
 
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 
privind examinarea petiţiilor adresate Ministerului Apărării 

şi audienţa cetăţenilor în pe parcursul anului 2018 
 

Activitatea de examinare a petiţiilor s-a desfăşurat în conformitate cu 
prevederile Legii nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare, Decretului 
Preşedintelui Republicii Moldova nr.46-II din 17 februarie 1997 privind asigurarea 
drepturilor cetăţenilor la petiţionare, Hotărârii Guvernului nr. 208 din 31 martie 
1995 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat 
referitoare la petiţiile persoanelor  fizice şi juridice, adresate organelor de stat, 
întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova cu modificările 
ulterioare.  

Pe parcursul anului 2018 au fost înregistrate 103 petiţii, cu 18 petiţii mai 
puţine în comparaţie cu anul  precedent.   

Din numărul total de petiţii (103) prin intermediul Aparatului Preşedintelui 
Republicii Moldova au parvenit – 12 petiţii; al Secretariatul  Parlamentului 
Republicii Moldova – 10 petiţii; al Cancelariei de Stat –19 petiţii; 62 petiţii 
constituie  adresările parvenite direct de la cetăţeni.   

Toate petiţiile au fost luate la control şi transmise spre examinare şi 
executare în subdiviziunile Ministerului Apărării, Marelui Stat Major al Armatei 
Naţionale şi în instituţiile Ministerului Apărării.   

Analiza petiţiilor, denotă faptul că acestea au fost examinate în termenele 
stabilite de legislaţia în vigoare.  

Tematica petiţiilor parvenite în adresa ministerului este diversă: 
- încorporarea în serviciul militar prin contract, transferul dintr-o unitate în 

alta, eliberarea din serviciul militar în termen din diverse motive, amânarea de la 
încorporare sau scutirea de serviciul militar în termen din diferite motive -21; 

- asigurarea cu spaţiu locativ, permisiunea de a privatiza spaţiul locativ 
deţinut – 20;   

- confirmarea participării la conflict armat din 1992 şi eliberarea 
legitimaţiilor de tip nou - 18; 

-  acordarea ajutorului material, recalcularea pensiilor militare – 12;  
- altele -32. 
Din numărul total de petiţii (103) au fost soluţionate problemele abordate în 

5 adresări, 4 petiţii au fost readresate după competenţă în conformitate cu art. 7 şi 9 
din Legea cu privire la petiţionare, 4 petiţii au fost anonime şi 9 petiţii – repetate.  

La celelalte 81 de petiţii au fost expediate răspunsuri cu explicaţii de rigoare, 
în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 
 
Activitatea de organizare a audienţelor  



În perioada raportată au fost organizate şi desfăşurate 14 audienţe în cadrul 
cărora au fost primite 97 persoane. Din aceştia: militari activi -17 militari în 
rezervă - 14  membrii familiilor militarilor – 19, alte categorii de cetăţeni – 16.  

Cel mai frecvent, în audienţe, au fost abordate  problemele ce ţin de 
încadrarea în serviciul militar prin contract, trecerea în rezervă din motive 
familiale, acordarea gradului militar, detaşarea în misiuni-28, asigurarea cu spaţiu 
locativ, permisiunea de a privatiza spaţiul locativ deţinut – 9, acordarea de ajutor 
financiar -9, diverse – 14. Petiţiile depuse în cadrul audienţelor au fost examinate 
în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

Pe parcursul anului 2018, în adresa ministerului au parvenit 15 cereri de 
acces la informaţie, care au fost examinate în modul şi termenele prevăzute de 
Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie. 

Pentru respectarea dreptului cetăţenilor la petiţionare şi menţinerea în 
continuare a procesului de examinare a petiţiilor la nivelul cuvenit, Nota 
informativă va fi plasată pe pagina web a ministerului. 

 
 

  
 
       
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


