
 

 

 

 

 

 



Aprobat 

prin Ordinul Ministrului Justiţiei  

nr. 125 din 25 martie 2013 
 
 
 
 
 

REGULAMENTUL 

 de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale legislaţie 

 

MODIFICAT 

Ordinul ministrului justiției nr. 211 din 19 mai 2015 
 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Direcţia generală legislaţie (în continuare - Direcţia generală) este o subdiviziune 

structurală a aparatului central al Ministerului Justiţiei (în continuare - Ministerul), care îşi 

exercită activitatea în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012, 

prezentul Regulament, alte acte administrative şi indicaţii ale conducerii Ministerului. 

2. Sarcinile principale ale Direcţiei generale sunt: 

a) elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul justiţiei şi protecţiei 

drepturilor omului şi participarea la susţinerea acestora în Guvern şi în cadrul comisiilor 

parlamentare; 

b) avizarea proiectelor de acte normative prezentate Guvernului; 

c) efectuarea expertizei juridice a proiectelor de acte normative departamentale şi 

înregistrarea de stat a acestora; 

d) contribuirea, în limitele competenţei, la asigurarea compatibilităţii cadrului 

normativ cu legislaţia Uniunii Europene, precum şi cu tratatele internaţionale la care 

Republica Moldova este parte; 

e) dezvoltarea sistemului de stat al informaţiei juridice; 

f) evidenţa, sistematizarea legilor, hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui 

Republicii Moldova, hotărîrilor Curţii Constituţionale, hotărîrilor, ordonanţelor şi dispoziţiilor 

Guvernului; 

g) selectarea şi pregătirea pentru republicare a actelor normative; 

h) întocmirea opiniilor pe marginea sesizărilor la Curtea Constituţională; 

i) examinarea, în limitele competenţei, a demersurilor autorităţilor publice şi 

petiţiilor cetăţenilor. 

3. Activitatea Direcţiei generale se desfăşoară în conformitate cu planul de activitate 

al Ministerului, Direcţiei generale, precum şi alte acte administrative aprobate de Ministrul 

Justiţiei. 

 

 



 

II. STRUCTURA DIRECŢIEI GENERALE 

4. Direcţia generală este constituită din următoarele subdiviziuni structurale: 

a) Direcţia elaborare a actelor normative; 

b) Direcţia avizare a actelor normative; 

c) Secţia evidenţă a legislaţiei şi documentare. 

5. Conform statelor de personal, colaboratorii Direcţiei generale sînt: şeful Direcţiei 

generale, şeful adjunct al Direcţiei generale, şefii direcţiilor, şeful secţiei, consultanţi 

principali, consultanţi superiori, consultanţi, specialişti principali şi specialişti superiori. 
 
 

III. ATRIBUŢIILE SUBDIVIZIUNILOR STRUCTURALE 

ALE DIRECŢIEI GENERALE 
 

Secţiunea 1. 

Atribuţiile Direcţiei elaborare a actelor normative 

6. În activitatea sa, Direcţia elaborare a actelor normative îndeplineşte următoarele 

atribuţii: 

a) elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul justiţiei şi protecţiei 

drepturilor omului; 

b) elaborarea, la indicaţiile Preşedintelui Republicii Moldova, Prim-ministrului, în 

baza programelor de activitate a Guvernului şi a legislaţiei în vigoare, a proiectelor de acte 

normative şi în alte domenii; 

c) elaborarea, în baza propunerilor şi cu suportul autorităţilor publice, a proiectelor de 

acte normative şi prezentarea acestora Guvernului pentru examinare; 

d) elaborarea proiectelor de acte normative în vederea executării Hotărîrilor Curţii 

Constituţionale; 

e) asigurarea transparenţei în procesul decizional, prin plasarea proiectelor de acte 

normative elaborate pe pagina web a Ministerului şi consultarea opiniei tuturor părţilor 

interesate de examinarea acestora; 

f) examinarea recomandărilor experţilor pe marginea proiectelor de acte normative în 

domeniul justiţiei şi protecţiei drepturilor omului, precum şi în alte domenii; 

g) crearea grupurilor de lucru pentru elaborarea proiectelor de acte normative şi 

coordonarea activităţii acestora; 

h) participarea, în caz de necesitate, la elaborarea proiectelor de acte normative, ce ţin 

de domeniul altor autorităţi a administraţiei publice centrale; 

i) analiza şi sistematizarea propunerilor de modificare a codurilor din 

domeniul justiţiei şi protecţiei drepturilor omului şi elaborarea, la anumite intervale 

de timp, în baza acestor propuneri, a unor proiecte complexe şi prezentarea acestora 

