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AVIZ
la proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative

( nr.8 din 12.11.2018)
Direcţia generală juridieă a examinat, în regim de urgenţă, proiectul
de lege sus-nominalizat, prin prisma prevederilor art.54 din Regulamentul
Parlamentului şi ale prevederilor Legii cu privire la actele normative
flr.100/2017 şi expune următoarele considerente.
I. Observaţii generale:
i. Proiectul legii a fost înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă de către
Guvernul Republicii Moldova, fapt ce corespunde art.73 din Constituţie şi
prevederilor art.47 din Regulamentul Parlamentului.
2. Conform notei informative, proiectul legii supus avizării a fost
elaborat în scopul realizării prevederilor alin.(2) art.42 din Legea
nr.160/2017 cu privire 1a biblioteci, care prevede la lit.a) că, Guvernul în
termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va înainta
Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în
concordanţă cu prezenta lege. Totodată, proiectul legii conţine modificări şi
Ia Legea nr.160/2017 cu privire la biblioteci, parvenite în procesul de
elaborare a proiectului de lege supus avizării.
3. Conform art.30 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative,
proiectele de acte normative sunt însoţite de „nota informativă", care
include un şir de cerinţe. Este de menţionat că, în „nota informativă"
autorul relevă condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi prezintă
argumentele corespunzătoare. Potrivit „notei informative", implementarea
proiectului de lege nu presupune alocări financiare suplimentare din
bugetul de stat.
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11. Respectarea cerinţelor tehnicii legislative:
i. Pornind de la practica de elaborare a actelor legislative, textul
introductiv al art.I, art.II, art.III şi al art.IV se va completa după textul ce
indică sursa publicării, cu cuvintele „cu modificările ulterioare", dat fiind
faptul că în actele legislative supuse modificării au fost operate, ulterior,
nodificări şi completări.
2. La art.I, art.II şi art.III, în vederea respectării cerinţelor stabilite la
art.54 alin.(i) lit.c) din Legea nr.iOO/2017, atragem atenţie la utilizarea
diferită a expresiilor „în limitele competenţelor atribuite prin Legea
nr.160/2017" şi „prin realizarea competenţelor atribuite de Legea
rir.16o/2o17", care urmează a fi uniformizate.
111. Concluzii:
Proiectul legii supus avizării, corespunde principiilor legiferării şi

procedeelor tehnice aplicabile actelor normative, stabilite în Legea
nr.100/2017.

Oportunitatea adoptării proiectului legii ţine nemijlocit de atribuţiile
Parlamentului.
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