
NOTĂ-INFORMATIVĂ 
la proiectul hotărîrii de Guvern 

cu privire la legitimațiile veteranilor serviciului militar 
 

Denumirea autorului 
şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la legitimațiile veteranilor serviciului 
militar (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. 5 și art. 10 ale Legii nr. 190/2003 cu privire la veterani, în 
scopul asigurării protecţiei sociale şi de drept a veteranilor serviciului militar, în 
virtutea realizării şi asigurării aplicabilităţii egale a drepturilor şi garanţiilor 
reflectate în legislaţia naţională asupra grupului de persoane, care întrunesc 
exigențele ce confirmă statutul de veteran al serviciului militar. 

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 prevede principiile generale cu privire la tipul și 

modelul legitimației de veteran al serviciului militar, categoriile de persoane 
cărora le poate fi atribuit statutul de veteran al serviciului militar, modul de 
confecționare, eliberare, înmînare, retragere, evidență, păstrare și nimicire a 
legitimației de veteran al serviciului militar, stabilirea obligațiilor pentru titularul 
legitimației de veteran al serviciului militar în vederea asigurării integrității și 
păstrării legitimației, utilizării acesteia doar în scopuri legale, evitării pierderii, 
sustragerii sau deteriorării acesteia. 

Fundamentarea economico-financiară 

Menționăm că, actualmente, în Ministerul Apărării sunt luaţi la evidenţă 
circa 4400 de persoane, care întrunesc condițiile necesare pentru a li se atribui 
statutul de veteran al serviciului militar. 

Conform informației prezentate de I.P. „Agenția Servicii Publice”, costul 
confecționării unei legitimații de veteran de război constituie circa 35 lei. 

Astfel, conform unor calcule estimative, COSTUL TOTAL al implementării 
proiectului respectiv constituie: cca 155,0 mii lei. 

Se remarcă că, acest efort financiar urmează a fi acoperit din contul 
Bugetului de Stat, prin alocarea în bugetul Ministerului Apărării a mijloacelor 
financiare necesare pentru soluționarea dezideratului în cauză. 
 



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 

Proiectul hotărîrii de Guvern urmează a fi avizat de către Ministerul 
Finanțelor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale, Agenția Servicii Publice și Comisia Națională de Heraldică. 

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 anticorupție, care 
va fi efectuată de către Centrul Național Anticorupție. 

Constatările expertizei juridice 

Proiectul hotărîrii de Guvern urmează a fi supus expertizei juridice, care va fi 
efectuată de către Ministerul Justiției. 
 
 

Ministrul apărării     Eugeniu STURZA 


