 

electronică a legilor și regulamentelor conțin un cuprins.  

Este de notat că însăși Legea privind actele legislative oferă un bun exemplu al acestei 

abordări, deoarece include un cuprins detaliat al capitolelor, sub-capitolelor și 

titlurilor celor 61 de articole – cu toate acestea, legea în sine nu prevede utilizarea 

cuprinsului ca o opțiune sau chiar ca o regulă generală. Deci, este evident că aceasta 

nu interzice nici folosirea acestuia.   

3.3.3 Preambul  

În ceea ce privește folosirea Preambulului, Articolul 26 al Legii privind actele 

legislative stabilește: 

(1) Preambulul expune finalităţile urmărite de Parlament prin adoptarea actului 

legislativ, raţiunea adoptării, motivaţia social-politică, economică sau de altă natură a 

actului.  

(2) Preambulul poate însoţi actul legislativ de o importanţă majoră. El nu are putere  

juridică şi nu face parte din conţinutul normativ al actului. 

 

În conformitate cu aliniatul 2, legiuitorul din Moldova poate folosi un Preambul 

pentru cele mai importante acte legislative, însă nu este obligat să o facă. În statele 

membre ale UE, folosirea preambulului este de asemenea o opțiune, dar nu este o 

practică comună. Preambulul poate include informații cu privire la contextul și scopul 

actului legislativ, care trebuie prezentate cititorului direct, din cauza semnificației și 

istoriei ce ține de elaborare a actului legislativ. Actele ce în mod tipic conțin un 

preambul sunt acorduri bilaterale sau multilaterale – inclusiv Directivele UE.  

Cu toate acestea, legile naționale abordează chestiuni ale căror context, indicarea 

scopului și solemnității nu sunt relevante pentru implementarea acestei legi : „acestea 

nu au nici un efect juridic”. Prin urmare, informațiile privind motivele, interesele 

publice și politice, economice sau altele pentru adoptare nu sunt incorporate de 

obicei în textul actului legislativ, ci în Nota Informativă.  

Un exemplul de preambul bine formulat poate fi găsit în însăși Legea privind actele 

legislative: 

Exemplul 2 Preambul 
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Preambul la Legea privind actele legislative: 

„Avînd în vedere importanţa deosebită a actelor Parlamentului, necesitatea instituirii 

de mijloace, metode şi tehnici prin care raporturile sociale iau formă juridică, a 

realizării unor principii unificate în materie de creaţie legislativă pentru asigurarea 

elaborării şi adoptării unor acte legislative de calitate şi eficienţă, pentru garantarea 

transparenţei procesului decizional, precum şi necesitatea asigurării compatibilităţii 

actelor legislative cu legislaţia comunitară prin procedura de armonizare, în temeiul 

art.72 alin.(3) lit.r) din Constituţia Republicii Moldova”  

 

Cu toate acestea, folosirea preambulului are sens doar dacă nu există „clauza de 

adoptare” (a se vedea 3.4.2 de mai jos), formulată în lege mai târziu. 

Situația este diferită privind acordurile multilaterale și Directivele UE – preambulul 

adesea are o relevanță înaltă pentru instanțele de judecată, atunci când este vorba 

despre interpretarea dispozițiilor legale; în ceea ce privește transpunerea 

Directivelor UE în legislația națională, preambulul oferă orientări legiuitorului 

național.    

3.4 Dispoziţii generale 

Conform Articolului 28 al Legii privind actele legislative, dispozițiile generale 

constituie prima parte principală a unui act legislativ. Acest articol declară:   

(1) Dispoziţii generale ale actului legislativ sînt prevederile care:  

a) determină obiectul, scopul şi sfera lui de aplicare;  
b) orientează întreaga reglementare;  
c) explică termeni şi definesc concepte.  

(2) În cazul actelor legislative de maximă importanţă şi cu un conţinut specific, 

dispoziţiile generale se expun, de regulă, sub formă de principii.  

 

3.4.1 Subiectul 

Nu se recomandă abordarea specifică a „subiectului” actului legislativ, deoarece 

acesta este deja indicat în titlu, iar toate chestiunile referitoare la subiect vor fi vizate 

în mod general în dispoziția cu privire la scop și/sau obiectiv.     

3.4.2 Obiectul de reglementare 

Prin obiect de reglementare se înțelege „scopul juridic” și nu „obiectivul” actului 

legislativ, pe de altă parte însă, acesta înseamnă scopul care urmează a fi realizat prin 

actul legislativ (a se vedea mai jos 3.4.3).  

Clauzele aferente obiectului de reglementare și obiectivelor urmează a fi utilizate cu 

precauție, deoarece dispozițiile legislative sunt în esență mai mult un număr de 

comenzi decât declarații de politică și intenție. De fapt, scopul tuturor actelor 
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legislative este să autorizeze, comande, interzică și să creeze drepturi și obligații 

adresate persoanelor fizice sau juridice specifice. 

Prin urmare, actele legislative vor conține doar un număr limitat de dispoziții fără 

conținut normativ (cum sunt preambulul, a se vedea 3.3.3 sau principiile, a se vedea  

3.4.6. de mai jos). Acestea sunt aspecte care adesea ar fi mai bine să fie incluse în Nota 

Informativă, în explicații oferite Adunării și publicului și în comentariul pe care 

ministerul responsabil ar putea să-l ofere după promulgarea actului legislativ.  

Totuși, utilizarea clauzelor aferente obiectului de reglementare reprezintă o opțiune, 

în special pentru actele legislative cu un caracter-cadru, care stabilește cadrul pentru 

numeroase reglementări legislative subsecvente pentru a clarifica obiectul de 

reglementare al actului legislativ pentru cititor.  În acest caz, obiectul de reglementare 

este puțin similar preambulului.   

În orișice caz, clauza aferentă obiectului de reglementare nu va conține termeni 

extrem de complecși sau nu va oferi explicații lungi sau justificații pentru actul 

legislativ.  

Exemplul 3  Obiectul de reglementare 

(Articolul 1 al Legii privind transparența din 2008): 

„Prezenta lege stabileşte normele aplicabile pentru asigurarea transparenţei în 

procesul decizional din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, 

altor autorităţi publice şi reglementează raporturile lor cu cetăţenii, cu asociaţiile 

constituite în corespundere cu legea, cu alte părţi interesate în vederea participării la 

procesul decizional.”  

------ 

(a se vedea și proiectul de lege privind protecția mediului înconjurător): 

„Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea normelor de bază pentru protecţia 

mediului și stabilirea bazei juridice pentru toate actele legislative și regulamentele 

sectoriale pentru realizarea obiectivelor de protecție a mediului, după cum este stabilit 

în Articolul 2 al prezentei legi.” 

 

Obiectul de reglementare poate fi introdus în următorul mod: 

„Prezenta lege stabilește cadrul juridic pentru…” sau „Această lege reglementează ….” 

sau „Prezenta lege determină autoritatea și îndatoririle …” sau „Prezenta lege 

modifică …”. 

3.4.3 Scopul 

Scopul actului legislativ este perceput ca obiectul, adică de ce o anumită chestiune 

este reglementată din punct de vedere material. Ca și stabilirea obiectului de 

reglementare, determinarea scopului trebuie făcută cu precauție, deoarece scopul nu 

are nici un caracter normativ.     
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Cu toate acestea, scopul poate orienta instanțele de judecată la interpretarea 

dispozițiilor materiale ale actului legislativ; deci o clauză ce stabilește scopul actului 

legislativ a fost X și nu Y, sau a avut doar scopul X, ar putea exclude argumentul în 

favoarea scopului potențial Y. 

Example 1  Scopul  

(Extras din Articolul 4 al Legii privind transparența din 2008): 

„Prezenta lege are drept scop: 

   a) să asigure informarea multilaterală asupra procesului decizional din cadrul 
autorităţilor publice; 
    b) să asigure participarea directă a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în 
corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul  decizional; 
    c) să eficientizeze procesul decizional în cadrul autorităţilor publice;  
    d) să sporească gradul de răspundere al autorităţilor publice faţă de cetăţeni şi 
societate; 
    e) să stimuleze participarea activă a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în 
corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional;  
    f) să asigure transparenţa activităţii autorităţilor publice.”   

(a se vedea proiectul de lege privind protecția mediului): 

“(1) Scopurile generale ale prezentei legi sunt  

 (a) conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului ,  

 (b) protecția sănătății omului, și  

 (c) asigurarea utilizării durabile a resurselor naturale.” 

 

Cu toate acestea, clauza scopului din Legea privind transparența trebuia să fie 

elaborată într-un mod mai coerent și precis:  

1. Termenul „multilaterală” urma să fie evitat – în loc se putea vorbi despre 

„asigurarea unor procese decizionale și decizii transparente și participative ale 

autorităților publice” – aceasta, de asemenea, implică că decizia actuală de la 

sfârșitul procesului urmează să fie transparentă.  

2. b) și e) trebuie să fie consolidate într-o singură propoziție „participarea directă 

și activă”, și aceasta trebuie să fie ori „stimulată” și/sau „dreptul asigurat” . 

3. Care este diferența dintre „cetățeni” și „societate”? În convențiile internaționale 

și în legislația UE, se folosește (și definește!) termenul „publicul” sau „publicul 

vizat”.             

Exemplul arătat din proiectul de lege privind protecția mediului este cu mult mai 

precis, deoarece se referă la trei scopuri distincte și separate.   
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3.4.4 Domeniul de aplicare 

Domeniul de aplicare al dispozițiilor delimitează domeniul de acțiune al actului 

legislativ, inclusiv subiectul legii și limitările potențiale privind aplicarea actului 

legislativ. Utilizarea acestor dispoziții este foarte recomandată, dacă există 

necesitatea de a clarifica care acțiuni/domenii sunt incluse sau excluse din dispozițiile 

actului legislativ.  

Exemplul 5 Domeniul de aplicare 

(extras din Articolul 3 al Legii Nr. 239 din 2008): 

“(2) Sub incidenţa prezentei legi cad următoarele autorităţi publice care elaborează 

proiecte de decizii: 

    a) Parlamentul; 

    b) Preşedintele Republicii Moldova; 

    c) Guvernul; 

    d) autorităţile publice autonome; ....  

(5) Prevederile prezentei legi nu se aplică în procesul de elaborare a deciziilor şi de 

desfăşurare a şedinţelor din cadrul autorităţilor publice la care sînt examinate 

informaţii oficiale cu accesibilitate limitată în condiţiile legii, ...” 

