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NOTĂ-INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii de Guvern 

cu privire la aprobarea Planului de acţiuni „Memorie. Onoare. Respect” 

pentru consolidarea încrederii și îmbunătățirea protecției sociale și de drept 

a veteranilor de război pentru perioada 2020-2023 

 

Denumirea autorului 

şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Planului de acţiuni 

„Memorie. Onoare. Respect” pentru consolidarea încrederii și îmbunătățirea 

protecției sociale și de drept a veteranilor de război pentru perioada 2020-2023 (în 

continuare – Proiectul hotărârii 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 

Sistemul existent de protecţie socială a veteranilor de război este asigurat prin 

politica socială promovată de stat care prevede asigurarea necesităţilor vitale ale 

veteranilor prin: 

- acordarea de drepturi şi garanţii, realizarea măsurilor care le garantează 

sănătatea şi bunăstarea, asistenţa medicală, precum şi serviciile sociale necesare; 

- asigurarea cu pensii şi indemnizaţii, indexate periodic în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

- acordarea prestaţiilor sociale în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

În special, reglementările cu privire la asigurarea protecției sociale a veteranilor 

sunt cuprinse în Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani. 

În acest context, pentru o mai bună concentrare şi eficientizare a efortului 

statului în domeniul respectiv, a fost elaborat prezentul proiect. 

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 implicarea autorităților/instituţiilor publice în relaţiile cu 

veteranii şi consolidarea încrederii acestora, reprezentând o abordare cuprinzătoare 

asupra politicilor în domeniul protecţiei sociale şi de drept a veteranilor de război, 

familiilor acestora, care urmează a fi implementate, precum şi consolidării 

sistemului de mecanisme de asigurare a protecţiei sociale a veteranilor la nivel 

central şi local. 

De asemenea, acţiunile prevăzute în Plan, readuc în valoare faptele de eroism şi 

sacrificiu a participanţilor la acţiunile de luptă şi activităţile pentru înveşnicirea 

memoriei eroilor. 

Concomitent, este prevăzută avansarea importanţei activităţilor educativ 

patriotice şi stabilirea formelor noi de participare mai activă a veteranilor de război 

în acest proces. 
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Planul prevede obiective distinse în domeniul vizat pentru autorităţile publice 

centrale şi locale, precum şi sporirea potenţialului şi competenţelor Consiliul 

naţional pentru problemele veteranilor de război. 

Inclusiv, proiectul prevede elaborarea şi adoptarea Codului de etică şi conduită a 

veteranilor, cu scopul stabilirii şi instituirii unor standarde şi reguli de conduită 

pentru veterani în spiritul valorilor de onoare, cinste, demnitate, precum şi creșterea 

prestigiului şi consolidarea veteranilor în societate. 

Pentru implementarea planului urmează să fie discutată şi apoi promovată o 

iniţiativa de amendare a unor acte normative care vor viza îmbunătăţirea continuă a 

protecţiei sociale a veteranilor de război, persoanelor cu dizabilități de pe urma 

războiului şi familiilor cele căzuţi în lupte. 

Menționăm că, monitorizarea şi controlul implementării Planului de către 

autoritățile/instituţiile publice, precum şi coordonarea politicii de stat în domeniul 

protecţiei sociale a veteranilor de război este pusă în seama Consiliului naţional 

pentru problemele veteranilor de război, instituit prin HG nr. 20/2020. 

Fundamentarea economico-financiară 

Estimarea costurilor pentru acțiunile din Plan urmează să se efectueze de către 

autoritățile/instituțiile publice responsabile de realizarea acestora, în limita 

alocațiilor prevăzute în bugetele respective, atât pentru anul 2020, cât pe termen 

mediu. 

Modul de încorporare a actului 

în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul hotărârii 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 hotărârii 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, Serviciului de Informații și 

Securitate, Biroului politici de reintegrare a Cancelariei de Stat, Congresului 

Autorităților Locale din Moldova, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de 

Muncă, Agenției Servicii Publice, Primăriei mun. Chișinău. 

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 Hotărârea 

Guvernului nr. 967/2016, proiectul hotărârii 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. 

Constatările expertizei anticorupţie 

Proiectul hotărârii de Guvern urmează a fi supus expertizei anticorupţie, care va 

fi efectuată de către Centrul Naţional Anticorupţie. 
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Constatările expertizei de compatibilitate 

Proiectul hotărârii de Guvern nu necesită a fi supus expertizei de compatibilitate. 

Constatările expertizei juridice 

Proiectul hotărârii de Guvern urmează a fi supus expertizei juridice, care va fi 

efectuată de către Ministerul Justiţiei. 

Constatările altor expertize 

Proiectul hotărârii de Guvern nu necesită a fi supus altor expertize. 

 

 

Ministrul apărării     Alexandru PÎNZARI 


