
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul legii privind modificarea articolului 13 

din Legea nr.345/2003 cu privire la apărarea naţională 

 

1 Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

 Proiectul legii privind modificarea articolului 13 din Legea nr.345/2003 cu 

privire la apărarea naţională (în continuare – Proiectul de lege), a fost elaborat de 

către Ministerul Apărării conform prevederilor art. 23 alin. (1) şi (2) lit. c) din 

Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. 

2      Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 

urmărite 

 Proiectul de lege are drept scop ajustarea cadrului normativ referitor la 

reglementarea modului de administrare a terenurilor cu destinaţie specială de 

apărare. 

Astfel, articolul 13 alineatele (1) şi (2) din Legea nr.345/2003 cu privire la 

apărarea naţională prevăd că “Forţele destinate apărării naţionale desfăşoară 

activităţi de pregătire specifice, în limitele spaţiului naţional terestru, aerian şi 

fluvial, cu respectarea normelor de protecţie a mediului. Pentru desfăşurarea 

acestor activităţi, forţele destinate apărării naţionale folosesc centre de instruire, 

poligoane, aerodromuri, terenuri şi alte elemente ale infrastructurii de apărare.  

      Însă, conform art. 9 al Legii nr. 1192 din 04.07.2002 privind pregătirea de 

mobilizare, în scopul pregătirii teritoriului ţării pentru apărare, se efectuează 

amenajarea lui operativă. Porţiunile din teritoriul ţării şi sarcinile privind 

amenajarea lor operativă pentru necesităţile apărării sunt determinate de 

Ministerul Apărării. Or, amenajarea operativă presupune desfășurarea 

activităților prevăzute în acest sens în mod direct și în termeni foarte restrânși. 

      Subsecvent, terenurile destinate apărării ţării necesită să fie utilizate de 

autoritățile sistemului național de apărare și securitate în vederea administrării 

directe, rapide, mobile şi discreţionară a acestorapentru exercitarea misiunilor 

constituţionale, ceea ce în starea actuală de fapt, prin transmiterea terenurilor 

destinate necesităţilor de apărare în administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice 

este diminuată capacitatea şi mobilitatea Ministerului Apărării de a utiliza în mod 

direct infrastructura imobiliară militară pentru realizarea obiectivului de bază al 

instituţiei cu referinţă la asigurarea capacităţii de apărare a statului. 

      De asemenea, art. 55 al Codului Funciar reglementează clar regimul juridic al 

loturilor cu destinație specială de apărare. Conform articolului menționat, 

unităţilor militare, instituţiilor militare de învățământ şi organizaţiilor Forţelor 

Armate le sunt repartizate terenuri destinate necesităţilor de apărare, necesare 

pentru amplasarea şi desfăşurarea permanentă a activităţii. 

Totodată, conform prevederilor Programului „Armata Profesionistă 2018-2021” 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.601/2018, au fost inițiate procese de 

lex:LPLP19960719947


modernizare a infrastructurii militare în cadrul unităților și instituțiilor Armatei 

Naționale, a căror implementare se bazează pe suportul partenerilor externi de 

dezvoltare.Însă, pentru a beneficia de aceste proiecte, Ministerul Apărării 

urmează să prezinte partenerilor externi actele ce confirmă faptul că terenurile pe 

care sunt situate obiectivele preconizate a fi renovate se află în administrarea 

ministerului. 

În contextul celor expuse, având în vedere că 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, 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, independenţei şi unităţii 

statului, administrarea directă a terenurilor cu destinaţie specială constituie o 

condiţie esenţială în realizarea misiunilor enumerate. 

Prin urmare, în acest context și reieșind din rolul Ministerului Apărării în cadrul 

sectorului de securitate națională, aceste aspecte necesită o reglementare 

corespunzătoare, transpusă în legislația din domeniu. Astfel, este indispensabil de 

a opera amendamente la articolul 13 alineatul (2) din Legea nr.345/2003 cu 

privire la apărarea naţională, prin substituirea termenului „folosesc” cu termenul 

„administrează”. 

3       Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu legislația 

Uniunii Europene 

       Proiectul actului normativ în speţă nu are drept scop armonizarea legislaţiei 

naţionale cu legislaţia Uniunii Europene şi nu contravine legislaţiei comunitare. 

4       Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi. 

 Proiectul vizat conține amendamente în vederea modificării articolului 13 

alineatul (2) din Legea nr.345/2003 cu privire la apărarea naţională, şi anume 

specificarea dreptului de administrare a terenurilor cu destinaţie specială de 

apărare de către Ministerul Apărării, cu scopul utilizării directe, rapide, mobile şi 

discreţionară a acestora. 

5      Fundamentarea economico-financiară 

 Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare suplimentare din 

contul Bugetului de Stat. 

6      Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

 Proiectul Legii pentru modificarea articolului 13 din Legea nr.345/2003 cu 

privire la apărarea naţională se încorporează perfect în sistemul actelor legislative 

în vigoare, este corelat cu prevederile cadrului legal în vigoare, cu care se află în 

conexiune, iar modificările propuse nu afectează concepţia generală sau 

caracterul unitar al actului legislativ amendat.  
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7      Avizarea și consultarea publică a proiectului 

 În temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) lit. e) și art. 32 alin. (1) din Legea nr. 

100/2017 cu privire la actele normative, proiectul de lege urmează a fi expediat 

spre avizare în adresa Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei şi 

Infrastructurii şi Agenţiei Proprietăţii 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 de lege urmează a fi 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”). 

8      Constatările expertizei anticorupție 

 În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) lit. e) și art. 35 ale Legii nr. 

100/2017 cu privire la actele normative și art. 25 alin. (3) lit. a) și art. 28 ale 

Legii integrității nr. 82/2017, proiectul de lege urmează a fi supus expertizei 

anticorupţie, care va fi efectuată de către Centrul Naţional Anticorupţie. 

9      Constatările expertizei de compatibilitate 

 Proiectul de lege nu necesită a fi supus expertizei de compatibilitate. 

10      Constatările expertizei juridice 

 În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) lit. e) și art. 37 ale Legii 

nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul de lege urmează a fi supus 

expertizei juridice, care va fi efectuată de către Ministerul Justiției. 

11      Constatările altor expertize 

 Proiectul de lege nu necesită a fi supus altor expertize. 

  

Ministru                                                    Alexandru PÎNZARI 

 


