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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 

HOTĂRÎRE nr._____ 

din____________ 

 

privind aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.100/2017 

cu privire la actele normative 

_______________________________________________________________ 

 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de Lege pentru 

modificarea Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative. 

 

PRIM-MINISTRU 

 

Contrasemnează: 

Ministrul justiţiei 



Proiect 

 

LEGE 

pentru modificarea Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I. – Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2018, nr. 7–17, art. 34), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

 

1. La Articolul 21 alineatul (1): 

la litera e) textul „ , inclusiv expertiza anticorupţie, expertiza juridică” se 

exclude; 

se completează cu litera f
1
) cu următorul cuprins: 

„f
1
) expertiza anticorupţie și expertiza juridică;”. 

 

2. Articolul 30 se completează cu alineatul (1
1
) cu următorul cuprins: 

„(1
1
) În compartimentul prevăzut la alin. (1) lit. d) se descriu și se explică 

detaliat fiecare dispoziție din prevederile proiectului și elementele noi care se 

conțin în cuprinsul acestuia, astfel încît să fie posibilă identificarea sensul normei 

juridice și a voinţei autorităţii responsabile care a elaborat proiectul actului 

normativ.” 

 

3. La Articolul 34 alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) Expertiza proiectului de act normativ este efectuată concomitent cu 

avizarea şi consultarea publică, cu excepția expertizei anticorupție și juridice.”  

 

4. Articolul 35 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 35. Expertiza anticorupţie 

(1) Expertiza anticorupție se efectuează în scopul identificării în proiectele de 

acte normative a factorilor generatori ai riscurilor de corupție, precum și 

întocmirea recomandărilor în vederea înlăturării acestora.  

(2) După efectuarea avizării, consultării publice și, după caz, a expertizelor 

prevăzute la art. 34 alin. (3)-(7), proiectele de acte normative însoțite de nota 

informativă, sinteza propunerilor şi obiecţiilor și, după caz, sinteza recomandărilor 

și copiile avizelor şi expertizelor, se expediază Centrului Național Anticorupție 

pentru efectuarea expertizei anticorupție. 



 (3) Expertiza anticorupție este obligatorie pentru toate proiectele de acte 

normative, inclusiv pentru proiectele de acte normative elaborate de deputații în 

Parlament cu excepția:  

a) documentelor de politici; 

b) actelor cu caracter individual de remanieri de cadre; 

c) decretelor președintelui Republicii Moldova; 

d) dispozițiilor Guvernului;  

e) hotărîrilor Guvernului de aprobare a avizelor asupra proiectelor de legi și 

decrete ale Președintelui Republicii Moldova; 

f) tratatelor internaționale, precum și actelor de acordare a deplinelor puteri și 

de exprimare a consimțământului Republicii Moldova de a fi legată prin tratat 

internațional. 

 (4) Expertiza anticorupție se efectuează conform metodologiei de efectuare a 

expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și normative, aprobată de 

Centrul Național Anticorupție. 

 (5) Expertiza anticorupție a proiectelor de acte normative prevăzute la art. 6 

lit. e)-h) se efectuează de către autorii proiectelor în conformitate cu metodologia 

de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte normative 

departamentale, aprobată de Centrul Național Anticorupție. În cazul proiectelor ce 

conțin reglementări ce vizează domeniile vulnerabile de corupție, Centrul Național 

Anticorupție poate acorda, la solicitare, suport autorului proiectului la efectuarea 

expertizei. 

(6) Centrul Naţional Anticorupție poate atrage în efectuarea expertizei 

anticorupție specialiști din afara instituției, iar autoritățile publice pot acorda 

asistență la efectuarea expertizei de către Centrul Naţional Anticorupție în limitele 

competențelor acestora. 

(7) După recepționarea raportului de expertiză anticorupție, autorul proiectului 

de act normativ completează nota informativă la proiect cu informația referitoare la 

constatările acestei expertize și, după caz, include în sinteză obiecţiile şi 

propunerile Centrului Naţional Anticorupţie.” 

 

5. La articolul 37: 

alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) Proiectul de act normativ, însoţit de nota informativă, copiile de pe avizele 

şi expertizele recepţionate și sinteză, iar pentru proiectul de act normativ cu sigla 

„UE”, și de tabelul de concordanță și declarația de compatibilitate a Centrului de 

Armonizare a Legislației, se expediază Ministerului Justiției, pentru efectuarea 

expertizei juridice. Expertiza juridică se efectuează concomitent cu efectuarea 

expertizei anticorupție, înainte de expedierea proiectului de act normativ autorităţii 



cu competenţă de aprobare şi este obligatorie pentru toate proiectele de acte 

normative elaborate de către autorităţile publice centrale de specialitate şi 

autorităţile publice autonome. În baza rezultatelor expertizei juridice se întocmește 

raportul de expertiză juridică.”; 

 

alineatul (7) va avea următorul cuprins: 

„(7) Obiecţiile şi propunerile Ministerului Justiției se includ în versiunea finală 

a proiectului de act normativ. Neacceptarea obiecţiilor şi propunerilor Ministerului 

Justiţiei trebuie motivată în sinteză.”. 

 

Art. II – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. În termen de o lună de la data publicării prezentei legi, 

Guvernul va aduce în concordanță cu aceasta actele sale normative. 

 

 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI 

 


