NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea
activităților aeronautice de mentenanță, exploatarea pieselor, dispozitivelor
și infrastructurii aeronautice în Armata Națională
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea
proiectului
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind
organizarea activităților aeronautice de mentenanță, exploatarea pieselor,
dispozitivelor și infrastructurii aeronautice în Armata Națională a fost elaborat de
Ministerul Apărării.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și
finalitățile urmărite
Necesitatea elaborării proiectului rezultă din art. 27 alineatele (1) și (2) litera k)
din Legea nr. 345/2003 cu privire la apărarea naţională (Monitorul Oficial
nr. 200-203 art. 775), cu modificările ulterioare.
Menționăm, că în contextul Hotărârii Curții Constituționale nr. 7 din 4 martie
2021, în vederea stabilirii unui echilibru corect între principiul legitimității politice a
Guvernului al cărui mandat a încetat și principiul necesității, considerăm necesar
atribuirea proiectului prezentat la chestiunea nr. (3) treburile urgente, care trebuie
soluționate în mod imperativ pentru a preveni riscurile şi ameninţările foarte grave
pentru stat şi cetățeni, pentru viaţa economică şi socială.
Condiția care a contribuit la elaborarea acestui proiect este consolidarea
capacității de apărare a țării și menținerii capabilităților de luptă a aviației militare în
cadrul Armatei Naționale și lipsa cadrului normativ ce reglementează activitățile
aeronautice privind mentenanța tehnicii și infrastructurii de aviație.
În acest sens, în scopul desfășurării eficiente a activităților de planificare,
monitorizare a procesului de mentenanță a tehnicii și infrastructurii de aviație se
impune necesitatea stringentă a promovării acestui proiect. Organizarea şi pregătirea
capabilităților aviației militare în cadrul Armatei Naționale, prin intermediul acestui
proiect, va contribui la prevenirea riscurilor şi ameninţărilor cu caracter militar, în
corespundere cu necesităţile actuale ce vizează asigurarea apărării naţionale.
Totodată, promovarea urgentă a acestui proiect este necesară pentru depășirea
cauzelor de ordin organizatoric și normativ ce diminuează securitatea și apărarea
statului.
De asemenea, subliniem că, în temeiul art.108 din Constituția Republicii Moldova
și art.13 din Legea cu privire la apărarea naţională, Forţele Armate desfăşoară
activităţi de pregătire specifice, în limitele spaţiului naţional terestru, aerian şi
fluvial. Pentru desfăşurarea acestor activităţi, Forţele Armate folosesc centre de
instruire, poligoane, aerodromuri, terenuri şi alte elemente ale infrastructurii de
apărare, inclusiv infrastructura aeronautică militară a Armatei Naționale, în baza şi în
limitele stabilite de legislaţie.
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3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Prin adoptarea proiectului se urmărește stabilirea cadrului normativ privind
reglementarea activităților aeronautice de mentenanță a tehnicii și infrastructurii de
aviație în Armata Naţională, simplificarea procesului de elaborare, implementare a
cadrului normativ în colaborare cu structurile abilitate civile. Totodată,
implementarea regulamentului va contribui la realizarea obiectivului strategic care
prevede dezvoltarea capabilităților forțelor aeriene militare.
Obiectivul general urmează să fie atins prin realizarea următoarelor sarcini
specifice:
a) stabilirea şi menţinerea unui nivel ridicat de siguranță a pieselor,
dispozitivelor și infrastructurii aeronautice;
b) stabilirea misiunilor, atribuțiilor Ministerului Apărării și structurilor
abilitate din cadrul Ministerului Apărării privind mentenanța, exploatarea pieselor,
dispozitivelor, infrastructurii aeronautice militare.
Totodată, prin proiectul respectiv se definesc noțiunile specifice domeniului
apărării în exploatarea pieselor, dispozitivelor și infrastructurii aeronautice în Armata
Națională, precum:
- activităţi aeronautice militare – totalitatea activităţilor legate de proiectarea,
construcţia, atestarea, reparaţia, întreţinerea şi operarea aeronavelor militare, a
aerodromurilor şi a altor obiective de infrastructură aeronautică militară, legate de
serviciile de navigaţie aeriană, de pregătirea personalului aeronautic militar, precum
şi a activităţilor aeronautice militare conexe;
- activităţi aeronautice militare conexe – totalitatea serviciilor care contribuie
direct la asigurarea desfășurării activităților aeronautice militare;
- mentenanță – cuprinde activitățile întreprinse pentru menținerea tehnicii de
aviație în condiții normale de funcționare, prin înlocuirea unor componente si
executarea unor lucrări de revizie periodică, reglaj, diagnosticare si control,
planificate la intervale de timp stabilite în funcție de durata de utilizare și de timpul
de funcționare în ore.
La fel, proiectul stabilește principiile generale privind procesul de mentenanță,
exploatarea pieselor, dispozitivelor și infrastructurii aeronautice militare, exploatarea
aerodromurilor şi heliporturilor aflate în posesia Armatei Naționale, în funcție de
destinație, mărimea pistei de decolare/aterizare și capacitatea de rezistență a
învelișului ei, precum și în funcție de utilarea aerodromului cu mijloace de legătură,
și asigurare radiotehnică a zborurilor, clasificarea aerodromurilor și heliporturilor
militare.
Subsidiar, proiectul reglementează și cerinţele esenţiale privind aerodromurile
militare, caracteristicile fizice, infrastructura și echipamentul, mijloacele vizuale şi
de altă natură şi echipamentele de aerodrom, operarea şi administrarea
aerodromurilor, sistemele de administrare, cerinţe esenţiale privind mentenanța
tehnicii de aviație, inclusiv alte aspecte.
În acest sens, reglementarea activităților specificate în proiect vor spori la
realizarea obiectivului strategic care prevede dezvoltarea capabilităților forțelor
aeriene militare.
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4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea Regulamentului privind organizarea activităților aeronautice de
mentenanță, exploatarea pieselor, dispozitivelor și infrastructurii aeronautice în
Armata Națională nu implică alocarea mijloacelor financiare suplimentare de la
buget.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
După intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Apărării va aproba toate
actele necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele
normative, proiectul Regulamentului urmează a fi expediat spre avizare în adresa
Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Economiei și Infrastructurii.
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 de lege pentru modificarea unor acte legislative
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”).
7. Consultările expertize anticorupţie
Proiectul Regulamentului urmează a fi supus expertizei anticorupţie, care va fi
efectuată de către Centrul Naţional Anticorupţie.
8. Constatările expertizei de contabilitate
Proiectul Regulamentului nu necesită a fi supus expertizei de contabilitate.
9. Constatările expertizei juridice
Proiectul Regulamentului urmează a fi supus expertizei juridice, care va fi
efectuată de către Ministerul Justiţiei.
10. Constatările altor expertize
Proiectul Regulamentului nu necesită a fi supus altor expertize.
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