 

În baza exemplului de mai sus, apare totuși întrebarea dacă există alte autorități 

publice care NU vor cădea sub incidența domeniului de aplicare  al legii. Dacă nu, sau 

dacă aceste excepții sunt limitate, se recomandă definirea în secțiunea „definiții” (a se 

vedea mai jos 4.4.5) ce s-a avut în vedere prin autoritate publică, după care se vor 

exclude toți care nu cad sub incidența definiției, în loc de enumerarea tuturor 

autorităților – ceea ce are sens doar dacă un număr limitat de autorități cad sub 

incidența domeniului de aplicare al legii.       

Clauza folosită aici nu clarifică tipurile de „decizii” care cad sub incidența domeniului 

de aplicare al actului legislativ. Sunt aceste acte legislative și/sau acte ale ramurii 

executive? Sau chiar ambele, ceea ce este imposibil din punct de vedere practic și 

legal, dată fiind natura diferită și consecințele acestor „acte”.          

3.4.5 Utilizarea noțiunilor  

Noțiunile specifică sensul termenilor importanți, folosiți în textul actului legislativ, 

care nu sunt auto-explicativi. Definițiile sunt incluse chiar la începutul actului 

legislativ, deoarece este important de a înțelege de la început ce înseamnă cuvintele și 

frazele juridice.   

Cu toate acestea, trebuie găsit un echilibru dintre folosirea noțiunilor pentru aceste 

scopuri și supra-utilizarea tehnicii de definire, ce ar putea complica viața cititorului. 

Aceasta înseamnă că numărul de definiții în partea generală nu trebuie să depășească 

necesitatea rezonabilă.  
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În mod normal, doar termenii care apar în actul legislativ vor fi definiți.   

Definițiile sunt folosite pentru a defini și nu trebuie să fie folosite pentru a expune 

esența legii, ca de exemplul: „Y înseamnă o persoană care încalcă X, și o astfel de 

persoană va fi exclusă din lista persoanelor eligibile pentru obținerea unei licențe”.  

O definiție este deosebit de utilă nu doar acolo unde un cuvânt sau o frază ar putea 

avea mai multe semnificații incerte (de exemplul: „producătorul de deșeuri”, 

„deținătorul deșeurilor”), ci și acolo unde acestea au diferite semnificații (“eliminarea 

deșeurilor”, “recuperarea deșeurilor”) și se dorește aplicarea uneia în actul legislativ.   

Definițiile pot fi folosite pentru a extinde sau a limita folosirea acceptată a unui 

cuvânt sau fraze, și aceasta poate fi realizat prin compuși ai limbajului pozitiv sau 

negativ. De exemplul, ”„calul” include măgarul și catârul”,  ”„animalul” nu include 

pasărea sau peștele”, sau ”animalul” include mamiferele, păsările, peștii, reptilele, 

insectele și orice alt organism multicelular care nu este o plantă sau o ciupercă”.  

Nu se vor folosi noțiuni ne-convenționale care pot induce în eroare cititorul. De 

exemplu, nu se recomandă definirea „animalului” ca „doar pisici și câini” sau definirea 

„alimentelor” ca „băuturi, gume de mestecat și alte produse de aceeași natură” .  

Câteodată, noțiunea se referă la o altă noțiune folosită în același act legislativ. De 

exemplul, “„zoo” înseamnă o unitate cu animale sălbatice (definită de Articolul X) care 

sunt expuse publicului în alt scop decât la circ (după cum este definit în această lege) 

și magazin de animale de companie (după cum este definit în această lege)”. 

Noțiunile trebuie să fie cât de exacte și concise posibil. Totuși, câteodată, se oferă 

exemple de noțiuni folosind cuvântul „include”. Cuvântul „include” intenționează să 

ofere un sens incomplet al noțiunii; chiar și o listă lungă poate lăsă spațiu pentru 

ambiguitate (dacă această listă devine prea lungă, aceasta poate fi inclusă în Anexa la 

care noțiunea se referă în text).  

În general, noțiunile definite nu trebuie să conțină aceeași noțiune pentru care se 

oferă definiția, adică nu ziceți că „vehicul cu motor” înseamnă orice vehicul motorizat . 

Noțiunile se oferă folosind fraza “X” va avea sensul de sau doar prin  “X” – ... . 

Noțiunile pot fi enumerate în ordinea alfabetică a limbii moldovenești. 

Legea privind transparența în procesul decizional (Legea Nr. 239 din 2008) definește 

10 noțiuni. Cu toate acestea, majoritatea acestor noțiuni sunt definite într-un mod 

inacceptabil.   

Exemplul 6 -  Exemplu de noțiuni rezonabile  

(extras din Articolul 2 al Legii privind transparența din 2008): 

„recomandare – orice sugestie, propunere sau opinie cu caracter consultativ, exprimată 

verbal sau în scris de cetăţeni, de asociaţiile constituite în corespundere cu legea, de alte 

părţi interesate pe marginea proiectelor de decizii elaborate; 
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Noțiunea „recomandare” servește drept exemplu de o definiție relativ bună. Aceasta 

explică că are „caracter consultativ”, cum aceasta poate fi emisă, și anume „verbal sau 

în scris” de „cetăţeni sau asociaţii” și se va axa „pe marginea proiectelor de decizii 

elaborate”. 

Totuși, aceasta are câteva carențe practice, care ar putea împiedica utilizarea practică: 

1. Definiția nu spune cui i se adresează această „sugestie/propunere/opinie” 

pentru a fi relevantă conform acestui act legislativ. Orice tip de opinie, în care o 

persoană critică pe stradă sau în discuție cu vecinul său un proiect de decizie va 

fi o recomandare conform acestui act legislativ. Doar Articolul 12 (1) clarifică că 

recomandările „vor fi recepţionate de către autoritatea publică responsabilă de 

elaborarea proiectului de decizie”. 

2. Este extrem de discutabil dacă orice opinie exprimată verbal poate fi în realitate 

tratată ca “recomandare în conformitate cu cerințele articolului 12 

(înregistrarea, examinarea) 

3. A treia deficiență se referă la referința „părțile interesate” – care la fel, au fost 

definite. Dacă noțiunea de „părți interesate” este definită ca atare (aceasta 

cuprinde cetățenii, asociațiile), termenul de „recomandare” trebuie să se refere 

doar la „părțile interesate” în loc de „cetățeni, asociaţiile constituite în 

corespundere cu legea, și alte părţi interesate” – deoarece aceasta face definirea 

„părților interesate” caducă. 

 

Exemplul 7 - Exemple de definiții nereușite   

(extrase din Articolul 2 al Legii privind transparența din 2008): 

„Consultare publică – comunicare reciprocă între cetăţeni, asociaţii constituite în 

corespundere cu legea, alte părţi interesate, pe de o parte, şi autorităţile publice care 

cad sub incidenţa prezentei legi, pe de altă parte, în rezultatul căreia ambele părţi sînt 

informate şi pot influenţa procesul decizional;”  

„Dezbatere publică – modalitate de consultare a opiniei publice, în cadrul căreia este 

argumentată necesitatea de a adopta proiectul de decizie supus consultării şi sînt 

prezentate opiniile divergente, iar cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu 

legea, alte părţi interesate pot prezenta recomandări pe marginea proiectului de 

decizie;” 

„Audiere publică – întrunire în cadrul căreia autorităţile publice care cad sub incidenţa 

prezentei legi consultă opinia cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu 

legea, altor părţi interesate referitor la un proiect de decizie supus discuţiilor ;” 

Transparenţă – oferirea, în vederea informării în mod deschis şi explicit, de către 

autorităţile publice care cad sub incidenţa prezentei legi a tuturor informaţiilor privind 

activitatea lor şi consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu 

legea, altor părţi interesate în procesul de elaborare şi de adoptare a deciziilor. 
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Cetăţean – persoană fizică care deţine cetăţenia Republicii Moldova, precum şi cetăţean 

străin sau apatrid, cu excepţiile stabilite de lege; 

Decizie – act juridic adoptat de autorităţile publice care cad sub incidenţa prezentei legi 

 

Majoritatea definițiilor din Articolul 2 al Legii privind transparența arată cum 

definițiile nu trebuie elaborate. Mai jos urmăriți câteva exemple de carențe evidente: 

1. Noțiunea de „consultare publică” nu apare în textul Legii – în schimb actul 

legislativ vorbește despre „consultare” (vezi următoarea definiție) „consultarea 

părților interesate” (Art. 11) sau „întruniri consultative” (Art. 16).  

2. Care este beneficiul definirii noțiunii de „consultare publică”? Definiția nu oferă 

nici un răspuns relevant din punct de vedere juridic, ci doar descrie în cuvinte 

foarte generale un proces normal de dialog.  Articolul 11 explică acest proces de 

consultare încă o dată (și mai precis). 

3. De asemenea, noțiunea „dezbatere publică” este prezentată în cuvinte foarte 

generale, care nu explică în realitate ce este sau nu este considerat o dezbatere 

(este aceasta o întrunire ad hoc a cetățenilor cu funcționarii publici pentru a 

„dezbate” sau trebuie organizată în mod formal?).  

4. Acesta folosește noțiunea de „părți interesate” care este definită la fel, însă în 

continuare menționează și „cetățeni și asociații” – care sunt deja incluse în 

definiția noțiunii de „părți interesate”. 

5. O „audiere publică”– este informală sau are un caracter formal, după cum 

implică Art. 11 (2). În așa caz, aceasta trebuie să fie parte a definiției – dacă 

noțiunea de „audiere publică” trebuie în genere definită. Diferența și relația 

juridică dintre „audiere” și „dezbatere” nu este clară în timpul citirii textelor 

ambelor definiții. Încă o dată, definiția enumeră câteva părți interesate și 

noțiunea de „parte interesată” ca atare, deși aceasta deja a fost definită.    

6. Definiția noțiunii de „transparență” practic nu are nici un sens juridic, deoarece 

descrie doar principiul. Noțiunile folosite aici „deschis şi explicit” nu sunt 

specifice și trebuie evitate într-o definiție. 

7. Definiția noțiunii de „cetățean” este incompletă, deoarece rămâne neclar ce 

excepții exacte se aplică sau unde acestea pot fi găsite .   

8. În special, în actul legislativ, noțiunea definită de „părți interesate” este adesea 

folosită împreună cu grupuri suplimentare (cetățean, asociații, alte părți 

interesate), deși toți aceștia fac parte din „părți interesate”.        

