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  PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                                                            Bucureşti, 14 decembrie 2020 
                                                           PL-x 122/2015 

  
Către, 

BIROUL PERMANENT 
al 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra Proiectului de Lege privind unele măsuri vizând 

republicarea actelor normative, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr. PL-x 122/2015 

din 2 martie 2015, înregistrat cu nr.4c-11/261 din 3 martie 2015. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
 

 
                        PREȘEDINTE 
 
                      Nicușor HALICI 

 
 
 
 

 
 

florica.manole
Conf cu originalul
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE  DISCIPLINĂ   
ŞI IMUNITĂŢI 

                                    Bucureşti, 14 decembrie 2020 
    Nr. PL-x  122/2015 

 
 

RAPORT SUPLIMENTAR 
              asupra 

Proiectului de Lege privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative 
 

 
În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, plenul Camerei Deputaților a hotărât , în ședința din 27 martie 2019, retrimiterea Proiectul 
de Lege privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
pentru o nouă examinare și aprobarea unui raport suplimentar. 

În temeiul dispozițiilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu 
Proiectul de Lege privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative, trimis cu adresa nr. PL-x 122 din 2 
martie 2015, înregistrat cu nr. 4c-11/261 din 3 martie 2015. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă, în şedinţa din data de 25 
februarie 2015. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu dispoziţiile art.75 alin.(1) din Constituţia 
României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.70 din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a 
Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, în sensul schimbării radicale 
a procedurii de republicare a actelor normative în Monitorul Oficial al României, Partea I, ca măsură 
destinată a asigura accesibilitatea şi previzibilitatea normelor juridice. 
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Consiliul Legislativ a avizat negativ iniţiativa legislativă, conform adresei cu nr. 1173 din 15 octombrie 
2014. Consiliul Legislativ consideră că “deşi obiectivele propuse – de accesibilitate şi previzibilitate a normelor 
juridice – sunt necesare şi oportune pe fond, în practică nu pot fi atinse şi nici realizate în forma preconizată. Prin 
măsurile propuse dispare raţiunea operaţiunii de republicare, aceea de a oferi accesibilitate, simplitate şi 
actualitate, pe fondul unei dorite şi necesare stabilităţi legislative, astfel încât efectele unui asemenea proiect pot fi 
total contrare intenţiilor avute în vedere de iniţiator”. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege în 
şedinţele din zilele de 13 martie, 31 martie, 16 iunie, 29 septembrie, 2 octombrie 2015, 21 noiembrie 2016, 6 
martie, 19 martie, 27 martie și 11 aprilie 2018. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi la dezbateri conform listei de prezenţă. 
La dezbaterea iniţiativei legislative în Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a participat, în calitate de 

invitat, domnul  Sorin Popescu - preşedinte secţie în cadrul Consiliului Legislativ. 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de 

voturi (8 abţineri), să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, un raport de adoptare a 
proiectului de Lege privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative, cu un amendament admis, redat 
în Anexa la raport. 

Plenul Camerei Deputaților  a hotărât retrimiterea Proiectului de Lege privind unele măsuri vizând 
republicarea actelor normative la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi pentru o nouă examinare și 
aprobarea unui raport suplimentar. 

În conformitate cu prevederile art.61 și art.129 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat din nou 
proiectul de lege în ședința online din ziua de 14 decembrie 2020. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi la dezbateri conform listei de prezenţă. 
Guvernul României a transmis prin adresa cu nr.82/DPSG din 29 ianuarie 2020 un nou punct de vedere 

referitor la acest proiect de lege, conform căruia susține adoptarea inițiativei legislative în forma adoptată de 
inițiator – Guvernul.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, un raport suplimentar de adoptare a 
Proiectului de Lege privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative, cu amendamentele admise 
redate în Anexa ce face parte integrantă din prezentul raport. 
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          În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare. 
 
 
 

      PREŞEDINTE,                                                  SECRETAR, 

                   Nicușor HALICI                                         Aida-Cristina CĂRUCERU 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar,  
Rodica Penescu              
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       Anexă 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
 

Nr. 
crt.  

TEXT ÎN VIGOARE TEXT ADOPTAT SENAT AMENDAMENTE 

1.  Lege privind unele măsuri vizând 
republicarea actelor normative 

Lege pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative și pentru modificarea și 
completarea Legii nr. nr. 202/1998 privind 

organizarea Monitorului Oficial al 
României 

 
2.  Art.I.- Articolul 70 din Legea 

nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.260 din 21 aprilie 
2010, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 

Art. I.- Legea nr.24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.260 din 21 aprilie 2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

3. ARTICOLUL 70 
Republicarea 
(1)Actul normativ modificat sau 
completat în mod substanţial se 
republică având la bază dispoziţia 
cuprinsă în actul de modificare, 
respectiv de completare. 