Guvernului spre examinare; 

j) acordarea asistenţei metodologice autorităţilor administraţiei publice centrale în 

procesul de elaborare a proiectelor de acte normative; 



k) studierea comparată şi analiza legislaţiei statelor străine, standardelor internaţionale 

din domeniul justiţiei şi protecţiei drepturilor omului şi întocmirea, la indicaţia conducerii 

Ministerului, a notelor informative relevante; 

1) întocmirea opiniilor pe marginea sesizărilor la Curtea Constituţională a căror obiect 

constituie actele normative elaborate de către sau cu asistenţa Direcţiei; 

m) examinarea, în limitele competenţei, a demersurilor autorităţilor publice şi petiţiilor 

cetăţenilor; 

n) organizarea seminarelor şi convocarea şedinţelor pe chestiunile ce ţin de 

îmbunătăţirea procesului de creaţie legislativă. 

o) îndeplinirea altor atribuţii la indicaţia conducerii Direcţiei generale sau a 

Ministerului. 

7. La solicitarea conducerii Ministerului, colaboratorii Direcţiei elaborare a actelor 

normative participă la şedinţele comisiilor parlamentare permanente şi a altor comisii şi 

grupuri de lucru în cadrul Parlamentului şi Guvernului în legătură cu actele normative 

elaborate de către sau cu participarea Ministerului. 
 

Secţiunea a 2-a.  

Atribuţiile Direcţiei avizare a actelor normative 

8. În activitatea sa, Direcţia avizare a actelor normative îndeplineşte următoarele 

atribuţii: 

a) avizarea proiectelor de legi şi altor acte normative, prezentate Guvernului spre 

examinare; 

b) efectuarea expertizei juridice a proiectelor de acte normative departamentale ce ţin 

de drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor sau au caracter interdepartamental şi 

înregistrarea de stat a acestora; 

c) contribuirea la sporirea calităţii proiectelor de acte normative, elaborate de 

ministere şi alte autorităţi administrative centrale; 

d) expunerea opiniei asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ 

elaborate de alte subdiviziuni sau instituţii subordonate Ministerului; 

e) contribuirea, în limitele competenţei, la asigurarea compatibilităţii cadrului 

normativ cu legislaţia Uniunii Europene, precum şi cu tratatele internaţionale la care 

Republica Moldova este parte; 

f) coordonarea activităţii ministerelor, altor autorităţi administrative centrale în 

vederea elaborării proiectelor de acte normative şi acordarea suportului metodologic în 

procesul creaţiei legislative; 

g) participarea, în caz de necesitate, potrivit sarcinilor încredinţate de Guvern, la 

procesul de definitivare a proiectelor de acte normative elaborate de alte autorităţi publice; 

h) participarea la grupuri de lucru interministeriale, la şedinţele comisiilor 

parlamentare permanente şi a altor comisii şi grupuri de lucru în cadrul Parlamentului şi 

Guvernului care au ca obiect probleme conexe domeniului de competenţă; 

i) elaborarea opiniei Ministerului sau a Guvernului asupra iniţiativelor 

legislative înregistrate în Parlament; 

j) întocmirea opiniilor pe marginea sesizărilor la Curtea Constituţională; 



k) întocmirea opiniei legale asupra acordurilor de grant, care presupun angajamente 

financiare din partea Republicii Moldova, la care statul nostru a devenit parte; 

1) verificarea proiectelor de acte normative transmise Ministerului spre contrasemnare, 

precum şi a celor incluse în ordinea de zi a şedinţelor Guvernului; 

m) examinarea, în limitele competenţei, a demersurilor autorităţilor publice şi petiţiilor 

cetăţenilor; 

n) îndeplinirea altor atribuţii la indicaţia conducerii Direcţiei generale sau a 

Ministerului. 

9. Activitatea colaboratorilor Direcţiei avizare a actelor normative se bazează, 

preponderent, pe principiul specializării pe domenii de drept repartizate de către şeful 

direcţiei. 
 

Secţiunea a 3-a.  

