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de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative

Publicat in Monitorul Oficial nr. 390 din 09/06/2009

Avand in vedere faptul ca, in contextul efortului general de reformare a unor reglementari de o deosebita
importanta pentru sistemul romanesc de drept, se impune cu necesitate consacrarea unor solutii
legislative cu caracter general, in sensul ca actele normative sa poata fi modificate, completate sau
abrogate si anterior intrarii lor in vigoare, ca masura prealabila, astfel incat adoptarea noilor reglementari
si, implicit, abrogarea celor anterioare - in vigoare ori adoptate, insa neintrate in vigoare - sa fie riguros
efectuate,

luand in considerare imperativul clarificarii unor norme de tehnica legislativa a caror aplicare creeaza
dificultati de interpretare, cu consecinta unor interpretari eronate in procesul de adoptare a proiectelor de
acte normative,

avand in vedere ca neadoptarea de urgenta a unor masuri de ordin legislativ care sa clarifice si sa
completeze unele aspecte insuficient reglementate in domeniul tehnicii legislative constituie o situatie
extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articol unic. - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 777 din 25 august 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica
si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Solutii pentru situatii tranzitorii
Art. 25. - Proiectul de act normativ trebuie sa cuprinda solutii legislative pentru situatii tranzitorii, in cazul in care prin

noua reglementare sunt afectate raporturi sau situatii juridice nascute sub vechea reglementare, dar care nu si-au produs
in intregime efectele pana la data intrarii in vigoare a noii reglementari. De asemenea, proiectul de act normativ trebuie sa
cuprinda, daca este cazul, masuri legislative privind solutionarea conflictului intre acte normative de categorii diferite,
potrivit principiului ierarhiei normelor de nivel superior."

2. La articolul 29 alineatul (1), litera d) se abroga.
3. Dupa alineatul (2) al articolului 29 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) In cazul proiectelor de legi pentru care Guvernul isi angajeaza raspunderea, documentele de motivare care insotesc

aceste proiecte sunt expunerea de motive si, dupa caz, raportul prevazut la art. 28."
4. Dupa alineatul (1) al articolului 56 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Dupa adoptarea lor, in situatii temeinic justificate, actele normative pot fi completate sau, dupa caz, abrogate si

inainte de data intrarii lor in vigoare."
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