Republicarea 
 Art.70.- (1) Republicarea actului 
normativ se face la aceeaşi dată cu 
publicarea actului normativ de modificare 
şi/sau completare. 
 

1. Articolul 70 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
Republicarea 
Art. 70. - Nemodificat 

4.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. După articolul 70 se introduc trei noi 
articole, articolele 701 – 703

„Dispoziții comune republicării actelor 
normative   - Art.70

, cu următorul 
cuprins: 

1. - (1) Actul normativ de 
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(2) În vederea republicării actului 
normativ se realizează integrarea 
prevederilor modificate sau a celor de 
completare în ansamblul 
reglementării, actualizându-se 
denumirile schimbate între timp, cum 
ar fi cele ale unor instituţii sau 
localităţi, dându-se, atunci când s-a 
dispus expres, o nouă numerotare 
articolelor, alineatelor, capitolelor şi 
celorlalte structuri ale actului. 
 
(3) Republicarea legilor, a 
ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului 
se face în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, prin grija 
autorităţii publice care a emis actul de 
modificare, respectiv de completare. 
Republicarea se face în cel mult 45 de 
zile de la data publicării actului care a 
dispus această măsură. Transmiterea 
formei republicabile a actului pentru 
obţinerea avizului Consiliului 
Legislativ se face în termen de 30 de 
zile de la data publicării actului care a 
dispus republicarea. În cazul 
codurilor, termenele se prelungesc cu 
15 zile. 
(4) Republicarea actelor normative 
modificate sau completate prin 
ordonanţe ale Guvernului se face după 
aprobarea acestora din urmă prin lege, 
pentru a nu se crea eventuale 

 
 
 
 
(2)  Republicarea actelor normative 
modificate şi/sau completate prin 
ordonanţe ale Guvernului se face numai 
după aprobarea acestora din urmă prin 
lege, pentru a nu se crea eventuale 
discrepanţe cu actul de aprobare, în cazul 
în care acesta aduce alte modificări 
ordonanţei supuse aprobării. În acest caz, 
republicarea se face la aceeaşi dată cu 
publicarea legii de aprobare. 
 
(3) În cazuri deosebite, precum cel al 
codurilor şi al altor legi complexe, anume 
determinate în condiţiile art.27 şi 
următoarele, republicarea se realizează  în 
termen de cel mult 60 de zile de la data 
publicării actului normativ de modificare 
şi/sau completare. 
 
 
 
 
 
 
(4) În cazul în care termenul pentru 
intrarea în vigoare a actului normativ de 
modificare şi/sau completare depăşeşte 60 
de zile, republicarea se face cu cel puţin 3 
zile înainte de intrarea în vigoare a 

bază se republică prin grija autorităţii publice 
emitente, procedura republicării fiind 
declanșată de ultimul act modificator, 
precizat în textul formei republicabile.  

(2) Republicarea este operațiunea 
tehnico-legislativă prin care se integrează 
prevederile modificate şi/sau a celor de 
completare în ansamblul reglementării, 
actualizându-se denumirile schimbate între 
timp, cum ar fi cele ale unor instituţii sau 
localităţi, dându-se, după caz, o nouă 
numerotare articolelor, alineatelor, 
capitolelor şi celorlalte structuri ale actului, 
precum și refacerea trimiterilor potrivit noii 
numerotări.  

(3) Republicarea legilor, a 
ordonanţelor și ordonanțelor de urgență, 
precum și a hotărârilor Guvernului cu 
caracter normativ se realizează după avizarea 
de către Consiliul Legislativ a formei 
republicabile, la sesizarea Secretariatului 
General al Camerei Deputaților, al Senatului 
sau al Guvernului, după caz. În situația în 
care Consiliul Legislativ emite aviz negativ, 
actul normativ în cauză nu se republică.  

 
 
 
(4) Avizul negativ se transmit prin grija 

emitentului formei republicabile a legilor, a 
ordonanţelor și ordonanțelor de urgență, 
precum și a hotărârilor Guvernului comisiilor 
parlamentare permanente, respectiv 
ministerelor de resort, pentru a fi avute în 
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discrepanţe cu actul de aprobare, în 
cazul în care acesta aduce alte 
modificări ordonanţei supuse 
aprobării. 
 