Atribuţiile Secţiei evidenţă a legislaţiei şi documentare 

10. În activitatea sa, Secţia evidenţă a legislaţiei şi documentare îndeplineşte 

următoarele atribuţii: 

a) ţinerea Registrului de stat al actelor juridice al Republicii Moldova şi Registrului 

de stat al actelor normative departamentale şi eliberarea extraselor din ele; 

b) asigurarea evidenţei, sistematizarea şi codificarea actelor normative ale Republicii 

Moldova şi ale ţărilor cu care Ministerul colaborează în domeniul schimbului de informaţii 

juridice; 

c) ţinerea în stare de control a hotărîrilor Curţii Constituţionale, actelor normative ale 

Parlamentului, Guvernului, Preşedintelui Republicii Moldova şi a codurilor statelor cu care 

Ministerul colaborează în domeniul schimbului de informaţii juridice; 

d) selectarea şi pregătirea actelor normative pentru republicare; 

e) elaborarea şi ţinerea în stare de control a fişierelor actelor normative; 

f)  stabilirea modului de folosire şi păstrare a fondului actelor normative; 

g) prestarea serviciilor autorităţilor publice, persoanelor fizice şi juridice privind 

informaţia juridică; 

h) pregătirea materialelor ce urmează a fi examinate în cadrul şedinţelor Guvernului şi 

ţinerea evidenţei proceselor-verbale ale şedinţelor Guvernului; 

h
1
) coordonează activitatea de prezentare de către autoritățile publice responsabile a 

intereselor Guvernului în Parlament; 

h
2
) prezintă Guvernului, la încheierea sesiunilor ordinare ale Parlamentului, 

informațiile cu privire la desfășurarea procesului legislativ;  

i) efectuarea lucrărilor de secretariat în Direcţia generală, arhivarea 

documentelor Direcţiei generale şi transmiterea în arhiva Ministerului; 

j) examinarea, în limitele competenţei, a demersurilor autorităţilor publice şi petiţiilor 

cetăţenilor; 

k) îndeplinirea altor atribuţii la indicaţia conducerii Direcţiei generale sau a 

Ministerului. 

(Punctul 10 modificat prin Ordinul ministrului justiției nr. 211 din 19 mai 2015)  

 



IV. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DIRECŢIEI GENERALE 

11. Direcţia generală este condusă de şeful Direcţiei generale. 

12. Şeful Direcţiei generale: 

a) conduce, organizează şi coordonează activitatea Direcţiei generale şi este 

responsabil de îndeplinirea atribuţiilor Direcţiei; 

b) stabileşte atribuţiile şefului adjunct şi a şefilor subdiviziunilor structurale ale 

Direcţiei generale, precum şi gradul lor de responsabilitate pentru îndeplinirea obligaţiilor de 

serviciu; 

c) primeşte şi asigură executarea indicaţiilor conducerii Ministerului; 

d) dă indicaţii şi dispoziţii obligatorii pentru executare colaboratorilor Direcţiei 

generale; 

e) evaluează performanţa profesională a şefului adjunct al Direcţiei generale, a şefilor 

subdiviziunilor structurale şi apreciază evaluarea performanţelor profesionale ale 

colaboratorilor Direcţiei generale; 

f) înaintează propuneri conducerii Ministerului privind promovarea şi aplicarea 

măsurilor de stimulare faţă de colaboratorii Direcţiei generale; 

g) sesizează comisia de disciplină privind abaterile disciplinare comise de 

colaboratorii Direcţiei generale; 

h) convoacă şedinţe operative ale colaboratorilor pentru examinarea problemelor 

privind activitatea Direcţiei generale; 

i) vizează sau semnează, în modul stabilit, documentele întocmite de către 

colaboratorii Direcţiei generale; 

j) aprobă indicaţii metodologice şi alte acte pentru buna organizare şi funcţionare a 

subdiviziunilor structurale ale Direcţiei generale; 

k) efectuează controlul şi monitorizează executarea planurilor de activitate, indicaţiilor 

şi dispoziţiilor date; 

1) îndeplineşte alte sarcini conform indicaţiilor conducerii Ministerului. 

13. Şeful Direcţiei generale este asistat de un adjunct, care exercită funcţiile conform 

fişei postului şi îndeplineşte toate însărcinările şi indicaţiile adresate direct. în cazul absenţei 

şefului Direcţiei generale, şeful adjunct realizează funcţiile acestuia. 

14. Şefii subdiviziunilor structurale sunt subordonaţi şefului Direcţiei generale. 