9. Probabil cea mai neclară definiție este cea cu privire la „decizie”. Aceasta se 

referă la „acte” juridice, dar ce este considerat un act juridic? Un instrument 

legislativ (legislația primară și/sau secundară) eliberat de către un legiuitor 

competent în funcția sa legislativă? Articolul 11 (6) pare să implice aceasta când 

vorbește despre „proiectul de lege” și nu despre proiectul de decizie. Sau acesta 

include acte ale puterei executive, cum sunt permisele și licențele, ce se referă la 
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persoanele fizice? Această lege le combină pe ambele, deși reglementările cu 

privire la transparența eliberării actelor administrative trebuie să fie foarte 

diferite de cele ce se referă la elaborarea actelor legislative, din diferite motive 

(principiul legalității, protecția datelor, aspectele practice)? Au “deciziile” un 

caracter legal obligatoriu și asupra cui?            

3.4.6 Folosirea principiilor  

În multe legi, principiile sunt stipulate în partea lor generală. Există un număr de 

câteva principii generale comune în lege ca de exemplu, „principiul 

proporționalității”, „principiul responsabilității partajate”, principiului „poluatorul 

plătește” sau „principiul recuperării costurilor”, care deseori sunt regăsite în dreptul 

public.  Apare  întrebarea în ce măsură principiile sunt utile.     

Valoarea majorității principiilor este că acestea servesc politicii, legii, factorilor de 

decizie drept context pentru determinarea politicilor, legilor și a deciziilor.  Cu toate 

acestea, principiile, după cum implică numele, nu pot niciodată să fie obligatorii, din 

punct de vedere juridic și nu au efect normativ direct asupra nimănui.  Ca și 

preambulurile, ele sunt folosite deseori în UE pentru interpretarea normelor;  în 

această privință, ele sunt mai puternice decât preambulurile. Cu toate acestea, 

folosirea principiilor nu poate înlocui dispozițiile normative ce determină drepturile 

și obligațiile.  

În acest sens, propoziția din Articolul 28 (2) al Legii privind actele legislative „În cazul 

actelor legislative de maximă importanţă şi cu un conţinut specific, dispoziţiile 

generale se expun, de regulă, sub formă de principii” induce foarte mult în eroare. 

Aceasta este mai mult contrar adevărului: Un act legislativ va evita dispozițiile 

generale, dacă ele nu contribuie în mod substanțial la realizarea acestui obiectiv și 

servesc interpretării dispozițiilor obligatorii din punct de vedere juridic. Un principiu 

doar declarativ nu are acest efect și va fi evitat.  

Exemplul 8 Folosirea principiului  

(Articolul 5 al Legii privind transparența din 2008): 

„Transparenţa în procesul decizional se bazează pe următoarele principii: 

    a) informarea, în modul stabilit, a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în 

corespundere cu legea, a altor părţi interesate despre iniţierea elaborării deciziilor şi 

despre consultarea publică pe marginea proiectelor de decizii respective; 

    b) asigurarea de posibilităţi egale pentru participarea cetăţenilor, asociaţiilor 

constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate la procesul decizional.  

 

În afara introducerii care trebuie să fie citită „Această lege se bazează pe principul 

transparenței … ceea ce înseamnă …a) și b)” și faptul că părțile interesate și grupurile 

specifice de părți interesate sunt menționate (redundant), Articolul 5 stipulează 

același principiu.      
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3.5 Dispozițiile de conținut 

Dispozițiile generale – care de obicei formează capitolul propriu sau parte a actului 

legislativ – sunt urmate de dispozițiile de conținut (sau conținutul) al actului 

legislativ, care este compus din diferite tipuri – în mare parte – de dispoziții 

normative.  

În ceea ce privește dispozițiile de conținut, Articolul 29 al Legii privind actele 

legislative stabilește:      

Articolul 29  

(1) Dispoziţii de conţinut sînt prevederile care formează obiectul actului legislativ.  

Dispoziţiile stabilesc:  

     a) reguli;  

     b) drepturi şi obligaţii;  

     c) consecinţele juridice ale încălcării regulilor, drepturilor şi obligaţiilor.  

(2) Dispoziţiile de conţinut vor fi sistematizate în următoarea succesiune logică:  

    a) dispoziţiile de drept material le preced pe cele de ordin procedural;  

    b) dispoziţiile cuprinzînd sancţiuni se grupează, de regulă, în ultima parte a actului  

legislativ.  

(3) Succesiunea logică se va baza şi pe o analiză juridică temeinică, pe stabilirea 

naturii instituţiilor şi a relaţiilor dintre ele, precum şi pe ierarhizarea ştiinţifică a 

noţiunilor introduse. 

 

E nevoie de câteva comentarii inițiale cu privire la acest Articol 29.  Aliniatul 1 induce 

în eroare în măsura în care acesta face o distincție explicită între drepturi și obligații, 

pe de o parte, și normă, pe de altă parte. De fapt „normele” întotdeauna vizează 

„drepturile și obligațiile” fără de care acestea nu sunt „norme”.  Puțin mai distincte de 

„drepturi și obligații” pot fi „procedurile”, deoarece acestea deseori reglementează 

modul de obținere sau executare a dreptului sau obligației.   

De asemenea, nu este totalmente corect, deoarece aliniatul 2 implică reglementarea 

„dispoziţiilor de drept material” înainte de cele de ordin „procedural”. Adesea acestea 

urmează a fi combinate sau cel puțin reglementate mai aproape una de alta. De 

exemplu, se pot reglementa cerințele de drept material pentru a obține , în primul 

rând, un „permis”, însă următorul lucru care urmează a fi făcut este reglementarea 

procedurii de obținere a acestui permis și nu reglementarea aspectelor ulterioare de 

conformare a titularului de permis cu condițiile sau aspectele ce se referă la 

actualizarea permisului.     

Cu toate acestea, este corect că dispozițiile cu privire la încălcările și sancțiunile 

potențiale trebuie să fie reglementate spre sfârșitul actului legislativ, adică înainte de 

dispozițiile finale.   

După cum sugerează Articolul 29 – cu toate că într-o formulare puțin stranie – 

depinde de succesiunea logică a conceptului, care urmează a fi transferat în legislație , 
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cum este construită partea materială a legii. Mai jos se oferă un exemplu pentru o 

formulare logică a sistemului permisiv și de control, care probabil poate fi aplicat în 

orice domeniu al dreptului public, unde este necesar un permis și unde conformarea 

cu cerințele acestuia este supravegheată.       

Exemplul 9 Structura logică a actului legislativ  

Structura logică pentru introducerea sistemului permisiv și de control poate 

arăta după cum urmează: 

 1. Permis comprehensiv (dispoziții ce reglementează cerința de a obține un astfel de 

permis pentru a desfășura anumite activități, condițiile de eligibilitate, domeniul de 

aplicare și efectul juridic al permisului (și efectele acestuia asupra altor permise) 

2.  Aspecte procedurale pentru obținerea unui astfel de permis (cererea, examinarea 

cererii, participarea altor autorități și a publicului, eliberarea permisului) 

3.  Condiții privind retragerea, reconsiderarea și actualizarea permisului (când, cum, de 

ce)  

4.  Forme simplificate ale permisului (se va face trimitere la Capitole 1-3, dacă anumite 

aspecte reglementate în capitolele date sunt aplicabile aici) 

5.  Verificarea conformării permisului (monitorizare, inspecții, registrul de evidență, 

ordine în cazuri de neconformare, sancțiuni)   

    

Dispozițiile de ordin material vor avea o ordine logică, ce va începe cu propunerea 

principală urmată de excepții. Dacă actul legislativ va include reglementarea 

principală și excepțiile de la reglementare, reglementarea principală va fi inclusă 

înainte de excepții, iar acestea vor fi plasate după reglementarea principală în 

următoarele aliniate sau articole. De exemplu, dacă formele diferite de permise și 

licențe sunt reglementate într-un act legislativ, cele mai ambițioase pot fi 

reglementate la început, iar celelalte forme mai „simple” ale permisului/licenței în 

articolele ce urmează și care reglementează devierile sau excepțiile începând cu 

„dispozițiile XX (cele din capitolele anterioare) rămân neschimbate/aplicabile)”. 

Aceasta ajută la evitarea repetițiilor inutile (a se vedea Capitolul 4.2.2 cu privire la 

referința legală din prezenta lege). 

 

În ceea ce privește dispozițiile părților de ordin material ale actului legislativ, puține 

pot fi menționare referitor la conținut, deoarece acesta depinde în mare măsură de 

complexitatea chestiunii reglementate. Totuși, există câteva tipuri specifice de clauze, 

care necesită un sfat practic, inclus mai jos.  

3.5.1 Competențele de elaborare și implementare a politicilor 

Normele aferente competențelor de implementare nu se vor combina cu cerințele 

privind executarea, care trebuie să fie reglementate în capitolul final al actului 

legislativ, în conformitate cu standardele legislației moldovenești (a se vedea 3.6.1).   
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Dispozițiile ce stabilesc competențele de executare definesc instituțiile de stat 

responsabile pentru implementarea actului legislativ. În ceea ce privește 

competențele de implementare, în UE nu se menționează în mod explicit numele 

autorității competente în actul legislativ, doar în legislația secundară. Motivul pentru 

aceasta este destul de simplu: denumirile autorităților se schimbă des sau 

competențele se transferă de la o autoritate la alta. Prin urmare, în ambele cazuri este 

necesară modificarea actului legislativ – de aceea, se utilizează colocuțiunea 

„autoritatea responsabilă”, după care autoritatea responsabilă este reglementat în 

legislația secundară.  

În afară de aceasta, în multe state membre ale UE, elaborarea politicilor,  precum și 

competențele de executare nu sunt reglementate în articole separate, ci în contextul 

reglementării unei chestiuni specifice. O astfel de abordare evită „sintetizarea” 

enumerării drepturilor și obligațiilor la începutul actului legislativ – deși, majoritatea 

acestor drepturi și obligații apar mai târziu în textul actului legislativ.     

 

Majoritatea actelor legislative din Moldova, pe de altă parte, conțin dispoziții detaliate 

cu privire la elaborarea actelor legislative, a politicilor și competențele de 

implementare (acestea sunt în mod frecvent amestecate!), deseori în formă de liste 

lungi. Aceasta nu este ilegal, dar nici nu reprezintă o procedură modernă de elaborare 

a actelor legislative și implică anumite riscuri.  

De exemplu, Legea apelor enumeră competențele „guvernului”, „Organul central al 

administraţiei publice în domeniul mediului”, „Autoritatea administrativă de 

gestionare a apelor”, „Comitetului Districtului Bazinului Hidrografic” și „autorităţile 

administraţiei publice locale” în 5 (!) articole. 

Competențele de reglementare ale autorităților din aceste liste întotdeauna prezintă 

riscul că anumite competențe nu au fost incluse .   

Se va urma cel puțin o regulă la elaborare a competențelor, și anume, referința 

precisă la activitatea unde aceasta este posibil, adică, dacă aceasta este 

reglementată în lege, prin numerotarea dispozițiilor după cum este demonstrat în 

Exemplul 10. 