(5) Legile, precum şi ordonanţele şi 
hotărârile Guvernului se republică cu 
avizul Consiliului Legislativ asupra 
noului text, la sesizarea secretarului 
general al Camerei Deputaţilor sau, 
după caz, al Secretariatului General al 
Guvernului. 
 
 

acestuia. 
 
 
 
(5) În cazul în care actul normativ de 
modificare sau completare conţine norme 
care intră în vigoare la date diferite, 
republicarea actului normativ modificat sau 
completat se face la data intrării în vigoare 
a ultimei norme de modificare şi/sau 
completare a acestuia. 
(6) Actul normativ modificat şi/sau 
completat se republică în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, prin grija autorităţii 
publice care a emis actul de modificare 
şi/sau completare. În cazul actelor emise de 
Guvern, aplicarea dispoziţiilor alin.(8) se 
realizează de către instituţia publică 
iniţiatoare. 
(7) În vederea republicării actului 
normativ se realizează integrarea 
prevederilor modificate şi/sau a celor de 
completare în ansamblul reglementării, 
actualizându-se denumirile schimbate între 
timp, cum ar fi cele ale unor instituţii sau 
localităţi, dându-se, după caz, o nouă 
numerotare articolelor, alineatelor, 
capitolelor şi celorlalte structuri ale actului. 
 
 
 
(8) Republicarea legilor şi a ordonanţelor 
Guvernului se realizează după avizarea de 

vedere la următoarea modificare a actului 
normativ de bază, pentru a se putea 
republica. 

 
(5) Prin excepție de la prevederile art. 

70, în cazul în care actul normativ de 
modificare sau de completare intră în vigoare 
la date diferite, republicarea actului normativ 
de bază se face la data intrării în vigoare a 
ultimei norme de modificare și/sau 
completare.  

(6) Republicarea se aplică de la data 
intrării în vigoare a actului normativ de 
modificate prevăzut la alin. (1).  
 
 
 
 
 
(7) Republicarea actelor normative intrate în 
vigoare înainte de anul 2000, se realizează cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, cu integrarea prevederilor 
modificate şi/sau a celor de completare în 
ansamblul reglementării, actualizându-se 
denumirile schimbate între timp, cum ar fi 
cele ale unor instituţii sau localităţi, dându-
se, după caz, o nouă numerotare articolelor, 
alineatelor, capitolelor şi celorlalte structuri 
ale actului. 
 

Republicarea legilor - Art.702.- (1) 
Republicarea legilor se face la aceeaşi dată 
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către Consiliul Legislativ a formei 
republicabile, la sesizarea Secretariatului 
General al Guvernului. 
(9) În cazul prevăzut la alin.(3), 
transmiterea formei  republicabile a actului 
normativ pentru obţinerea avizului 
Consiliului Legislativ se face în termen de 
30 de zile de la data publicării actului 
normativ de modificare şi/sau completare. 
(10) În forma republicată a actului 
normativ, după titlu se va insera 
menţiunea: „În prezenta formă…(se 
menţionează titlul actului normativ) este în 
vigoare începând cu data de…(se va 
menţiona data intrării în vigoare a actului 
normativ de modificare şi/sau 
completare).” 
(11) În cazul în care, până la intrarea în 
vigoare a unui act normativ de modificare 
şi/sau completare care a stat la baza 
republicării, intervine o nouă modificare 
şi/sau completare a actului normativ de 
bază, republicarea anterioară rămâne fără 
efect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cu publicarea actului normativ de modificare 
şi/sau completare. 

 
(2) Republicarea legilor se  realizează 

de către Camera decizională. În cazul legilor 
adoptate în ședință comună a Camerei 
Deputaților și Senatului, republicarea se 
realizează de către Camera Deputaților.  

 
(3) După sesizarea în fond a comisiilor 

permanente ale Camerei Deputaților sau ale 
Senatului, după caz, cu o inițiativă legislativă 
de modificare și/sau completare a unei legi, 
Departamentul Legislativ al Camerei 
Deputaților sau al Senatului întocmește și 
transmite comisiilor măsurile legislative 
necesare pentru republicarea legii.  

(4) După adoptarea de către Parlament 
a unei inițiative legislative de modificare 
și/sau completare a unei legi, Secretariatul 
General al Camerei decizionale transmite 
forma republicabilă a actului de bază spre 
avizare Consiliului Legislativ.  

