
EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 
 

În vederea corelării unor reglementări din Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative cu dispoziţiile 
Constituţiei României, republicată, prin prezenta lege se propune introducerea unui 
nou articol după art. 10, consacrat intrării în vigoare a actelor normative, precum şi 
modificarea şi completarea altor dispoziţii cu caracter general sau final, după caz. 

Introducerea art. 101, cu denumirea marginală „Intrarea în vigoare a 
actelor normative” este determinată de prevederea nouă a art. 78 din Constituţia 
României, republicată, potrivit căreia „Legea se publică în Monitorul Oficial al 
României şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară 
prevăzută în textul ei”. Faţă de reglementarea constituţională anterioară, care statua 
că „legea intră în vigoare la data publicării sau la data prevăzută în textul ei”, cât şi 
a art. 51 din Legea nr. 24/2000, este necesar să se dea concreteţe textului actual al 
Constituţiei, ţinând seama de distincţia şi scopul urmărit prin adoptarea de către 
autorităţile competente de reglementări la nivel de lege, ordonanţe, ordonanţe de 
urgenţă, alte acte cu caracter normativ. În acest scop, prin art. 101 din Legea  
nr. 24/2000, se propune ca legile şi ordonanţele emise de Guvern în baza unei legi 
speciale de abilitare să intre în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României sau la o dată ulterioară prevăzută în textul lor, ordonanţele de 
urgenţă la data publicării, sub condiţia depunerii lor prealabile la Camera 
competentă să fie sesizată, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o dată ulterioară, 
iar pentru celelalte categorii de acte normative – altele decât legile şi ordonanţele  
– se propune respectarea regulii generale de intrare în vigoare: respectiv la data 
publicării, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o dată ulterioară. Pentru acestea 
din urmă se dispune ca, atunci când nu se impune intrarea în vigoare la data 
publicării, în cuprinsul lor să se prevadă, ca regulă, ca aceasta să se producă la o 
dată ulterioară termenului de 3 zile prevăzut în art. 78 din Constituţia României, 
republicată. 

Celelalte modificări şi completări, pe lângă faptul că realizează adaptarea 
şi corelarea dispoziţiilor Legii nr. 24/2000 cu prevederile Constituţiei României, 
republicată,   îmbunătăţesc   normele   de   tehnică  legislativă  la  elaborarea  
actelor normative cu dispoziţii necesare a le asigura un conţinut care să elimine 
paralelismele în reglementare, lacunele de motivare adecvată, armonizarea cu 
acquis-ul comunitar. 
 

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative. 
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