NOTĂ-INFORMATIVĂ
la proiectul hotărîrii de Guvern
pentru modificarea punctului 4 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire
şi plată a alocaţiilor de stat pentru merite deosebite faţă de stat,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1413/2003
Denumirea autorului
şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea punctului 4 din Regulamentul
cu privire la modul de stabilire şi plată a alocaţiilor de stat pentru merite deosebite
faţă de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1413/2003 (în continuare –
Proiectul hotărîrii de Guvern) a fost elaborat de către Ministerul Apărării, ceea ce
corespunde prevederilor art. 23 alin. (1) şi (2) lit. c) din Legea nr. 100/2017 cu
privire la actele normative.
Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ
şi finalităţile urmărite
Prezentul proiect de hotărîre de Guvern a fost elaborat în temeiul prevederilor
art. II alin. (2) al Legii nr. 198/2018 pentru modificarea Legii nr. 190/2003 cu privire
la veterani, în scopul aducerii actelor normative ale Guvernului în concordanță cu
prevederile legii menționate supra.
Descrierea gradului de compatibilitate
pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei naţionale
cu legislaţia Uniunii Europene
Proiectul actului normativ în speţă nu are drept scop armonizarea legislaţiei
naţionale cu legislaţia Uniunii Europene şi nu contravine legislaţiei comunitare.
Principalele prevederi ale proiectului
şi evidenţierea elementelor noi
Proiectul hotărîrii de Guvern conține amendamente în vederea completării lit. a)
și c) ale punctului 4 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a
alocaţiilor de stat pentru merite deosebite faţă de stat, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 1413/2003, prin includerea în categoriile de beneficiari de alocaţie
nominală pentru merite deosebite faţă de stat a persoanelor decorate cu cruci –
distincții de stat, în corespundere cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. a) și c) din Legea
nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani.
Fundamentarea economico-financiară
Conform estimărilor preliminare realizate de Ministerul Apărării, implementarea
noilor reglementări, presupune potențiale cheltuieli financiare suplimentare de circa
120 mii lei anual (100 persoane x 100 lei x 12 luni), care urmează a fi acoperite din
contul alocațiilor aprobate pentru Casa Națională de Asigurări Sociale pentru anul
respectiv.
Modul de încorporare a actului
în cadrul normativ în vigoare
Proiectul hotărîrii de Guvern se încorporează perfect în sistemul actelor
normative în vigoare, nefiind necesară elaborarea unor acte normative suplimentare
pentru implementarea acestuia.

Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la
actele normative, proiectul hotărîrii de Guvern urmează a fi expediat spre avizare în
adresa Ministerului Finanţelor, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului
Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.
Concomitent, în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind
transparenţa în procesul decizional şi Regulamentului cu privire la procedurile de
consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 967/2016, proiectul hotărîrii de Guvern a fost plasat pe pagina web
oficială a Ministerului Apărării (https://www.army.md), la compartimentul
„Transparenţa Decizională”, rubrica „Anunţurile privind iniţierea elaborării
deciziei” şi „Anunţurile privind organizarea consultării publice”, precum şi pe
platforma guvernamentală https://particip.gov.md (în directoriul „Modul de
participare – Proiecte – Ministere – Ministerul Apărării”).
Constatările expertizei anticorupţie
Proiectul hotărîrii de Guvern urmează a fi supus expertizei anticorupţie, care va
fi efectuată de către Centrul Naţional Anticorupţie.
Constatările expertizei juridice
Proiectul hotărîrii de Guvern urmează a fi supus expertizei juridice, care va fi
efectuată de către Ministerul Justiţiei.
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