(5) Consiliul Legislativ transmite 
avizul Camerei decizionale după adoptarea 
actului normativ modificator de către 
Camera decizională a Parlamentului și până 
la promulgarea acestuia. 

(6) Prin excepție de la prevederile art. 
70, în cazul în care actul normativ de 
modificare sau de completare intră în vigoare 
la date diferite, republicarea actului normativ 
de bază se face la data intrării în vigoare a 
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(12) Hotărârile Guvernului modificate ori 
completate se republică la aceeaşi dată cu 
publicarea actului normativ de modificare 
sau completare. Prin excepţie, în cazuri 
temeinic justificate, hotărârile Guvernului 
modificate ori completate se republică în 
temeiul unei dispoziţii exprese cuprinse în 
actul de modificare, respectiv de 
completare, prin care se stabileşte şi 
termenul de republicare. Dispoziţiile 
alin.(5)-(8) şi ale alin.(10) și (11) ale 
prezentului articol se aplică în mod 
corespunzător.” 
 
 

ultimei norme de modificare și/sau 
completare.  

(7) În situația în care legea este 
modificată și/sau completată prin ordonanțe 
sau/și ordonanțe de urgență care nu sunt încă 
aprobate/respinse prin lege, republicarea 
actului normativ de bază integrează 
prevederile modificate şi/sau a celor de 
completare dispuse prin aceste ordonanțe, 
urmând ca după aprobarea/respingerea prin 
lege a acestora, actul de bază să se republice. 

(8) Republicarea legii se realizează în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.  
 
Republicarea actelor normative ale 
Guvernului - Art.703

(2) Avizul Consiliului Legislativ 
pentru forma republicabilă a ordonanțelor de 
urgență, a ordonanțelor și a hotărârilor 
Guvernului cu caracter normativ se solicită 
după aprobarea în ședința de Guvern a 
proiectului actului normativ de modificare și 
sau completare care modifică actul de bază. 

.- (1) Republicarea 
actelor normative emise de Guvern, se face 
de către acesta odată cu publicarea actului de 
modificare/completare. Prin excepție, în 
cazuri temeinic justificate, ordonanțele de 
urgență, ordonanțele și hotărârile Guvernului 
modificate sau completate se republică în 
temeiul unei dispoziții exprese cuprinse în 
actul de modificare, respectiv de completare, 
prin care se stabilește și termenul de 
republicare. 
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În cazul în care, ulterior publicării acestora, 
se constată diferențe între forma 
republicabilă avizată de Consiliul Legislativ 
și forma republicată în Monitorul Oficial, 
Partea I, răspunderea revine organului 
emitent.  

(3) Republicarea ordonanțelor de 
urgență, a ordonanțelor și a hotărârilor 
Guvernului cu caracter normativ se 
realizează în Monitorul Oficial al României, 
Partea I.  

(4) În cazul în care actul normativ de 
modificare sau de completare intră în vigoare 
la date diferite, republicarea actului normativ 
de bază se face la data intrării în vigoare a 
ultimei norme de modificare și/sau 
completare.  

 
5. Art. 55. – (1) Dispoziţiile finale 

cuprind măsurile necesare pentru 
punerea în aplicare a actului normativ, 
data intrării în vigoare a acestuia 
conform art. 12, implicaţiile asupra 
altor acte normative, ca: abrogări, 
modificări, completări, precum şi 
dispoziţia de republicare, dacă este 
cazul. 

 3. La articolul 55, alin. (1) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
 “Art. 55. – (1) Dispoziţiile finale 
cuprind măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a actului normativ, data intrării în 
vigoare a acestuia conform art. 12, 
implicaţiile asupra altor acte normative, ca: 
abrogări, modificări, completări”.   
 

6. Art. 58. – (1) După intrarea în vigoare 
a unui act normativ, pe durata 
existenţei acestuia pot interveni 
diferite evenimente legislative, cum 
sunt: modificarea, completarea, 
abrogarea, republicarea, suspendarea 
sau altele asemenea. 

 4. La articolul 58, alin. (1) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
 “Art. 58. – (1) După intrarea în vigoare 
a unui act normativ, pe durata existenţei 
acestuia pot interveni diferite evenimente 
legislative, cum sunt: modificarea, 
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completarea, abrogarea, suspendarea sau 
altele asemenea”. 
 

7. Art. 15  
(1)Actul normativ modificat şi/sau 
completat se republică numai în 
temeiul expres al dispoziţiei cuprinse 
în actul de modificare şi/sau de 
completare. 
(2)Republicarea actelor normative se 
face în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, prin grija autorităţii publice 
care a emis actul de modificare şi/sau 
de completare. Republicarea se face 
potrivit legii. 
(3)Republicarea actelor normative 
modificate şi/sau completate prin 
ordonanţe ale Guvernului se face 
numai după aprobarea acestora din 
urmă de către Parlament. 