Exemplul 10 Competențele de implementare 

1) „Autoritatea XX va fi responsabilă pentru   

 a) eliberarea permiselor în conformitate cu Articolul XX”  

 b) informarea publicului despre situații de urgență, în conformitate cu Articolul XX  

 c) supravegherea activităților XX, în conformitate cu procedurile stabilite în 

Articolele X-X 
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În Exemplul 11 din legea apelor a Republicii Moldova, această regulă este urmată în 

litera a), însă literele b) și c) sunt reglementate ulterior în alte dispoziții ale actului 

legislativ – însă referința dată lipsește.      

Exemplul 11 Norme privind competențele  

Extras din Articolul 11 al Legii apelor  

Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii:  

a) întreţin şi gestionează corpurile de apă de suprafaţă, zonele şi fîşiile de protecţie a 

apelor aflate în gestiune, conform art. 50 alin. (4); 

 b) îşi deleagă reprezentanţii în comitetul districtului bazinului hidrografic;  

c) informează societatea civilă şi părţile interesate despre anumite aspecte din 

domeniul apelor, inclusiv despre restricţiile şi interdicţiile folosinţei apelor;  

d) creează, în colaborare cu asociaţii obşteşti, comitete subbazinale ale rîurilor mici;  

e) realizează alte sarcini prevăzute de lege. 

 

Adițional, se poate oferi următorul sfat practic: 

Când competențele sunt foarte vaste, în loc de a formula liste ca în exemplul de mai 

sus, se va asigura o competență vastă folosind colocuțiunea „dacă nu prevede altfel”  

pentru a diferenția normele de competențe (vezi mai jos 0 și 0).  

O dispoziție deschisă, după cum este stabilit în Legea apelor, litera e) devaluează 

oricum enumerarea competențelor; în loc, toate sarcinile din Legea apelor ar fi trebuit 

enumerate exhaustiv, după care se putea specifica „alte sarcini stabilite pentru alte 

acte legislative / acte legislative specifice”.  

Câteodată, dispozițiile de implementare pot crea instituții noi. Decizia de a crea sau 

nu o nouă instituție sau de atribuire a îndatoririlor unei instituții existente este o 

chestiune de politică care urmează a fi abordată la nivel de stat. Acolo unde este 

posibil, responsabilitățile de implementare se vor atribui instituțiilor existente ale 

statului pentru a evita crearea unor birocrații inutile și care ar putea să se suprapună.  

Dacă este necesară o instituție nouă, dispoziția privind executare va denumi instituția 

dată într-un mod corespunzător, va defini poziția acesteia în structura de stat și în 

special, va defini cu precizie mandatul instituției pentru a evita suprapunerea 

autorității cu instituțiile existente.      

3.5.2 Dispozițiile cu caracter declarativ  

Dispozițiile cu caracter declarativ sau dispozițiile de ordin explicativ sau descriptiv 

fără careva consecințe legale vor fi evitate. Aceasta este una din deficiențele majore 

ale multor dispoziții din legile existente din Moldova. Explicațiile la dispoziții se dau 

fie în notele informative sau memorandumuri la lege sau devin parte a definițiilor, 

sau, după cum am spus mai sus, sunt înserate în preambuluri sau în scopul actului 

legislativ. Acestea NU vor deveni un element normativ de ordin material al legii, dacă 
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aceasta poate fi evitat sau elaborat astfel încât să includă aspecte normative de 

reglementare.  

La sfârșitul capitolului dat vom prezenta câteva exemple „nereușite” de clauze 

declarative existente.  

O formă specifică de „normă descriptivă”, ce poate fi evitată, este prezentată în 0 de 

mai jos.  

Exemplul 12 Dispoziție cu caracter descriptiv irelevantă  

Extras din Legea privind transparența   

Articolul 8. Etapele asigurării transparenţei 

Etapele principale ale asigurării transparenţei procesului de elaborare a deciziilor s înt: 

    a) informarea publicului referitor la iniţierea elaborării deciziei;  

    b) punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectului de decizie şi a materialelor 

aferente acestuia; 

    c) consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor 

părţi interesate; 

    d) examinarea recomandărilor cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu 

legea, altor părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii;  

    e) informarea publicului referitor la deciziile adoptate.    

        

Articolul 8 descrie etapele procesului. Nici una din aceste dispoziții nu are o trimitere 

precisă la reglementările subsecvente, deși toate sunt reglementate prin a) –e) (în 

articolele 9, 10, 11, 12 și 15 respectiv).  Atunci, care este necesitatea Articolului 8?  De 

ce acesta se referă la etapele „principale” -  cum rămâne cu celelalte etape?  

3.5.3 Clauzele de delegare a procesului de elaborare a actelor legislative  

Clauza de delegare specifică autoritatea care emite actele normative, autoritatea 

responsabilă pentru pregătirea și/sau emiterea actelor normative, problemele ce 

trebuie să fie reglementate, precum și principiile în baza cărora aceste acte normative 

sunt emise.    

În Moldova, autorizarea pentru adoptarea regulamentelor este competența exclusivă 

a autorității centrale (vezi Exemplul 13). În acest caz, deși este recomandată 

stipularea autorității concrete responsabile pentru elaborarea acestor reglementări și 

dacă este la discreția acesteia „autoritatea XX poate/are dreptul să elaboreze 

reglementări cu privire la XX” sau „autoritatea XX va elabora reglementări cu privire 

la XX în baza acordului. În ceea ce privește Exemplul 9 de mai jos, Articolul 48 este 

mult mai concret. Cu toate acestea, dacă o autoritate specifică are competența 

exclusivă de a elabora acte legislative în toate domeniile abordate de o lege, aceste 

competențe exclusive pot fi menționate o dată, iar autoritatea nu trebuie să fie 

menționată încă o dată în text.    
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Este important ca delimitarea și specificația actuală a autorizației să fie stabilită în 

lege în oricare caz. 

Exemplul 13 Clauza de delegare  

Extras din Articolul 14 al Legii apelor  

(2) Structura şi conţinutul Cadastrului de stat al apelor sînt stabilite printr-un 

regulament aprobat de Guvern. 

Extras din Articolul 48 al Legii apelor 

(1) La propunerea organului central al administraţiei publice în domeniul mediului, 

Guvernul adoptă o hotărîre prin care declară starea de secetă.  

 

3.5.4 Dispoziții privind sancțiunile   

Problema elaborării „dispozițiilor de sancționare” reprezintă un aspect sensibil. În 

general, legile reglementează un număr de îndatoriri și obligațiuni pentru acțiuni 

specifice, care în mod natural, sunt încălcate când destinatarii nu se conformează cu o 

obligație (sau decizia emisă ca urmare a acestei dispoziții ce cauzează obligația).  

Rareori acest comportament inadecvat poate duce la o infracțiune penală, după cum 

este stabilit în Codul Penal al Republicii Moldova – presupune sancțiunile respective 

stabilite în Cod. Cu toate acestea, nu există nici o necesitate juridică de a elabora 

careva clauze ce stabilesc că încălcarea reglementărilor poate duce la responsabilitate 

penală în temeiul dispozițiilor Codului Penal. O astfel de clauză nu are nici o valoare 

adăugată juridică. Același lucru se aplică și în cazul responsabilităților civile (adică, 

pretențiile potențiale pentru compensarea pagubelor aduse de către alte persoane) – 

aceasta este reglementat în legislația privind responsabilitatea civilă și nu este 

necesară nici o legătură juridică specifică.      

Cu toate acestea, situația este puțin diferită în ceea ce privește contravențiile și 

sancțiunile administrative potențiale. Încălcarea unei dispoziții legale poate duce la o 

sancțiune administrativă (aceasta de fapt „oglindește” obligațiile reg lementate în 

lege). Astfel de dispoziții trebuie să fie specificate pe cât de precis posibil, în 

conformitate cu principiul legalității și trebuie să fie reglementate la sfârșitul părții de 

ordin material al legii  – dar niciodată în afara actului legislativ respectiv.  

În ceea ce privește determinarea unei contravenții, aceasta trebuie să includă faptul 

dacă comiterea unei încălcări cere un element subiectiv mintal (intenția, neglijența 

brutală, neglijența simplă) sau dacă este o încălcare absolută (a se vedea de asemenea 

Articolul 7 al Convenției Europene a Drepturilor Omului). 

Dispoziția cu privire la contravenție și sancțiune va conține o trimitere precisă la 

dispoziția încălcată.  Aceasta poate include un număr de amenzi de „până la XX Lei” și 

să ofere careva discreție cu privire la penalitate, care va fi decisă de către autoritățile 

competente de la caz la caz.   
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Evident, există diferite tehnici și tehnici inconsistente folosite pentru a reglementa 

încălcările și sancțiunile în legislația din Moldova, după cum arată 0.  

În afară de aceasta, Codul cu privire la contravențiile administrative pare să enumere 

în anexele sale încălcările multiple aferente sectoarelor, ceea ce nu este nici practic și 

nici nu corespunde standardelor statului de drept!  

Exemplul 14 Clauzele cu privire la contravenții și sancțiuni  

Extras din Articolul 71 și Articolul 72 al Legii Concurenței (Legea 183 din 2012):  

Articolul 71: Plenul Consiliului Concurenţei are dreptul să aplice, prin decizie, 

întreprinderilor amenzi în cazul în care, în mod intenţionat sau din neglijenţă, aceste 

întreprinderi: 

     a) încalcă prevederile art. 5 şi 11; 

     b) contravin unei prescripţii care dispune măsuri interimare în temeiul art. 41 alin. 

(3); 

… 

     e) realizează o operaţiune de concentrare economică cu încălcarea prevederilor art. 

20 alin. (5); 

Articolul 72: 

(1) Nivelul de bază al amenzii pentru încălcarea normelor materiale ale legislaţiei 

concurenţiale se determină în funcţie de gravitatea şi durata faptei. Nivelul de bază se 

obţine prin înmulţirea procentului determinat în funcţie de gradul de gravitate cu 

factorul aferent duratei încălcării. 

