
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 

 

Camera Deputaţilor 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. 777 din 25 august 2004, se modifică şi 

se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 68, alineatele (1) – (4) vor avea următorul 

cuprins: 

„Art. 68. – (1) Actul normativ modificat sau completat se 

republică în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a actului de 

modificare sau completare. 

(2) În vederea republicării actului normativ se integrează 

prevederile modificate şi cele de completare în ansamblul reglementării, 
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cu actualizarea denumirilor, realizându-se renumerotarea în conformitate 

cu prevederile de tehnică legislativă. 

(3) Republicarea legilor şi hotărârilor Guvernului se face, în 

termen de 6 luni în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija 

ministerelor de resort şi a autorităţilor responsabile, sub coordonarea 

Consiliului Legislativ, în condiţiile legii. 

(4) Republicarea actelor normative modificate sau completate 

prin ordonanţe ale Guvernului se face după data aprobării acestora din 

urmă, prin lege.” 

 

2. La articolul 75 se introduce un alineat nou, alin. (2), cu 

următorul cuprins: 

„(2) Aplicarea unei norme intrate în vigoare nu poate fi 

condiţionată de emiterea unor acte subsecvente, cu excepţia când norma 

de bază conţine o dispoziţie derogatorie.” 

 

3. Articolul 77 va avea următorul cuprins: 

„Art. 77. – Ordinele şi instrucţiunile se vor elabora în termenul 

prevăzut de actul superior sau, după caz, într-un termen de 3 luni de la 

intrarea acestuia în vigoare, care să facă posibilă aducerea lor la 

îndeplinire.” 

 

Art. II. – Până la data de 1 ianuarie 2009, Consiliul Legislativ 

va asigura republicarea întregii legislaţii nerepublicate la data intrării în 

vigoare a prezentei legi.  
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 

şedinţa din 13 martie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 

din Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
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