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1. La anexa 1 :   
1) În denumire și pe tot parcursul textului metodologiei, cuvintele „legislative și” se exclud. 
2) La punctul 5:  
se completează cu noţiunea de „act normativ” cu următorul  cuprins: 
„act normativ – act juridic adoptat, aprobat sau emis de o autoritate publică, care are caracter public, obligatoriu, general și impersonal și care stabilește, modifică ori abrogă norme juridice care reglementează nașterea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice și care sunt aplicabile unui număr nedeterminat de situații identice;” 
noțiunea de „proiect” se expune în următoarea redacție: 
„proiect – proiect de act normativ, pasibil de a fi supus expertizei anticorupţie;”  
3) La punctul 10 subpunctul 10.1: 
cuvintele „tabelul divergențelor” se substituie cu textul „sinteza obiecțiilor și propunerilor 
autorităților publice, și după caz, sinteza recomandărilor reprezentanților societății civile”; 
4) La punctul 11: 
subpunctul 11.2: 
după cuvântul „voluminos” se introduce textul „ori dacă se cere studierea unor materiale 
suplimentare”; 
la final se completează cu o propoziție nouă cu următorul cuprins: ”Termenele respective nu pot 
fi prelungite dacă necesitatea elaborării actului normativ derivă dintr-un document de politici 
avînd un termen de executare restrîns”. 
5) La punctul 16: 
subpunctul 16.1 liniuța unu, cuvântul „calendaristice” se substituie cu cuvântul „lucrătoare”.  
6) La Anexa 2 la Metodologia de efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte 
normative: 1. Compartimentul I.  
a) Secțiunea I.1.: 
- în alineatul trei: 
textul „Legii 780/2001 privind actele legislative (Capitolul II, art.6-11 și Capitolul VIII, art.42-44) și 
ale Legii 317/2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației 



publice centrale și locale (Capitolele II-III, art.8-14)” se substituie cu textul „Legii 100/2017 privind 
actele normative (Capitolul II art.6-19, Capitolul VII art.71-72);” , iar cuvîntul „printr-o altă lege/” 
se substituie cu cuvîntul „printr-un”. 
b) Secțiunea I.5.: 
- subsecțiunea I.5.1.: 
alineatul unu va avea următorul cuprins:  
„Cerințele față de întocmirea notei informative se regăsesc în art.30 și anexa nr.1 din Legea 
100/2017 privind actele normative, și anume: 

a) condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite; b) descrierea gradului de compatibilitate, pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene; c) principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi; d) modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.  Dacă, în urma avizării și supunerii expertizei, proiectul a suferit modificări, nota informativă trebuie modificată în modul corespunzător.  Nota informativă se semnează, în modul prevăzut de legislație, de conducătorul autorității responsabile de elaborarea proiectului de act normativ sau adjunctul acestuia.”  - subsecțiunea I.5.2.: 
alineatul unu, textul „Art.20 lit.d) din Legea 780/2001 privind actele legislative și art.37 lit.e) din 
Legea 317/2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități publice centrale și 
locale prevăd” se substituie cu textul „Art.30 lit.e) din Legea 100/2017 privind actele normative 
prevede”; 
- subsecțiunea I.5.3.: 
alineatul unu, textul „Art.20 lit.e) din Legea nr.780/2011 privind actele legislative, art.37 lit.f1) din 
Legea nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale 
administrației publice centrale și locale” se substituie cu textul „art.30 lit.e) din Legea 100/2017 
privind actele normative”. 
2. Compartimentul II secțiunea II.2. alineatul unu liniuța doi, cuvintele „legislative sau” se exclud. 
8)  La anexa 5  
compartimentul I: 
 punctul 3 alineatul doi, textul „art.19 din Legea 780/2001 şi art.46 din Legea 317/2003” se 
substituie cu textul „art.54 din Legea 100/2017”; 
compartimentul II: 
la punctul 6 alineatul doi la final cuvântul „legislative” se substituie cu cuvântul „normative”. 
 



2. La Anexa 2: 
1) La punctul 8: 
subpunctul 8.2, cuvintele „tabelul divergențelor” se substituie cu textul „sinteza obiecțiilor și 
propunerilor autorităților publice, și după caz, sinteza recomandărilor reprezentanților societății 
civile”. 
subpunctul 8.4.: 
după cuvântul „voluminos” se introduc cuvintele „ori dacă se cere studierea unor materiale 
suplimentare”; 
la final se completează cu o propoziție nouă cu următorul cuprins: ”Termenele respective nu pot 
fi prelungite dacă necesitatea elaborării actului normativ derivă dintr-un document de politici 
având un termen de executare restrâns.” 
subpunctul 8.5., cuvintele „legislative și” se exclud. 
2) La Anexa 3 la Metodologia de efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte normative departamentale: 
compartimentul I.: 
punctul 3 alineatul doi, textul „art.46 din Legea 317/2003” se substituie cu textul „art.54 din 
Legea 100/2017”; 
compartimentul II.: 
punctul 6 alineatul doi, cuvintele „legislative și” se exclud, iar cuvintele „legislative” se substituie 
cu cuvintele „normative”:. 
 
 


