
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
 

 

 

Y:\004\ANUL 2018\HOTARÎRI\11901\redactat_11901-ro.docx 

Privind aprobarea proiectului de lege 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 190-XV 

din 8 mai 2003 cu privire la veterani 

------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la 

veterani. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul apărării      Eugeniu Sturza 

 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Svetlana Cebotari 

 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 

 

 

Ministrul justiţiei      Victoria Iftodi 
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Proiect 

 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

L E G E  

 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 190-XV 

din 8 mai 2003 cu privire la veterani 
 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
 

 

Art. I. – Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 84-86, art. 392), cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 21 alineatul (2), prima propoziție va avea următorul cuprins: 

„Au dreptul la alocaţie nominală beneficiarii de pensii, stabilite conform 

legislației naționale şi beneficiarii de alocaţii sociale de stat, stabilite conform 

Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele 

categorii de cetăţeni, încadraţi în următoarele categorii:”. 

 

2. Articolul 22 alineatul (1): 

la litera a), după cuvintele „celor decorate cu” se introduc cuvintele „cruci 

sau”; 

la litera c), după cuvîntul „medalii” se introduce cuvîntul „ , cruci”. 

 

Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019. 

(2) Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în 

concordanță cu prezenta lege. 

 

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ-INFORMATIVĂ
la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 190-XV 

din 8 mai 2003 cu privire la veterani

Denumirea autorului
;;______ şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului__________
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 190-XV | 

din 8 mai 2003 cu privire la veterani a fost elaborat de către Ministerul Apărării. j 
Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului 

şi finalităţile urmărite prin implementarea noilor reglementări
Prezentul proiect de lege a fost elaborat în temeiul prevederilor art. II 

alin. (3) lit. a) al Legii nr. 114 din 21 septembrie 2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 1123/1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii 
Moldova, în scopul aducerii în concordanţă a legislaţiei cu legea menţionată 
supra.

De asemenea, elaborarea şi promovarea proiectului în cauză derivă din 
necesitatea excluderii din textul Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la 
veterani a actelor enumerate în alin. (2) al art. 21 şi substituirea acestora cu 
sintagma „legislaţiei naţionale”, pentru a evita apariţia în viitor a unor neclarităţi 
la interpretarea dispoziţiilor respective.

Totodată, prin acest proiect de lege se urmăreşte asigurarea unor măsuri 
suplimentare de protecţie socială pentru cetăţenii Republicii Moldova care au j
participat la misiuni şi operaţii internaţionale.______________  _ ____

Descrierea gradului de compatibilitate 
pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei naţionale 
• ■-=!!:i/ .:- c u  legislaţia Uniunii Europene____________________

Proiectul actului legislativ în speţă nu are drept scop armonizarea legislaţiei 
naţionale cu legislaţia Uniunii Europene şl nu contravine legislaţiei comunitare.

Principalele prevederi ale proiectului
şi evidenţierea elementelor noi____________________

Proiectul vizat conţine amendamente în vederea completării lit. a) şi c) ale 
alin. (1) al art. 22 din Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani \ 
prin includerea în categoriile de beneficiari de alocaţie nominală pentru merite ! 
deosebite faţă de stat a persoanelor decorate cu cruci -  distincţii de stat.

De asemenea, prin prezentul proiect se propune expunerea în redacţie nouă a j 
art. 21 alin. (2) din Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani, şi j 
anume substituirea denumirilor legilor enumerate în acest alineat cu sintagma j 
„legislaţiei naţionale____________________ __________

Fundamentarea economico-financiară

Pînă în prezent nu există cazuri de decorare a cetăţenilor Republicii Moldova j 
cu distincţii de stat de tip „cruce”.

Totodată, este necesar de menţionat că, la momentul actual, în cadrul 
sistemului de decoraţii de stat ale Republicii Moldova există o singură distincţie 
de stat de tip „cruce”, şi anume „Crucea Misiunilor Internaţionale”.



Anual, în cadrul misiunilor/operaţiilor internaţionale participă circa 100 dej 
cetăţeni ai Republicii Moldova (16 militari în misiuni internaţionale sub egida j 
ONU, 80-82 militari în misiunea KFOR (Kosovo), 1-2 persoane în alte misiuni), j 

De asemenea, subliniem că, în corespundere cu prevederile art. 21 alin. (2) al j 
Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani, persoanele decorate cu I 
distincţii de stat de tip „cruce” urmează să beneficieze de dreptul la alocaţie 
nominală doar în cazul în care le va fi stabilită pensia în conformitate cu Legea 
nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au 
avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cemobîl, Legea asigurării cu pensii a 
militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor 
afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993, Legea nr. 39-XIII 
din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament, Legea nr. 544-XIII 
din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, Legea nr. 156-XIV 
din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii, Legea nr. 768-XIV 
din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, Legea nr. 158-XVI din 4 iulie ; 
2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Legea nr. 3 | 
din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură, Legea nr. 302 din 21 decembrie 
2017 cu privire la Serviciul Vamal sau sunt beneficiari de alocaţii sociale de stat, 
stabilite conform Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale 
de stat pentru unele categorii de cetăţeni.