 Art.II.- Legea nr.202/1998 privind 
organizarea Monitorului Oficial al 
României, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.206 din 11 aprilie 
2013, cu modificările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 
1. La articolul 15, alineatul (1) se 
abrogă. 
2. La articolul 15, alineatul (3) va avea 
următorul cuprins: 
  „(3) În vederea 
republicării actelor normative, Regia 
Autonomă „Monitorul Oficial” va pune la 
dispoziţia autorităţilor publice care au emis 
actul de modificare şi/sau de completare, în 
format electronic editabil, actul normativ 
de bază în forma publicată sau, după caz, 
în ultima formă republicată şi aplicabilă 
potrivit art.70 alin.(7) din Legea 
nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi, când 
este cazul, actele normative de modificare 
şi/sau completare ulterioare publicării sau 
republicării.” 
3. La articolul 15, după alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, alin.(4), cu 
următorul cuprins: 
  „(4) În scopul aplicării 

Art.II. - Articolul 15 din Legea 
nr.202/1998 privind organizarea Monitorului 
Oficial al României, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.206 din 11 
aprilie 2013, cu modificările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 
 „Art. 15. – Republicarea actelor 
normative se face potrivit Legii nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.260 din 21 aprilie 2010, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 
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dispoziţiilor alin.(3), autoritatea publică ce 
a emis actul de modificare şi/sau de 
completare menţionează, în solicitarea 
adresată Regiei Autonome „Monitorul 
Oficial”, elementele de identificare ale 
actului normativ de bază şi ale actelor 
normative de modificare şi/sau de 
completare. 
  
   

8.  Art.III.- Legea nr.24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea  actelor normative,  republicată  
în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.260 din 21 aprilie 2010, cu modificările 
și completările ulterioare, şi Legea 
nr.202/1998 privind organizarea 
Monitorului Oficial al României, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.206 din 11 aprilie 
2013, cu modificările ulterioare, precum și 
cu modificările aduse prin prezenta lege se 
vor republica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se textelor o 
nouă numerotare. 

Se elimină. 
 
 

9.  Art.IV.- În vederea luării măsurilor 
pentru asigurarea punerii sale în aplicare, 
prezenta lege intră în vigoare la data de 1 
aprilie 2015. 

Art. III.  - Articolul I intră în vigoare pe 1 
ianuarie 2022. 
   

10.   
---------------------------------------------------- 

Art. IV. - Până la data de 31 decembrie 
2021, republicarea actelor normative se 
realizează cu respectarea următoarelor 
dispoziții: 
(1) Republicarea actelor normative este 
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declașată de ultimul act modificator, precizat 
în textul formei republicabile și se realizează 
în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare 
actului de modificare/completare în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, cu 
excepția codurilor a căror republicare se 
realizează în termen de 45 zile de la intrarea 
în vigoare a actului de 
modificare/completare; 
(2) Transmiterea formei republicabile a legii, 
ordonanței de urgență sau ordonanței pentru 
obţinerea avizului Consiliului Legislativ se 
face în termen de 10 de zile de la data intrării 
în vigoare a actului de 
modificare/completare. În cazul codurilor, 
transmiterea se face în termen de 15 zile. 
Consiliul Legislativ emite avizul în termen 
de 15 zile, cu excepția codurilor când 
termenul este de 25 zile.  
(3) Actele normative avizate negativ de către 
Consiliul Legislativ nu se vor republica.  
(4) Avizul negativ se transmit prin grija 
emitentului formei republicabile comisiilor 
parlamentare permanente, respectiv 
ministerelor de resort, pentru a fi avute în 
vedere la următoarea modificare a actului 
normativ de bază pentru a se putea republica.  
  (5) În situația în care legea este modificată 
și/sau completată prin ordonanțe sau/și 
ordonanțe de urgență care nu sunt încă 
aprobate/respinse prin lege, republicarea 
legii integrează prevederile modificate şi/sau 
a celor de completare dispuse prin aceste 
ordonanțe, urmând ca după 
aprobarea/respingerea prin lege a acestora, 
actul de bază să se republice. 
(6) Consiliul Legislativ identifică și 
transmite situația actelor normative ale 
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emitenților, iar aceștia întocmesc formele 
republicabile potrivit alin. (1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