(3) Nivelul de bază al amenzii calculat pentru gravitatea faptei constituie : 

     a) pînă la 1% din cifra totală de afaceri, în sensul art. 67 

------- 

Extras din Codul Vamal din 2000 (cu modificări) 

Articolul 232. Sancţionarea materială a contravenţiilor vamale 

Persoanele juridice, persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se 

constitui persoană juridică, pentru comiterea contravenţiilor vamale prevăzute la : 

a) art.231 pct.1), 2), 4), 5), 6) şi 19), sînt sancţionate cu amendă de la 40% la 100% din 

valoarea mărfurilor care au constituit obiectul contravenţiei sau cu confiscarea lor ; 

b) art.231 pct.3), sînt sancţionate cu amendă de la 4% la 10% din valoarea mărfurilor 

nedeclarate în termenele stabilite; 

c) art.231 pct.9) şi 11), sînt sancţionate cu amendă de la 10% la 20% din valoarea 

mărfurilor care au constituit obiectul contravenţiei, cu sau fără retragerea autorizaţiei; 

d) art.231 pct.7), sînt sancţionate cu amendă de la 10% la 20% din valoarea mărfurilor 

la care au fost prezentate documente care conţin date neautentice ; 
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 ----- 

Extras din Codul Fiscal din 2001, modificat  

Articolul 253 

(2) Refuzul oferirii accesului inspectorului fiscal la contabilitatea fiscală electronică a 

contribuabilului se sancționează cu amendă de la 1,000 până la 1,500 lei. 

(3) Opunerea prezentării documentelor este pedepsită cu o amendă în valoare de 100 - 

200 lei pentru fiecare document. 

(4) Neexecutarea deciziei organului cu atribuţii de administrare fiscală de suspendare a 

operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului se sancţionează cu amendă în 

proporţie de 10% din suma trecută la scăderi în perioada de nesuspendare a 

operaţiunilor. 

 

Ca și alte dispoziții din legislație, clauzele de contravenție și sancțiune trebuie să fie 

formulate pe cât se poate de corect și precis și într-o manieră care prevede ce se 

poate întâmpla în caz de neconformare.   

Exemplul 1 este probabil cel mai precis exemplu, deoarece se referă la elementul 

mintal de ordin material („intenționat sau neglijent”), stabilește cine poate sancționa 

și impune amenda („consiliul concurenței”) și pe cine („întreprinderi”), clarifică 

trimiterile la normele încălcate (Articolul X – câteodată cu descriere narativă) și oferă 

domeniul de acoperire al sancțiunii în conformitate cu regulile de proporționalitate 

(„până la”, „gravitatea faptei”). Celelalte două exemple duc lipsa unuia sau mai multor 

elemente necesare.          

3.6 Dispoziții finale 

Articolul 30 Dispoziții finale și tranzitorii  

Dispoziţiile finale şi tranzitorii ale actului legislativ cuprind, de regulă, dispoziții  

referitoare la: 

a) modalitatea de intrare în vigoare şi de punere în aplicare a noilor reglementări; 

b)  corelarea noilor reglementări cu cele din actele legislative preexistente şi 

menţinerea temporară a unor situaţii juridice născute sub imperiul 

reglementărilor preexistente; 

c)  compatibilitatea noilor reglementări cu cele ale legislaţiei comunitare; 

d)  indicarea, după caz, a perioadei de punere în aplicare a normelor armonizate cu  

dispozițiile legislaţiei comunitare; 

e)  obligaţia autorităţilor responsabile de a executa actul legislativ, de a lua măsurile 

şi de a efectua procedurile necesare executării. 
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Nu este clar cum și unde „compatibilitatea noilor reglementări cu cele ale legislaţiei 

comunitare” declarate la b) se va efectua în cadrul actelor legislative. Nici un exemplu 

al legilor recent adoptate nu conține astfel de „clauze de conformare/compatibilitate”.  

În ceea ce privește alte elemente menționate în Articolul 30 al Legii privind actele 

legislative, se oferă următorul sfat:     

3.6.1 Cerințe privind implementarea  

Dispozițiile cu privire la cerințele de implementare sunt incluse în majoritatea legilor 

moldovenești. Astfel de dispoziții în partea finală a legii sunt destul de neobișnuite în 

statele membre ale UE, dacă acestea trebuie să adopte acte normative specifice. În 

mod normal, astfel de acte normative vor fi numite cu precizie. Exemplul 15 din Legea 

privind transparență de mai jos nu este nici pe departe concret și oferă un mandat 

vast guvernului la adoptarea actelor legislative noi și revizuirea legislației existente.  

În statele membre ale UE, atunci când legile afectează altă legislație, ce trebuie 

modificată pentru a fi corelată cu legea dată, pachetele juridice sunt prezentate în 

paralel cu noile legi, care de asemenea conțin modificările necesare ale altor legi.          

Exemplul 15 Cerințe privind implementarea  

Articolul 18.  

  Guvernul, în termen de 3 luni: 

    a) va înainta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în 
concordanţă cu prezenta lege; 

    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;  

    c) va elabora şi va adopta actele normative necesare executării prezentei legi .         

 

3.6.2 Dispoziții tranzitorii și de valabilitate  

Dispozițiile tranzitorii descriu procedura tranziției de la regimul juridic anterior la 

unul nou. Există o necesitate particulară a dispoziției tranzitorii în cazul dat, dacă 

anumite reglementări specifice vor intra în vigoare mai târziu decât restul actului 

legislativ. Astfel de clauze de asemenea clarifică care reglementări se aplică 

instituțiilor existente sau abrogate și celor noi create.   

Dispozițiile de valabilitate se aplică atunci când se știe că actul legislativ este 

executabil pentru o perioadă anumită de timp. De obicei, acesta este cazul când legea 

intră în vigoare pentru a reglementa anumite circumstanțe speciale care se referă la o 

perioadă anumită de timp sau atunci când din motive politice, termenii legislației 

necesită să fie reconsiderați după o perioadă specifică.    

3.6.1 Dispoziții de abrogare  

Dispozițiile de abrogare vor specifica legile sau dispozițiile actelor legislative care 

sunt abrogate sau anulate, în mod normal, la intrarea în vigoare a legii.  
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Trebuie să existe întotdeauna o trimitere precisă la legea sau la o dispoziție din legea 

care urmează a fi abrogată. Dispozițiile generale care abrogă legile sau dispozițiile 

nespecificate (de exemplu: „toate legile ce sunt contrare (sau inconsistente cu) 

această lege vor fi abrogate”) nu sunt permise.  

3.6.2 Intrarea în vigoare a dispozițiilor  

În general, o lege poate intra în vigoare în baza a două proceduri. Fie legea stipulează 

o dată specifică pentru intrarea în vigoare sau aceasta poate intra în vigoare făcând 

trimitere la publicarea sa în Monitorul Oficial. Cea din urmă procedură este cea mai 

des folosită în Moldova. Cu toate acestea, trebuie să fie distinse două alternative 

folosite: fie legea intră în vigoare după o perioadă specificată după publicarea sa sau 

în data publicării. În cazul „abordării perioadei”, durata trebuie să fie stabilită în mod 

explicit.  

Exemlul 16  

Articolul 44 al Legii 439 din 1995 (Legea regnului animal): 

 „Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.” 

------------ 

Articolul 58 al Legii Nr. 780 din 2001: 

„Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării”  

------------ 

Articolul 62 al Legii Nr. 264 din2011 (Legea apelor):  

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 18 luni de la data publicării. 

 

3.7 Anexe  

Articolul 31 Anexa 

(1) Anexa la actul legislativ cuprinde schiţe, planuri, exprimări statistice sau alte 

exprimări cifrice, organigrame, desene, tabele şi alte dispoziții de detaliu. 

(2) Anexa este parte integrantă a actului legislativ, are natura şi forţa lui juridică . 

(3) Dacă un act legislativ are cîteva anexe, acestea se numerotează în ordinea citării 

lor în textul actului. 

 

4 Limbajul și tehnica juridică   

Actul legislativ trebuie elaborat într-un limbaj pe cât se poate de simplu și consistent 

(precis). Elaborarea în limbaj simplu oferă eficacitate; citirea este mai ușoară și mai 

rapidă, iar numărul întrebărilor se reduce.   
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Cu toate acestea, trebuie de recunoscut că actele legislative au diferite grupuri de 

cititori și utilizatori. De exemplu, legile ce reglementează accesul publicului general la 

informații deținute de către instituțiile publice (a se vedea Legea Nr. 982 din 2000 

privind accesul la informație) sau participarea publicului în procesul de luare a 

deciziilor (a se vedea Legea Nr. 239 din 2008 privind transparenţa în procesul 

decizional) trebuie să fie pe înțelesul tuturor.  

Pe de altă parte, legile ce reglementează chestiunii speciale ar putea folosi un limbaj 

mai tehnic în procesul de elaborare. De exemplu, Legea Nr. 116 privind securitatea 

industrială a obiectelor industriale periculoase reglementează, în primul rând, 

chestiuni tehnice pentru grupuri țintă specifice.   

În mod ideal, legile trebuie să fie exacte și clare, dar nu este întotdeauna posibil să 

realizezi aceasta, în special dacă se referă la subiecte complicate. Dacă există un 

conflict între exactitate și folosirea limbajului simplu, exactitatea va constitui 

obiectivul primar. În mod ideal, legislația trebuie să fie exactă și clară – dar sigur 

trebuie să fie exactă.  

4.1 Limbajul 

În primul rând să ne concentrăm asupra aspectelor lingvistice cheie. Articolul 19 al 

Legii privind actele legislative oferă cerințele de bază cu privire la utilizarea 

limbajului, ortografiei și punctuației în actele legislative, după cum urmează: 

Articolul 19 al Legii privind actele legislative 

а) fraza se construieşte conform normelor gramaticale, astfel încît să exprime corect,  

 concis şi fără echivoc ideea, să fie înţeleasă uşor de orice subiect interesat;  

b) într-o frază este exprimată o singură idee;  

с) se utilizează termeni adecvaţi, compatibili cu cei utilizaţi în legislaţia comunitară 

ori similari lor, şi de o largă circulaţie; 

d) noţiunea nu se redă prin definiţia ei sau printr-o frazeologie, ci prin termenul       

respectiv; 

е) terminologia utilizată în actul elaborat este constantă şi uniformă ca şi în celelalte 

acte legislative şi în reglementările legislaţiei comunitare; se va utiliza unul şi 

acelaşi termen dacă este corect, iar folosirea lui repetată exclude confuzia;  

f)  neologismele se folosesc numai dacă sînt de largă circulaţie; 

g) se evită folosirea regionalismelor, a cuvintelor şi expresiilor nefuncţionale, 

idiomatice, neutilizabile şi/sau cu sens ambiguu;  

h) se evită tautologiile juridice; 

i)  se respectă cu stricteţe regulile de ortografie şi punctuaţie . 

