Baza de date MoldLex

Baza de date MoldLex conţine acte
juridice cu caracter normativ-public în limba
română şi rusă, începând cu anul 1989, inclusiv toate codurile, actele internaţionale la
care Moldova este parte şi alte acte în vigoare
adoptate până la 1989.

Actele sunt sistematizate în
următoarele compartimente:










Legile Republicii Moldova;
Hotărârile Parlamentului;
Hotărârile, dispoziţiile şi ordonanţele
Guvernului;
Decretele Preşedintelui Republicii
Moldova;
Hotărârile Curţii Constituţionale;
Actele Ministerului de Finanţe;
Actele Băncii Naţionale;
Acte ministeriale şi departamentale;
Acte bilaterale şi internaţionale la care
Moldova este parte.

Actele sunt sistematizate conform
Clasificatorului General al Legislaţiei,
adoptat prin legea nr.1325-XIII din 25.09.97.
În baza de date actele juridice se păstrează
în stare actualizată (la zi).

Fiecare act conţine:







textul actului la zi şi în original;
lista actelor cu modificări;
lista actelor modificate;
lista actelor elaborate în baza lui;
lista actelor în baza cărora el a fost elaborat;
fisa actului (data adoptării, data promulgării, data abrogării, unde şi când a fost
publicat şi altele).

Programul de consultare a bazei de date
juridice a Republicii Moldova permite căutarea
rapidă a actelor juridice, pornind de la un
minim de informaţii, pe care le posedă utilizatorul la moment.

Căutarea actelor poate fi efectuată:







în unu sau câteva compartimente;
după clasificator (selectând tema);
după emitent;
după număr sau număr şi data adoptării
actului;
după publicaţie sau numărul şi data
publicaţiei;
după cuvinte separate sau o propoziţie
(căutarea se face în denumire sau în
textul actului).

IMPORTANT!
 Baza de date MoldLex este actualizată
săptămânal prin Internet.
 Documentele pot fi consultate în limba de
stat şi în limba rusă în Sala de Referinţe
(parter) şi în Sala de lectură nr.1 „Ştiinţe
Socio-umanistice şi Economice” (et.1).
 Actele solicitate pot fi tipărite la imprimantă (contra plată) în Sala de Referinţe
Baza de date poate fi consultată în Oficiul
Referinţe şi Sala de lectură nr. 1

