
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din   2022 

Chișinău 

Y:\300\2022\HOTARARI\14018\14018-redactat-ro.docx 

Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea 

Legii nr. 1549/2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat 

------------------------------------------------------------ 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru 

modificarea Legii nr. 1549/2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Ministrul afacerilor interne Ana Revenco 

Ministrul justiției Sergiu Litvinenco 
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                                                                                                            Aprobat  

                                                prin Hotărârea Guvernului nr……./2022 

 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1549/2002 

cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea Legii 

nr. 1549/2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat, înaintat cu titlu de 

inițiativă legislativă (nr. 90 din 23 martie 2022) de către un grup de deputați în 

Parlament, și comunică următoarele. 

Proiectul urmează a fi revizuit redacțional prin prisma procedeelor tehnice 

aplicabile actelor normative reglementate în Legea nr. 100/2017 cu privire la 

actele normative. 

Astfel, la art. I pct. 1 se va indica punctul ce se supune abrogării, fără a fi 

expusă redacția acestuia. Totodată, cuvintele „se exclude” se vor substitui cu 

cuvintele „se abrogă”, or, abrogarea este un procedeu tehnico-juridic de 

suprimare prin care sunt scoase din vigoare prevederile actului normativ.  

Prin urmare, pct. 1 se va formula după cum urmează:  

„1. Articolul 10 alineatul (1): 

 punctul 4) se abrogă.”. 

Totodată, se propune completarea pct. 1 cu următorul conținut:  

,,la punctul 3), sintagma ,,și lа evidența automatizată а datelor сu саrасtеr 

реrsоnаl” se exclude; 

La pct. 2, cuvintele „se adaugă” nu sunt caracteristice limbajului normativ 

și, prin urmare, acestea se vor substitui cu cuvintele „se completează cu”. 

La fel, se propune completarea pct. 2 cu următorul conținut: 

,,la alineatul (2), sintagma ,,și la evidența automatizată а datelor cu 

саrасtеr personal” se exclude”. 

În ceea ce ține de pct. 3 din art. I se va ține cont că la schimbarea unor 

cuvinte din conținutul textului unui act normativ, pentru exprimarea corectă, se 

menționează despre substituirea „cuvintelor” respective, iar la schimbarea unor 

cifre, semne și cuvinte din conținutul textului unui act normativ, pentru 

exprimarea corectă, se menționează despre substituirea „textului” respectiv. 

La stabilirea datei intrării în vigoare a actului normativ urmează a se ține 

cont că odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 100/2017 este aplicabilă norma 

imperativă, statuată la art. 56, potrivit căreia „actele normative intră în vigoare 

peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

Potrivit alin. (3) din același articol, intrarea în vigoare a actelor normative poate 

fi stabilită pentru o altă dată doar în cazul în care se urmăreşte protecţia 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, realizarea angajamentelor 

internaţionale ale Republicii Moldova, conformarea cadrului normativ hotărârilor 

Curţii Constituţionale, eliminarea unor lacune din legislație sau contradicţii între 
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actele normative ori dacă există alte circumstanţe obiective. Astfel, nota 

informativă urmează să conțină argumente în acest sens. 

Suplimentar propunerilor de ordin tehnic înaintate se solicită ajustarea 

actelor normative subsecvente Legii nr. 1549/2002 cu privire la înregistrarea 

dactiloscopică de stat, în vederea preîntâmpinării blocajelor instituționale în 

procesul de reinginerie a serviciilor publice, limitării în drepturi a cetățenilor şi 

facilitarea prestării serviciilor publice calitative cetățenilor Republicii Moldova. 
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