 

Nu toate așa numitele cerințe de bază sunt totalmente clare și corecte: 

a) reflectă principiul general al exactității și al limbajului juridic clar, după cum este 

explicat în Capitolul 2.1. 
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b) cerința „o frază = o singură idee” poate fi interpretată greșit. O frază nu trebuie să 

fie supraîncărcată cu prea multe aspecte de reglementare/concepte într-un singur 

aliniat, dar poate conține sub-aliniate (în aceeași frază gramaticală), ce reglementează 

diferite scenarii strâns legate între ele. 

c) în ceea ce privește utilizarea noțiunilor principale, acestea trebuie să fie b ine 

definite (vezi mai sus) și într-un mod în care noțiunea corespunde legislației UE; 

d) conceptele sunt idei generale care sunt în spatele unui act legislativ – când 

conceptul este bine definit, acesta poate fi transformat în dispoziții legale; noțiunile 

sunt parte a acestor dispoziții legale;  

e) aceasta este totalmente adevărat; se va folosi aceeași terminologie, dacă nu sunt 

exprimate diferite sensuri; 

f) neologismele ar putea fi necesare, dacă acestea sunt bine înțelese sau dacă sunt 

definite adecvat  

g) – i) sunt corecte.    

 

În linii generale, este dificil de oferit orientări uniforme pentru limbajul folosit la 

elaborarea actelor legislative. Lucrul cel mai important este că limbajul juridic trebuie 

să fie simplu, succint și la temă, atât în ceea ce privește formularea, cât și stilul 

lingvistic. Se vor evita cuvintele inutile și de prisos. 

4.1.1 Frazele 

Frazele trebuie să fie clare și scurte. Subiectul principal trebuie plasat la începutul 

frazei. Se vor aplica regulile gramaticale generale pentru scrierea și construcția 

frazelor juridice. Vor fi urmate două reguli principale:  

1. Folosirea pe cât se poate de des a structurii subiect – predicat - complement. De 

exemplu, ”Persoana nu va omorî nici un animal pe magistrală”.  

2. Concordanța cuvintelor și a frazelor pe cât se poate de aproape de cuvintele și 

frazele pe care le modifică. De exemplu, în cazul participiilor, în loc de „Ministrul 

poate scuti o companie sau o societate ce prestează servicii de învățământ de 

cerințele acestei dispoziții” folosiți „Ministrul poate scuti o companie sau o societate 

de cerințele acestei dispoziții, dacă acestea prestează servicii de învățământ”.  

4.1.2 Utilizarea noțiunilor și a cuvintelor  

Folosiți cuvinte contemporane și folosiți-le în sensul lor normal primar. Nu folosiți 

cuvinte arhaice, care nu sunt folosite pe larg sau nu sunt înțelese sau neologisme care 

nu sunt acceptate sau recunoscute în limba vorbită.  

Cuvintele se vor folosi într-un mod consistent în proiectul de lege; același cuvânt 

trebuie folosit pentru același concept, iar același cuvânt nu trebuie folosit pentru 

două sau mai multe concepte diferite.  
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De exemplu, Legea privind transparența din 2008 definește noțiunea de „audiere 

publică”, după cum este prezentat în 0, însă ulterior se referă la această audiere ca 

„ședință publică” (Articolul 13).   

De asemenea, utilizați cuvintele într-un mod consistent cu utilizarea acestora în alte 

acte legislative. Aceasta va reduce incertitudinea juridică, ambiguitatea textului și 

perspectiva interpretării greșite.  

Atunci când folosește termeni juridici (de ex., „act administrativ”, „act normativ”, 

„hotărâre”), autorul va lua în considerație sensul lor juridic sau sensurile din 

jurisprudența contemporană. Câteodată, autorul poate considera necesar să 

definească un termen juridic, de exemplu, unde termenul are o varietate de înțelesuri 

și nu este clar care sens se subînțelege în conținutul textului. 

Fiți consistenți la utilizarea verbelor pentru a indica obligațiile/cerințele obligatorii 

care sunt exprimate prin „va”, chestiuni ce oferă anumită discreție autorului 

proiectului de lege la folosirea „trebuie să” și dispoziții care conferă dreptul unei 

autorități sau persoane sau conferirea unui grad înalt de discreție „ar putea”. 

Utilizarea inconsistentă a acestor verbe creează confuzie cu privire la faptul dacă 

chestiunea este obligatorie sau discreționară.  

Numai dacă acestea sunt folosite profesional de către destinatarii actului legislativ, 

expresiile tehnice (adică expresiile elaborate pentru și folosite în mod primar în 

cadrul domeniilor limitate) trebuie să fie evitate pe măsura posibilității. Dacă astfel de 

expresii sunt importante pentru înțelegerea actului legislativ (adică, se folosesc mai 

mult de o singură dată), acestea trebuie să fie clar definite.  

Cuvintele și frazele de origine străină trebuie să fie evitate, în cazul în care există o 

expresie general cunoscută în Moldova care este potrivită. Cuvintele și frazele străine 

vor fi folosite doar dacă au fost acceptate în folosința de zi-cu-zi în limba 

moldovenească și nu există cuvinte similare în limba moldovenească. Unul din astfel 

de cazuri este folosirea noțiunilor tehnice. Dacă aceste expresii sunt folosite într-un 

act legislativ de o aplicare mai vastă, acestea trebuie să fie clar definite.   

Cuvintele și frazele străine pot fi de asemenea folosite când acestea reprezintă o 

conveniență și mijloace recunoscute de exprimare succintă și exactă (de exemplu, 

denumiri științifice în limba latină). Chiar dacă cuvintele sau expresiile străine sunt 

folosite, acestea trebuie să fie scrise în italic. De exemplul: „ultima ratio” sau “acquis 

communautaire”.   

Câteodată, apar termeni stranii în legile moldovenești care trebuie abrogate, ca de 

exemplu, „agent economic” care este fie „om de afaceri” sau „un operator al unei 

întreprinderi”. De asemenea, legile nu se vor referi la „obiecte” și „subiecte”, ci la 

„persoane juridice sau fizice” și la „entități”, „instituții”, „întreprinderi”, etc.     

Abrevierile vor fi folosite atunci când această practică este bine stabilită și general 

recunoscută în Moldova.  

Atunci când este necesar de a repeta ceva ce trebuie prescurtat în același text juridic, 

se pot folosi abrevierile, dacă acestea sunt explicate la prima folosire prin adăugarea 

„în continuare…” (abrevierea). Această tehnică poate fi folosită, dacă chestiunea a fi 
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abreviată apare la începutul textului juridic. De altfel, definirea abrevierilor poate fi o 

soluție mai bună,  de exemplu, „’EU’ înseamnă Uniunea Europeană”.  

4.1.1 Numere și date  

Numerele vor fi scrise cu litere în textul juridic, însă numeralele vor fi folosite în 

tabele, formule matematice sau în alte contexte, acolo unde este evident și este o 

practică recunoscută.  

Denumirea lunii va fi scrisă în litere, iar celelalte elemente ale datei vor fi scrise cu 

numere arabe. Anul se va scrie întotdeauna în format de patru cifre. De reținut că în 

conformitate cu regulile de ortografie ale limbii moldovenești, denumirile lunilor nu 

se scriu cu majusculă.  

4.1.2 Forma singulară și plurală 

Acolo unde este posibil, se va folosi forma singulară pentru a evita ambiguitățile 

inutile. De exemplu, „Guvernul va stabili procedura pentru fiecare tip de contestare , 

care este specificată în acest articol” sună mult mai bine decât „Guvernul va stabili 

proceduri pentru tipurile de contestări specificate în acest articol”.  

În al doilea caz, forma plurală va lăsa deschisă întrebarea dacă Ministrul trebuie să 

stabilească o procedură diferită pentru fiecare tip de contestare sau trebuie să 

stabilească o singură procedură pentru toate tipurile de contestări sau dacă Ministrul 

are discreția să adopte una din aceste abordări.   

4.1.3 Folosirea conjuncțiilor  

Utilizarea adecvată a conjuncțiilor este un alt aspect important.  

Dacă conținutul acestor sub-aliniate va avea un efect cumulativ, acesta va fi indicat 

prin utilizarea „și” între ultimele două sub-aliniate, b) și c); nu este necesară folosirea 

ambelor tehnici în mod simultan. Unii autori vor plasa „și” între fiecare sub-aliniat 

pentru certitudine, dar aceasta este cam stângaci.  

Dacă conținutul sub-aliniatelor au un efect alternativ, aceasta urmează a fi indicat 

prin utilizarea „ori/sau” între ultimele două sub-aliniate.    

Exemplul 17 Folosirea conjuncțiilor „și”/„sau” 

„Inspecțiile nesistematice cu privire la protecția mediului vor fi organizate cât se poate 

de repede, pentru   

(a) a investiga plângerile parvenite de la public,  

(b) a examina accidentele de mediu, incidentele și cazurile de neconformare, și  

(c) înainte de eliberarea, reconsiderarea sau actualizarea permisului privind mediul 

ambiant.” 

------ 

„La încheierea contractelor pentru servicii publice, lucrări  și livrări, autoritățile de stat 

sunt încurajate să  
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(a) includă cerințele de mediu în specificațiile tehnice ale acestor contracte,    

(b) pună condiții de mediu pentru performanță contractelor ,  

(c) sau să aplice criteriile de acordare a contractului în baza caracteristicilor de 

mediu.” 

 

4.1.4 Folosirea stilului pozitiv și negativ  

Se va evita folosirea cuvintelor negative pe cât se poate de posibil în procesul de 

elaborare al actului legislativ. Elaborarea trebuie să fie directă și pozitivă, de exemplu, 

„Persoana care are un copil se va bucura de…” în loc de „dacă persoana nu are copil, 

această persoană nu se va bucura de … ”  

Cu toate acestea, stilul negativ poate fi necesar pentru o precizie sau o subliniere mai 

mare, de  exemplu, „Această dispoziție nu se aplică în relațiile juridice create după….”.  

4.1.5 Stilul narativ 

Atât timp cât acesta nu creează ambiguitate, adoptarea unui stil narativ este o tehnică 

folositoare (în special, când este numai un articol unic) pentru realizarea ordinii 

logice, pentru evitarea trimiterile interne și repetițiile, pentru simplicitatea limbii și 

prin urmare, un text care este mult mai accesibil utilizatorului. Mai jos se oferă un 

exemplu al efectului stilului narativ:  

Stilul de referință:  

„1. Persoana poate solicita licența de la Minister.  

2. Cererea prezentată conform aliniatului 1 trebuie să fie în trei exemplare.  

3. Se vor prezenta patru exemplare ale cererii prezentate conform aliniatului 1 de 

către o persoană cu vârsta sub șaisprezece ani.”  

Stilul narativ:  

“1. Persoana poate solicita licența de la minister.  

2. Cererea va fi în trei exemplare.  

3. Persoana care nu a împlinit vârsta de șaisprezece ani va prezenta cererea în patru 

exemplare.”  

