
Proiect 
 

 
 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

L E G E  
 

pentru modificarea unor acte normative 
 
 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
 
 

Art. I. – La articolul 13 alineatul (1) din Legea securităţii statului 
nr. 618/1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 10-11, art. 117), cu 
modificările ulterioare, după textul „Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii 
Moldova,” se completează cu textul „Ministerul Apărării,”. 
 

Art. II. – Legea nr. 619/1995 privind organele securităţii statului (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 10-11, art. 115), cu modificările ulterioare, 
se modifică după cum urmează: 
 

1. Articolul 3: 
la litera d), după textul „şi politice externe,” se completează cu textul „al 

apărării naţionale,”; 
la litera e), după cuvîntul „telecomunicaţii” se completează cu textul „ , la 

obiecte şi construcţii militare, precum”. 
 

2. La articolul 13 alineatul (1), după textul „Serviciul de Informaţii şi 
Securitate al Republicii Moldova,” se completează cu textul „Ministerul Apărării,”. 
 

3. Se completează cu articolul 141 cu următorul cuprins: 
„Articolul 141. Ministerul Apărării 
Ministerul Apărării este organul central de specialitate al administraţiei publice 

care asigură securitatea militară a statului prin realizarea politicii guvernamentale 
privind organizarea şi pregătirea sistemului naţional de apărare, prevenirea şi 
combaterea riscurilor şi ameninţărilor cu caracter militar la adresa securităţii statului, 
coordonarea şi conducerea activităţilor în domeniul apărării naţionale, consolidarea şi 
dezvoltarea capabilităţilor Armatei Naţionale şi pregătirea acesteia pentru executarea 
misiunilor de apărare a ţării, în scopul garantării suveranităţii, integrităţii teritoriale a 
ţării, independenţei şi unităţii statului.”. 
 

4. La articolul 22, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
„(2) Militarii şi colaboratorii din organele securităţii statului beneficiază de 

protecţie socială garantată de stat în baza prevederilor legilor speciale care 
reglementează îndeplinirea serviciului în cadrul organelor din care fac parte aceştia.”. 



 
Art. III. – (1) Guvernul, în termen de pînă la 6 luni de la data intrării în 

vigoare a prezentei legi: 
a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în 

concordanţă cu prezenta lege; 
b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege. 
(2) Pînă la aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege, actele 

normative se vor aplica în partea ce nu contravine prezentei legi. 
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