
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

L E G E 

 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 

și pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea 

Monitorului Oficial al României 

 

 

Camera Deputaților adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

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: 

1. Articolul 70 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Republicarea Art. 70. - (1) Republicarea actului normativ se face 

la aceeaşi dată cu publicarea actului normativ de 

modificare şi/sau completare.” 

 

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

701 – 703, cu următorul cuprins: 

„Dispoziții 

comune 

republicării 

actelor normative 

Art. 701. - (1) Actul normativ de bază se republică 

prin grija autorităţii publice emitente, procedura 

republicării fiind declanșată de ultimul act 

modificator, precizat în textul formei republicabile.  
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(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 transmite 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 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 
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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  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 ultimei norme de 

modificare și/sau completare.  

(7) În situația în care legea este modificată și/sau 

completată prin ordonanțe sau/și ordonanțe de 
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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. - (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. 

(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. 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.ˮ  
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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.”   

 

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, completarea, abrogarea, suspendarea sau altele 

asemenea.” 

 

Art. II. - Articolul 15 din Legea nr. 202/1998 privind 

organizarea Monitorului Oficial al României, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 3 iulie 2017, cu modificările  și 

completările 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.” 

 

Art. III.  – (1) Articolul I intră în vigoare pe 1 ianuarie 2022. 

(2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a art. II – IV 

din prezenta lege, Senatul, Camera Deputaților, Guvernul și Consiliul 

Legislativ își vor organiza câte o structură proprie de specialitate pentru 

republicarea actelor normative. 

 

Art. IV. - Până la data de 31 decembrie 2021, republicarea 

actelor normative se realizează cu respectarea următoarelor dispoziții: 

(1) Republicarea actelor normative este 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 60 zile 

de la intrarea în vigoare a actului de modificare/completare; 
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(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 transmite 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 emitenților, iar aceștia întocmesc formele republicabile 

potrivit alin. (1). 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaților  

în ședința din 15 decembrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76  

alin. (2) din Constituția României, republicată. 

 
 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

CARMEN–ILEANA MIHĂLCESCU 

 

 