15. Şeful subdiviziunii structurale: 

a) conduce şi asigură activitatea organizatorică a subdiviziunii structurale; 

b) execută indicaţiile şi dispoziţiile conducerii Direcţiei generale şi ale conducerii 

Ministerului, este responsabil pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea tardivă a acestora; 

c) repartizează obligaţiile colaboratorilor subdiviziunii structurale, dă indicaţii şi 

dispoziţii; 

d) efectuează controlul îndeplinirii sarcinilor şi obligaţiilor de către colaboratorii 

subdiviziunii structurale; 

e) examinează şi întocmesc documentele, care prezintă un grad sporit de complexitate, 

precum şi documentele date de către conducerea Ministerului sau a Direcţiei generale spre 

executare personală; 



f) vizează şi prezintă şefului Direcţiei generale sau şefului adjunct documentele 

întocmite în subdiviziunea structurală; 

g) evaluează performanţa profesională a colaboratorilor subdiviziunii structurale, 

identifică şi stabileşte necesităţile lor de instruire; 

h) înaintează şefului Direcţiei generale propuneri de stimulare a colaboratorilor 

subdiviziunii structurale şi de intentare a procedurii disciplinare faţă de aceştia; 

i) prezintă şefului Direcţiei generale propuneri de perfecţionare şi 

organizare a activităţii subdiviziunii structurale; 

16. In lipsa şefului subdiviziunii structurale, funcţiile acestuia sunt realizate de unul 

din consultanţii principali/specialiştii principali ai direcţiei/secţiei, desemnat de către şeful 

subdiviziunii structurale, cu acordul şefului Direcţiei generale. 

17. Colaboratorii Direcţiei generale îndeplinesc obiectivele aprobate anual şi execută 

funcţiile stabilite în fişa postului. 

18. Soluţionarea divergenţelor apărute între colaboratorii Direcţiei generale în 

procesul de executare a documentelor, indicaţiilor şi dispoziţiilor ţine de competenţa şefului 

Direcţiei generale. 

19. Colaboratorii Direcţiei generale sunt obligaţi să examineze documentele 

repartizate spre executare în termenele stabilite sau solicitate de conducerea Ministerului, 

Direcţiei generale sau subdiviziunii structurale, precum şi să coordoneze cu conducătorul 

nemijlocit măsurile ce urmează a fi întreprinse. 

20. Pentru neexecutarea în termen a documentelor, indicaţiilor şi dispoziţiilor 

repartizate, colaboratorii Direcţiei generale poartă răspundere solidară cu conducerea 

subdiviziunii structurale şi a Direcţiei generale. 

21. în caz de absenţă îndelungată a colaboratorului Direcţiei generale de la locul de 

muncă (deplasare, concediu, boală etc), documentele, indicaţiile şi dispoziţiile aflate în 

procedura de executare a acestuia, se transmit unui alt colaborator prin rezoluţia şefului 

subdiviziunii structurale. 

22. Documentele, indicaţiile şi dispoziţiile se execută individual sau în grupuri de 

lucru. 

23. Grupul de lucru este format, de regulă, din colaboratori ai Direcţiei generale. In 

grupul de lucru pot fi incluşi şi colaboratori ale altor subdiviziuni sau instituţii subordonate 

Ministerului, dacă însărcinarea pentru care grupul de lucru a fost creat ţine de competenţa 

acestora. 

24. Componenţa nominală a grupului de lucru se aprobă de conducerea Ministerului. 

Activitatea grupului de lucru este planificată de către conducătorul acestuia. 

 

26. Fiecare colaborator al Direcţiei generale ţine evidenţa personală a documentelor 

aflate la executare. 

27. în caz de necesitate, la indicaţia conducerii Ministerului, a Direcţiei generale sau a 

subdiviziunii structurale, în cadrul Direcţiei generale sau a subdiviziunilor structurale, 

indiferent de specializare, colaboratorii Direcţiei generale pot îndeplini atribuţiile funcţionale 



în baza substituirilor reciproce. 

28. La indicaţia conducerii Ministerului, colaboratorii Direcţiei generale exercită şi 

alte atribuţii care ţin de competenţa aparatului central al Ministerului în condiţiile legii. 

29. Colaboratorii Direcţiei generale participă la cursuri de instruire pentru 

perfecţionarea profesională, la conferinţe, mese rotunde, deplasări în interes de serviciu, alte 

evenimente similare cu acordul sau la indicaţia conducerii Ministerului sau a Direcţiei 

generale, coordonat cu conducerea subdiviziunii structurale. 

30. în cadrul subdiviziunii structurale se organizează periodic şedinţe de lucru pentru 

examinarea problemelor apărute în procesul activităţii şi controlul executării documentelor. 

In cadrul Direcţiei generale se organizează şedinţe operative după necesitate sau conform 

planului de activitate. 
 


