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Propunere de elaborare a legii privind informarea cetățenilor in legătură cu cadrul juridic in
vigoare.
1. Descrierea situaţiei actuale:
Actele normative, instituţiile competente şi ierarhia lor sunt stabilite de către Constituţie. Potrivit
alin.(1) art.79 din Constituţia României, Consiliul Legislativ este organ consultativ de specialitate al
Parlamentului, care avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării, unificării şi
coordonării întregii legislaţii. El ţine evidenţa oficială a legislaţiei României. După îndeplinirea
procedurilor specifice, actele normative se publică în Monitorul Oficial al României. Orice modificare
de act normativ se face printr-un alt act normativ care primeşte un număr diferit de actul pe care îl
modifică. Astfel, se ajunge ca un act normativ sa aibă ulterior o serie de acte modificatoare, fiecare cu
număr distinct, iar actualizarea actului iniţial se republică abia după ce acesta a suferit modificări
substanţiale în textul lui. Sistemul de legiferare român este haotic, iar legislaţia suferă, în condiţiile în
care legi importante sunt modificate şi remodificate, uneori prin ordonanţe de urgenţă sau ordonanţe
simple care şi ele sunt modificate de legile de adoptare, în termene de 2 ani şi uneori chiar mai scurte.
Mai mult, integrarea României în Uniunea Europeană a adâncit această prăpastie a confuziei.
Din acestă cauză, legislaţia României este stufoasă, greu de urmărit de către un cetăţean obişnuit având
în vedere că nu există un portal legislativ, oficial care să cuprindă legislaţia României actualizată la zi.
Mai mult, nimeni nu poate invoca necunoaşterea legii, deoarece aceasta se prezumă a fi cunoscută,
ceea ce înseamnă că este o obligaţie a cetăţeanului să cunoască şi să respecte legea. Principiul „nemo
censetur ignorare legem“ exprimă ideea că nimeni nu se poate apăra invocând ignoranţa sau eroarea sa
în drept. Ignoranţa este absenţa cunoaşterii legii, iar eroarea este cunoaşterea acesteia în mod inexact.
Într-o opinie de specilitate se consideră principul „nemo censetur ignorare legem“ ca fiind o prezumţie
absolută a cunoaşterii legii, prezumţie ce nu poate fi răsturnată prin dovada contrarie. În baza acestei
prezumţii, toţi cetăţenii trebuie să cunoască legile, deoarece necunoaşterea dreptului vatămă
(ignorantia juris nocet). De aceea, este de principiu că normele juridice intră în vigoare de la data
aducerii lor la cunoştinţa publică (data publicării lor sau data la care ele au fost efectiv aduse la
cunoştinţă).
Face excepţie de la acest principiu situaţia în care în conţinutul actului normativ în care apare norma
juridică se prevede intrarea în vigoare la o altă dată decât publicarea normei (aducerea sa la
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cunoştinţă). Din momentul intrării sale în vigoare norma juridică guvernează deplin relaţiile sociale;
din acest moment nimeni nu se poate sustrage comandamentului normei juridice pe motiv că nu o
cunoaşte.
Astfel, cetăţeanul, deşi este în permanenţă atenţionat cu privire la drepturi şi obligaţii privind
informarea şi cunoaşterea legii, nu are adesea posibilitatea realizării concrete a acestora.
Există dreptul la informare, există principiul „nemo censetur ignorare legem“ şi prezumţia cunoaşterii
legii, există Monitorul Oficial şi alte mijloace publice şi private de informare (mass-media, Internetul,
diverse baze de date legislative), însă în mare măsură acestea sunt greu accesibile cetăţeanului de rând,
datorită negratuităţii.
Concret, pentru a găsi o reglementare juridică care îl interesează, cetăţeanul trebuie să caute pe internet
numărul actului iniţial şi actele modificatoare dar fără să aibă garanţia că ceea ce a găsit este conform
realităţii. Poate verifica dacă merge pe site-ul camerei deputaţilor care are o bază de date online
„repertoriu legislativ”, a tuturor actelor normative emise de instituţiile statului, organizată pe ani şi
instituţii distincte. Din păcate actele normative cuprinse în repertoriul legislativ nu au şi textul
normativ. Se precizează titlul actului, instituţia emitentă şi numărul Monitorului Oficial în care a fost
publicat.
Având în vedere aceste aspecte de interes major pentru societatea românească în general, se impune
pentru început înfiinţarea unui portal legislativ gratuit care să cuprindă toată legislaţia actualizată la zi,
Prin analogie ne putem raporta la Uniunea Europeană care are un asemenea portal numit EURLEX şi
care cuprinde toate actele normative publicate în Jurnalul Oficial (Monitorul Oficial al Uniunii
Europene).
Portalul românesc ar trebui să fie gestionat de către Consiliul Legislativ care potrivit Constituţiei ţine
evidenţa legislaţiei României.Portalul al trebui să cuprindă actele normative în vigoare actualizate la zi
şi toată legislaţia aflată în vigoare la o anumită dată. Astfel daca introducem o data dintr-un an anterior
să găsim actul normativ căutat valabil la acea dată.
Schimbări preconizate: Se asigură pe deplin de către stat dreptul la informare a cetăţeanului în mod
gratuit. Informarea este garantată de către stat deoarece portalul legislative este gestionat de către o
instituţie a statului, verigă a sistemului de drept din România.
Impactul socio-economic : Cetăţenii vor fi informaţi cu privire la reglementările legislative în
vigoare ceea ce duce de fapt la realizarea cunoaşterii şi înţelegerii legii, element esenţial al
coeziunii sociale. De asemenea, prin asumarea statului a gestionării informaţiei legislative
actualizată, îndeplinindu-şi astfel obligaţia de informare, va avea consistenţă şi principiul
cunoaşterii şi respectării legii de către cetăţeni.
Impactul financiar:Trebuie stabilit de Ministerul de Finanţe
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Modificări legislative:
Elaborarea şi adoptarea de către Parlament a Legii privind informarea cetățenilor in legătură cu
cadrul juridic in vigoare.
Legea ar trebui să cuprindă următoarele articole:
Art 1. Se instituie Baza de date a legislației naționale din România. Aceasta va fi disponibilă
gratuit online și permite căutări pe domenii și după cuvinte cheie în legislația în vigoare la data
curentă și la orice dată anterioară, începând de la lansarea bazei de date.
Art 2. Orice act normativ care aprobă sau modifică un alt act normativ va fi urmat de
publicarea textului revizuit integral în Baza de date a legislației naționale din România.
Art.3 Baza de date va fi gestionată de către Consiliul Legislativ ca singura instituţie care ţine
evidenţa oficială a legislaţiei României.
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