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NOTĂ-INFORMATIVĂ 
la proiectul hotărîrii de Guvern 

pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 182/2018 
cu privire la legitimațiile veteranilor de război 

 
Denumirea autorului 

şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 
Proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului 

nr. 182/2018 cu privire la legitimațiile veteranilor de război (în continuare – 
Proiectul hotărîrii de Guvern) a fost elaborat de către Ministerul Apărării, în 
corespundere cu prevederile 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 

Ţinînd cont de faptul că, prin schimbarea legitimaţiilor veteranilor de război se 
urmăreşte asigurarea aplicabilităţii egale a drepturilor şi garanţiilor reflectate în 
legislaţia naţională asupra grupului de persoane, care întrunesc exigenţele ce 
confirmă statutul de veteran în corespundere cu prevederile Legii nr. 190/2003 cu 
privire la veterani, cît şi luînd în considerare faptul că, din 2018 pînă în prezent, au 
fost schimbate în jur de 15400 de legitimaţii din numărul total de 40000 planificate, 
constatăm că, termenul de un an este insuficient pentru examinarea a circa 24600 de 
dosare ale solicitanţilor, în condiţiile în care persoanele respective sunt în aşteptarea 
certificatelor de arhivă, iar un număr enorm de veterani de război sunt plecați peste 
hotarele țării. 

În acest context, se propune prelungirea termenului de schimbare a legitimațiilor 
de model vechi cu cele de model nou, pînă la data de 31 decembrie 2021, precum și 
reglementarea aspectelor ce țin de activitatea comisiilor create în acest sens, după 
expirarea termenului respectiv. 

Totodată, în procesul de lucru Comisia interdepartamentală pentru asigurarea 
schimbării și eliberării legitimației de veteran de război și comisiile interne ale 
autorităților publice de resort, s-au confruntat cu un șir de probleme, în special la 
examinarea cazurilor în care, din diferite motive obiective, persoanele nu posedă 
livretul militar cu înscrierile efectuate de comandanţii unităţilor militare aflate pe 
poziţiile de luptă sau nu este posibilă eliberarea certificatului din instituţia de arhivă 
datorită inexistenţei sau distrugerii arhivei, ceea ce presupune completarea 
Regulamentului cu privire la modul de atribuire a statutului de veteran de război și 
de eliberare a legitimațiilor veteranilor de război, cu amendamentele de rigoare. 

De asemenea, se propune completarea Hotărîrii de Guvern cu prevederi referitor 
la procedura în cazul pierderii, deteriorării, sustragerii legitimaţiei de veteran de 
război. 

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. 
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Principalele prevederi ale proiectului 
şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul vizat prevede prelungirea termenului de schimbare a legitimațiilor de 
veteran de război de model vechi cu cele de model nou (termen-limită: 31 decembrie 
2021) și stabilirea unui termen nou din momentul căruia vor fi valabile doar 
legitimațiile de veteran de război de model nou (începînd cu 01 ianuarie 2022), 
precum și includerea unor aspecte ce vizează reglementarea activității comisiilor 
create în acest sens, după expirarea termenului menționat. 

Totodată, proiectul conține completări în partea ce se referă la examinarea și 
soluționarea cererilor persoanelor care nu posedă livretul militar cu înscrierile 
efectuate de comandanţii unităţilor militare aflate pe poziţiile de luptă sau nu este 
posibilă eliberarea certificatului din instituţia de arhivă datorită inexistenţei sau 
distrugerii arhivei, prin stabilirea unei liste de acte ce pot fi prezentate spre 
confirmarea participării la acțiunile de luptă. 

De asemenea, proiectul conține prevederi cu privire la procedura aplicată în 
cazul pierderii, sustragerii sau deteriorării legitimaţiei de veteran de război, și 
anume: 

- modalitatea înștiințării autorităților competente; 
- modul de perfectarea a legitimației noi în schimbul celei pierdute, sustrase sau 

deteriorate; 
- suportarea cheltuielilor financiare necesare pentru perfectarea legitimației noi 

din contul titularului care a admis pierderea, sustragerea sau deteriorarea acesteia. 
 

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare adiționale, însă 
presupune realocarea mijloacelor financiare planificate anterior pentru perioada 
2018-2020. 

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 Finanțelor, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului 
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Serviciul de Informații și Securitate, Agenția 
Servicii Publice. 

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 va fi plasat, în modul stabilit, 
pe pagina web oficială a Ministerului Apărării (https://www.army.md) şi pe 
platforma guvernamentală https://particip.gov.md. 
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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     Victor GAICIUC 