Incepînd cu anul 1997 şi pînă la momentul actual, în cadrul misiunilor şi 
operaţiilor internaţionale au participat în jur de 600 de militari. Dintre aceştia, s- 
au eliberat din serviciul militar cu dreptul la pensie 120 persoane, aproximativ 
jumătate din ele fiind decorate cu diferite distincţii de stat.

Concomitent, s-a constatat că, anual sunt decoraţi cu distincţii de stat, în 
mediu, pînă la 30 de militari activi. I

într-o altă ordine de idei, menţionăm că, media anuală a militarilor care se j 
eliberează din serviciul militar prin contract, cu dreptul de a primi pensie, care 
anterior au participat la misiuni/operaţii internaţionale, constituie 20 militari.

Contextual, menţionăm că, reieşind din prevederile art. 22 alin. (3) al Legii 
nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani, persoanelor care se încadrează 
în mai multe categorii de beneficiari de alocaţie nominală (au fost decoraţi cu 
mai multe distincţii de stat) li se stabileşte o singură alocaţie, la alegere.

Totodată, accentuăm că, crucile jubiliare şi comemorative se instituie prin 
lege ordinară şi, respectiv, nu fac parte din sistemul de distincţii de stat instituit 
prin Legea nr. 1123-XII din 30 iulie 1992. Astfel, prin prisma prevederilor 
art. 21 al Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani, aceste distincţii 
nu oferă dreptul la alocaţii financiare lunare pentru deţinătorii acestora.

Aşadar, implementarea noilor reglementări, ce acordă persoanelor decorate 
cu „cruci” (distincţii de stat) dreptul de a beneficia de alocaţie nominală pentru 
merite deosebite faţă de stat, presupune potenţiale cheltuieli financiare 
suplimentare, estimate de către Ministerul Apărării la circa 12Q mii lei anual 
(100 persoane x 100 lei x 12 luni).

Se remarcă că, acest efort financiar al Bugetului de Stat urmează a fi acoperit j 
din contul alocaţiilor aprobate pentru Casa Naţională de Asigurări Sociale. 1



Respectiv, reieşind din prevederile Legii finanţelor publice şi j 
responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, avînd în vedere! 
planificarea bugetară treptată a mijloacelor financiare necesare pentru 
implementarea proiectului de lege, se propune ca amendamentele respective să 
11 e puse în aplicare începînd cu data de 1 ianuarie 2019.

Modul de încorporare a actului
: ____________  în cadrul normativ în vigoare_________________

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 190-XV din 8 
mai 2003 cu privire la veterani 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 şi completările propuse nu afectează 
concepţia generală sau caracterul unitar al actului legislativ amendat.

Suplimentar, menţionăm că, aplicarea proiectului în cauză urmează să fie 
asigurată prin modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de 
stabilire şi plată a alocaţiilor nominale de stat pentru merite deosebite faţă de stat, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1413 din 27 noiembrie 2003.____________

Avizarea şi consultarea publică a proiectului

Proiectul de lege a fost avizat de către Ministerul Finanţelor, Ministerul 
Afacerilor Interne şi Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

Propunerile şi obiecţiile recepţionate au fost examinate şi luate în considerare 
la definitivarea proiectului, acestea regăsindu-se în sinteza, anexată la proiect.

în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 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 din 9 august 2016, proiectul de lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la ; 
veterani a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Apărării ] 
(https://www.army.md)t la compartimentul „Transparenţa Decizională”, rubrica 
Anunţurile privind iniţierea elaborării decizieF şi rubrica privind
organizarea consultării publice”, precum şi pe platforma guvernamentală 
https://particip.gov. md.

în perioada 10 -  30 aprilie 2018, proiectul de lege a fost supus consultărilor 
publice. însă, din partea reprezentanţilor societăţii civile nu au parvenit 
recomandări pe marginea proiectului în cauză. ______________________

Constatările expertizei anticorupţie

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 190-XV 
din 8 mai 2003 cu privire la veterani a fost supus expertizei anticorupţie, j 
efectuată de către Centrul Naţional Anticorupţie.

Conform Raportului de expertiză anticorupţie nr. ELO18/5082 din 31 mai | 
2018, proiectul expertizat nu conţine factori de risc sau riscuri de corupţie. .._ j

https://www.army.md)t
https://particip.gov


Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 190-XV 
din 8 mai 2003 cu privire la veterani a fost supus expertizei juridice, efectuată de | 
către Ministerul Justiţiei. J

Respectiv, acesta a fost definitivat în corespundere cu propunerile şi j 
obiecţiile comunicate în aviz._______ _____________________ ______________j

Constatările expertizei juridice

Ministrul apărării Eugeniu STURZA
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