4.1.1 Punctuația  

O practică bună de elaborare a actelor legislative este ne-bazarea pe punctuație 

pentru comunicarea sensului textului juridic. Dacă sensul este transmis doar prin 

punctuație, o eroare de punctuație sau transcrierea incorectă a punctuației exacte 

poate avea consecințe juridice serioase. Punctuația trebuie să fie folosită doar  pentru 

a consolida sensul. Autorul care se bazează pe punctuație pentru a comunica sensul 

trebuie să reexamineze lungimea și structura frazei, precum și ordinea cuvintelor - și 

să încerce să schimbe aceste elemente pentru a reda mai clar sensul.   
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Punctuația se folosește după cum urmează:  

• Punctul (“.”) este folosit în sensul său sintactic și în special la sfârșitul articolelor, 

aliniatelor și ultimul sub-aliniat;  

• virgula (“,”) este folosită în sensul său sintactic obișnuit;  

• două puncte (“:”) sunt folosite în sensul lor sintactic obișnuit și în special, după 

partea introductivă a aliniatului;  

• punct și virgulă (“;”) sunt folosite în sensul sintactic obișnuit și în special pentru 

separarea sub-aliniatelor;  

• semnul întrebării (“?”) și semnul exclamării (“!”) vor fi evitate;  

• ghilimelele (“…”) sunt folosite în sensul lor sintactic obișnui și în special pentru 

definirea terminilor și introducerii unui text nou printr-o modificare;  

• cratima (“-“) este folosită în special pentru despărțirea cuvintelor în silabe la 

sfârșitul fiecărui rând (care, în practică, trebuie să fie evitată, dacă este posibil) și să 

lege cuvintele compuse, de exemplu, „bine-stabilit” etc.;  

• parantezele rotunde (“(…)”) și parantezele pătrate (“[…]”) vor fi evitate;  

• semnul procentului (“%”) poate fi folosit după necesitate, în special în tabele, pe 

când cuvântul „procent” trebuie să fie folosit în textul actului legislativ ;  

• semnul aliniatului (“§”) trebuie evitat;  

• notele de sfârșit și notele de subsol vor fi evitate.  

4.2 Tehnica juridică bună  

Elaborarea calitativă a actelor legislative necesită înțelegerea anumitor proceduri 

juridice cu care trebuie să fim la curent pentru a le folosi în mod corespunzător, 

atunci când este necesar.  

 

Un element cheie al elaborării bune a actelor legislative este folosirea referințelor 

juridice între aliniate, articole și legi. Folosirea referințelor încrucișate înseamnă că 

relația dintre dispoziții și legi este clară și duce la un tablou consistent al legislației în 

vigoare. Acestea servesc, de asemenea, pentru evitarea repetării inutile a dispozițiilor. 

Se pot folosi referințe în cadrul articolului unic, între diferite articole în același act 

legislativ și între un articol dintr-o lege și dispozițiile altor legi.    

Lipsa utilizării și calitatea rea a referințelor este o problemă care poate fi observată în 

mod frecvent în legislația moldovenească.     

4.2.1 Referințele în cadrul unui articol  

Relația dintre aliniate în același articol este în mod normal destul de clară, dacă 

articolul a fost bine organizat. Referințele încrucișate interne pot fi folosite pentru a 

clarifica aceasta. Cu toate acestea, dacă autorul crede că această tehnică este  folosită 
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în mod extensiv, structura dispoziției va fi reexaminată pentru a face dispoziția mai 

accesibilă cititorilor.  

Situațiile când este necesară clarificarea relației dintre aliniatul 1) și 2) sunt:  

 „sub rezerva aliniatului 1)” ceea ce înseamnă că aliniatul 1) prevalează asupra 

aliniatului 2)  

 „fără a aduce atingere alineatului (1)” aliniatul (2) se aplică chiar dacă acesta 

stabilește reglementări diferite decât cele stabilite în aliniatul (1)   

 „în conformitate cu aliniatul (1)” aliniatele (1) și (2) au un statut egal și conțin 

abordări consistente, însă aliniatul (1) este mai vast, iar autorul dorește să clarifice 

că aliniatul (2) cade sub incidența acestuia.  

Exemplul 18 Referință în cadrul articolului  

Extras din Articolul 11 al Legii privind transparența din 2008: 

(2) Consultarea se efectuează: 

 a) la iniţiativa autorităţii publice responsabile de elaborarea proiectului de decizie; 

 b) la iniţiativa unei alte autorităţi publice, conform competenţei;  

 c) la propunerea cetăţeanului, asociaţiei constituite în corespundere cu legea, altei 

părţi interesate.  

(21) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. c), autoritatea publică responsabilă de elaborarea 

proiectului de decizie nu poate refuza consultarea. 

 

De notat, Legea privind transparența din 2008 conține doar 1 referință de acest fel, 

care este prezentată în 0. Trebuie de folosit mai multe dintre aceste referințe. Atât 

timp cât referința este înțeleasă din punct de vedere juridic, rămâne întrebarea ce 

drepturi pentru „refuzul constituțional” are autoritatea responsabilă în cazul  a) și b)? 

Care sunt limitele pentru puterea sa discreționară de a face sau a refuza o consultare?   

4.2.2 Referințele dintre articolele din cadrul actului legislativ   

O referință internă întotdeauna va indica, dacă este necesar, articolul, aliniatul sau 

sub-aliniatul exact la care se face referința. În cazuri rare, ar putea fi necesar de inclus 

o referință la un titlu sau un capitol al legii. Aceasta este potrivit doar când referința 

se face la toate dispozițiile titlului sau capitolului.  

Referințele la un capitol sau titlu trebuie să fie evitate atunci când se aplică doar unele 

din dispoziții. Referințele în lanț, de exemplu, referința în Articolul 3 la Articolul 7 ce 

conține o referință ulterioară la Articolul 10, sau și mai rău, înapoi la articolul 3 

trebuie să fie evitate. 

Un exemplu bun de astfel de referință internă este pferit în Articolul 27 al Legii 

apelor, prezentat mai jos.   
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Exemplul 19 Referințe în cadrul legii  

Extras din Articolul 27 al Legii Apelor din 2011: 

 (4) Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei se înscrie în  Registru l 

autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa specială a apei, în conformitate cu prevederile 

art. 15 

 

4.2.3 Referințe la dispoziții din alte legi  

Legile sunt rareori autonome. Din contra, de regulă dispozițiile dintr-o lege nu sunt 

juridice, însă necesită să ofere o legătură cu alte acte legislative.  

Atunci când se face o referință la o altă lege, această lege trebuie să fie identificată pe 

cât se poate de precis, preferabil prin citarea deplină a titlului său, inclusiv numărul și 

data adoptării. O referință externă la o lege ce a fost modificată trebuie să citeze doar 

legea originală și nu legile care au modificat-o.    

Atunci când o referință este făcută la o dispoziție specifică dintr-o altă lege, aceasta 

trebuie întotdeauna, suplimentar, să indice articolul exact, aliniatul și sub-aliniatul la 

care se face trimitere.     

În referințele ulterioare la altă lege, reglementarea de bază este că aceasta trebuie 

identificată doar prin numărul său („Legea Nr. 239 din 2008”) și nu prin citarea 

completă și indicarea că aceasta a fost citată anterior în text.  

Dacă textul are referințe la un număr semnificativ de alte acte legislative din motive 

diferite de modificarea sau abrogarea acestora, pentru a asista utilizatorul, fiecare 

lege a așa numitei „etichete”se va lua în considerație în secțiunea de noțiuni.     

De exemplu: „Legislația fiscală” înseamnă … sau “Legislația corporativă” înseamnă… 

va permite autorului să folosească un stil mai liber în text, ca de exemplu : „Legislația 

fiscală se va aplica oricărei persoane care face obiectul legislației corporative”.  

Folosirea referințelor exacte este un punct slab major în legislația existentă din 

Moldova, după cum arată extrasele din 0. 

Exemplul 20 Referințe externe de calitate proastă  

Extras din Articolul 161 al Legii privind transparența: 

Nerespectarea dispozițiilor prezentei legi constituie abatere disciplinară şi se 

sancţionează conform dispozițiilor Codului muncii sau ale legislaţiei speciale. 

Extras din Articolul 7 (2) al Legii privind transparența: 

Transparenţa procesului decizional în cazul Parlamentului se asigură în conformitate 

cu regulamentul acestuia.    

Extras din Articolul 57 (5) al Legii apelor: 

Decizia organului central al administraţiei publice în domeniul mediului poate fi 

atacată în instanţă de contencios administrativ .  
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Extras din Articolul 58 al Legii apelor: 

Încălcarea sau neexecutarea legislaţiei în domeniul apelor atrage răspunderea civilă, 

contravenţională sau penală, în condiţiile legii . 

 

Nici un exemplu de mai sus nu este suficient de precis pentru a se conforma 

standardelor statului de drept în sensul „exactității”.  

Primul exemplu ar fi în principiu acceptabil, dacă nu era vorba de încălcări (abateri) și 

sancțiunile corespunzătoare. Astfel de încălcări vor fi reglementate în mod precis și cu 

ajutorul trimiterii la dispozițiile Legii privind transparența care poate fi încălcată și 

de cine (persoane fizice sau juridice ?)  Referința la sancțiuni în Codul Muncii trebuie 

să numească dispozițiile aplicabile din Cod. Ce se subînțelege prin „legislație 

specială”? 

În exemplul 2, trimiterea trebuie să numească titlul/numărul reglementării în cauză.   

În exemplul 3, procedurile par să fie cele de natura contenciosului administrativ și 

unde această procedură este reglementată.   

Dispoziția din exemplul 4 este formulată prea general – în special, dacă aceasta se 

referă la încălcările și sancțiunile care trebuie să fie preluate de Legea apelor.  

4.2.4 Folosirea clauzei lex specialis  

Subiectul unei reglementări juridice generale nu trebuie să fie supraîncărcată cu 

excepții, limitări sau devieri. Dacă există necesitatea de a califica o reglementare 

generală, principala reglementare va fi exprimată în primul rând, iar așa numitele 

calificări (excepții, limitări) vor fi exprimate în aliniatele următoare din același articol 

sau în articole separate subsecvente (a se vedea Exemplul 5 privind domeniul de 

aplicare și excepțiile).  

Expresia „de regulă” nu se va folosi, dacă excepțiile sau motivele pentru excepții nu 

sunt explicate în mod explicit. Folosirea așa numitor dispoziții lex generalis și lex 

specialis poate clarifica relația dintre reglementările generale și excepții, și de 

asemenea să evite dispozițiile lungi sau repetările.     

