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NOTĂ-INFORMATIVĂ 
la proiectul hotărîrii de Guvern 

cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului 
 

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

Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea unor hotărîri ale 
Guvernului (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. IX alin. (4) al Legii nr. 184/2018 pentru modificarea unor acte legislative; 
- art. V alin. (4) lit. b) al Legii nr. 232/2018 pentru modificarea unor acte 

legislative; 
- art. 30 alin. (3) lit. b) al Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare 

în sectorul bugetar. 
Astfel, elaborarea și promovarea proiectului în cauză derivă din necesitatea 

ajustării cadrului normativ subsecvent (în speță – HG nr. 587/2003, HG 
nr. 897/2003, HG nr. 864/2005, HG nr. 650/2006, HG nr. 941/2006, HG 
nr. 1042/2007, HG nr. 387/2010 și HG nr. 980/2010) în corespundere cu ultimele 
modificări operate în legislația națională. 

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 vizat prevede racordarea cadrului normativ conex la prevederile 

legislației în vigoare, în contextul adoptării unor acte legislative noi sau operării 
amendamentelor la acte legislative existente, și anume: 

- implementarea mecanismului de acordare a concediului paternal bărbaților care 
îndeplinesc serviciul militar (pct. 5 subpct. 25) și 29) din proiect); 

- punerea în aplicare a noului sistem de grade militare destinate efectivelor de 
sergenți și soldați (pct. 1 subpct. 5), 6), 8), 9), pct. 2, pct. 3 subpct. 3), pct. 4, pct. 5 
subpct. 4)-7), 9), 13), 15)-20) și 22)-24) și pct. 8 din proiect); 

- ajustări în corespundere cu prevederile sistemului unitar de salarizare în 
sectorul bugetar (pct. 5 subpct. 1), 8), 12), 21), 26) și 27) din proiect); 

- crearea condițiilor optime pentru activitatea catedrelor militare din cadrul 
instituțiilor de învățămînt superior publice (pct. 1 subpct. 1) și 2) din proiect); 

- perfecționarea mecanismului de management al cadrelor militare și a 
mecanismului de încorporare în serviciul militar în termen și în cel cu termen redus 
(pct. 3 subpct. 1) și 2), pct. 5 subpct. 2), 3), 10), 11), 14), 28) și 30 din proiect); 

- stimularea procesului de reconversie profesională și adaptare socială a 
militarilor prin contract (pct. 6 din proiect). 
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Totodată, proiectul hotărîrii de Guvern include și unele modificări cu caracter 
redacțional, precum și repararea unor omisiuni ce au fost admise la operarea 
amendamentelor anterioare (pct. 1 subpct. 3), 4) și 7), pct. 3 subpct. 4)-7), pct. 7 din 
proiect). 

Fundamentarea economico-financiară 

Conform estimărilor preliminare, implementarea proiectului nu implică 
cheltuieli financiare adiționale şi alocarea mijloacelor financiare suplimentare din 
contul Bugetului de Stat, întrucît punerea în aplicare a noilor reglementări se 
efectuează întru executarea Legii nr. 184/2018 pentru modificarea unor acte 
legislative, Legii nr. 232/2018 pentru modificarea unor acte legislative, Legii 
nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și se va realiza 
în limitele (din contul) alocațiilor financiare prevăzute pentru executarea legilor 
nominalizate anterior. 

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 Economiei și Infrastructurii, Ministerului Finanțelor, 
Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, 
Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției 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, în modul 
stabilit, 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. 

 
 

Ministrul apărării      Pavel VOICU 