Folosirea acestor clauze este de ajutor particular, atunci când este vorba de a 

determina competențele autorităților specifice. Dacă acestea au competențe prea 

mari stabilite prin lege, se recomandă folosirea unei clauze de deschidere și 

restricționarea acestora prin „cu excepția cazului când” în loc de elaborarea listelor 

fără sfârșit de competențe unice – care, de asemenea, implică riscul omiterii unei sau 

mai multor competențe.  

Exemplul 21 Folosirea lex generalis/lex specialis  

Autoritatea administrației publice centrale va fi responsabilă pentru sarcinile și 

activitățile din domeniile XX , în conformitate cu dispozițiile acestei legi, cu excepția 

cazului când competențe specifice au fost delegate în mod explicit prin lege altor 

autorități competente la nivel național, regional sau local.  
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Folosirea clauzei „lex specialis” este de asemenea relevantă în scenariul unde noul act 

legislativ abia elaborat va scuti cererea de reglementările generale stabilite în alt act 

legislativ. 0 ilustrează cum legătura dintre dispozițiile speciale elaborate și 

reglementările generale existente stabilite în alt act legislativ, fără modificarea altor 

legi.  

Exemplul 22 Folosirea  lex specialis/lex generalis 

Inspecțiile de mediu vor fi desfășurate de către autoritățile competente în conformitate 

cu reglementările Legii privind controlul de stat (Legea Nr. 131 din 08.06.2012), cu 

excepția cazului când este stabilit diferit în Articolele X-X ale prezentei legi. 

 

5 Alte aspecte relevante 

5.1 Redactarea și traducerea 

Odată ce textul proiectului de lege este elaborat, acesta trebuie revizuit de alți experți 

competenți. Acești experți trebuie să aibă experiență în elaborarea actelor legislative 

și/sau să fie specialiști în domeniul specific vizat. Proiectul trebuie verificat în 

conformitate cu principiile de elaborare a actelor legislative descrise mai sus - și dacă 

este relevant – din punct de vedere al compatibilității cu legislația UE. O astfel de 

editare nu trebuie să fie încurcată cu evaluarea impactului reglementării, care este, de 

asemenea, necesară în conformitate cu Articolul 20 al Legii privind actele legislative.         

Eventual, versiunea finală va fi tradusă de către profesioniști în limba rusă. Fiți atenți 

că deseori traducerile modifica sau chiar schimbă sensul original al actului legislativ 

(de exemplu, există două traduceri în engleză ale Legii privind actele legislative în 

internet, care sunt foarte diferite)    

5.2 Elaborarea modificărilor  

În ceea ce privește elaborarea modificărilor actelor legislative existente, Articolul 32 

(4) al Legii privind actele legislative cere ca un articol separat să fie dedicat fiecărui 

act și numerotat cu cifre romane. 

De fapt, există diferite tipuri de amendamente. O lege poate fi modificată prin 

inserarea, suplinirea, înlocuirea sau abrogarea unor dispoziții de către un alt act 

legislativ.     

Este important pentru autor să asigure că consecințele gramaticale și structurale ale 

acestor proceduri de modificare nu creează ambiguitate sau efect juridic 

neintenționat.  
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5.2.1 Inserarea, suplinirea, înlocuirea și abrogarea  

Inserarea este plasarea unui text în textul existent al unei legi, de exemplu, plasarea 

unei propoziții noi între prima și a doua propoziție existentă din aliniat.   

Suplinirea este adăugarea textului înainte sau după textul existent din lege (de 

exemplu, includerea unei propoziții noi la începutul sau sfârșitul aliniatului sau 

includerea unui sub-aliniat nou la sfârșitul listei de sub-aliniate existente). Ambele 

tehnici implică adăugarea textului nou fără ștergerea textului existent.   

Înlocuirea este substituirea textului existent din actul legislativ cu un text nou, de 

exemplu, substituirea unui aliniat nou cu unul existent.      

Abrogarea este eliminarea unor sau mai multor dispoziții din textul legii. Desigur, 

abrogarea poate fi realizată prin modificări derivate în aceeași sau în altă lege. 

5.2.2 Titlul legilor de modificare  

Titlul unei legi de modificare va indica, de regulă, acest obiectiv folosind cuvântul 

„modificări”. Această regulă se aplică dacă legea modifică și abrogă legile existente.  

Cu toate acestea, dacă legea abrogă doar legea anterioară, titlul va folosi cuvântul 

„abrogă”.  

La elaborarea titlului unei legi de modificare, este în general suficientă desemnarea 

unui număr de înregistrare pentru legea modificată, data și titlul fără a adăuga ceva ce 

se referă la subiectul legii de modificare. De exemplul: „Legea Nr. XX din data X 

modifică Legea Nr. XXX din data XX privind …".  

5.2.3 Amploarea modificărilor  

La determinarea amplorii unei modificări, autorul va ține seama de faptul că 

utilizatorul actului legislativ trebuie să înțeleagă efectul acestuia. Dacă mai multe 

aliniate ale unui articol necesită modificări, este prin urmare preferabilă reeditarea 

întregului articol. În egală măsură, dacă câteva sub-aliniate ale unui aliniat necesită 

modificări, este preferabilă rescrierea aliniatului.   

Ca regulă generală, sub-aliniatul va avea un domeniu minim de modificare. Dacă 

autorul încearcă să altereze un cuvânt sau o propoziție într-un singur sub-aliniat, este 

preferabilă înlocuirea sub-aliniatului.  

Cu toate acestea, dacă un cuvânt sau o frază ce pare să apară în textul legii necesită a 

fi modificat, se va aplica următoarea formulă: „atunci când se constată, expresia X se 

înlocuiește cu expresia Y”. Pericolul principal legat de astfel de modificare este că 

aceasta ar putea avea efecte neintenționate; înainte de a o aplica, autorul trebuie să 

verifice foarte atent fiecare loc în text unde această „X” este folosită și să rămână 

satisfăcut că înlocuirea acesteia cu “Y” este potrivită și necesară în fiecare caz.  

5.2.4 Formatul modificărilor   

O modificare constă din două elemente.  
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Primul element trebuie în mod exact și deplin să citeze reglementarea legislativă 

care este modificată împreună cu natura modificării (inserare, suplinire sau 

înlocuire), urmat de două puncte “:”. De exemplu, „Articolul 1 se va înlocui cu:…”.  

Indiferent de faptul dacă modificarea este o inserare sau suplinire, primul element 

trebuie să identifice în mod clar unde se va face modificarea. De  exemplul, „după 

prima propoziție a Articolului 1, aliniatul 1, sub-aliniatul 2 se inserează:..”, „după 

Articolul 2, aliniatul 3 se adaogă:..”. În cazul în care noul articol este adăugat după 

ultimul articol din capitol, se va clarifica dacă acesta va deveni ultimul articol al 

capitolului sau primul articol al următorului capitol. De exemplu: „după Articolul 27 

se va insera următorul Articol [27/1] în [la sfârșitul] Capitolul 3”; „după Articolul 27 

se va introduce următorul Articol [27/1] în [la începutul] Capitolului 4.” Aceeași 

procedură este necesară, dacă un nou capitol este introdus după ultimul capitol al 

titlului sau un nou titlu după ultimul titlu al Părții.  

Al doilea element stabilește textul modificării în ghilimele “…”.  

Când o lege modifică o altă lege prin înlocuirea textului, este  important să se refere la 

procesul de înlocuire fără a declara că textul înlocuit este abrogat . De exemplu, este 

suficientă declarația: „Aliniatul 5 al Articolului 7 se înlocuiește cu următorul text:…”; 

nu este necesar de declarat: „Aliniatul 5 al Articolului 7 este abrogat și înlocuit cu 

următorul text…”. Nu este necesară, în această ilustrare, abrogarea Articolului 7 (5) în 

altă reglementare a legii de modificare.    

5.2.5 Numerotarea articolelor  

Atunci când legea modifică câteva articole din altă lege, modificările trebuie descrise 

în legea de modificare în ordinea articolelor legii modificate. Fiecare articol al legii 

modificate trebuie să fie modificat în mod separat.    

De exemplu:  

Articolul 1. – Aliniatul doi al Articolului 2 al Legii ... se modifică după cum urmează: 

“…”.  

Articolul 2. – Articolul 7 al Legii ... se modifică după cum urmează: „Articolul 7...".  

Articolul 3. – Aliniatul 4) al Articolului 17 al Legii  ... este abrogat.  

Articolul 5. – Aliniatul 6) al Articolului 25 al Legii ... va fi urmat de un nou aliniat 7) 

“...."  

La modificarea unei legi care deja a fost modificată, este necesară inserarea 

dispozițiilor noi în textul original al legii așa cum aceasta rezultă din modificările 

anterioare și nu în textul legii care a modificat textul inițial al legii.  

Atunci când o lege modifică o altă lege și sunt necesare dispoziții tranzitorii, 

dispozițiile tranzitorii vor fi incluse într-un articol sau articole separate de articolul 

care face modificarea. Aceasta este cea mai clară structură pentru utilizator și ajută, 

de asemenea, la consolidarea ulterioară.  
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5.2.6 Consolidarea  

O lege ce modifică o altă lege poate crea dificultăți și posibil, confuzie. Utilizatorul ar 

putea sa nu mai fie în stare să determine statutul legii prin referință la altă lege. 

Această problemă este mult mai acută în domeniile de interes, unde au fost produse 

modificări legislative substanțiale sau unde modificările sunt deosebit de 

semnificative sau au fost mai mult de o modificare unică.  Pentru a soluționa această 

situație, se va pregăti un text de lege care va consolida legea inițială și reglementările 

ulterioare de modificare. Consolidarea reprezintă un mijloc efectiv pentru 

îmbunătățirea accesului la lege și va fi efectuată în mod regulat . Textul consolidat va 

cuprinde textul inițial al legii cu toate modificările ulterioare și referințele la legile de 

modificare la sfârșitul articolului.  

Legea privind actele legislative nu oferă nici o reglementare privind consolidarea, însă  

oferă un exemplu de consolidare efectuată foarte bine: 

Exemplul 23 Consolidarea actului legislativ  

Extras din Articolul 20 al Legii privind actele legislative  

Articolul 20. Fundamentarea proiectului de act legislativ 

Concomitent cu elaborarea proiectului de act legislativ [...]intereselor întreprinzătorilor 

şi ale statului 

[Art.20 modificat prin Legea nr.281-XVI din 14.12.2007, în vigoare 10.06.2008] 

[Art.20 modificat prin Legea nr.168-XVI din 15.06.2006, în vigoare 01.09.2006] 

 

 

 


