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Privind aprobarea Avizului asupra proiectului hotărârii Parlamentului 

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 184/2021 cu privire  

la participarea contingentului Armatei Naționale în cadrul Forței  

Interimare a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL) 

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

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului hotărârii 

Parlamentului pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 184/2021 cu 

privire la participarea contingentului Armatei Naționale în cadrul Forței 

Interimare a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL).  

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Ministrul apărării Anatolie Nosatîi 

Ministrul justiției Sergiu Litvinenco 
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                                                                    Aprobat 

                                                      prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

asupra proiectului hotărârii Parlamentului pentru modificarea 

Hotărârii Parlamentului nr. 184/2021 cu privire la participarea 

contingentului Armatei Naționale în cadrul Forței Interimare 

a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL) 

 

Guvernul a examinat proiectul hotărârii Parlamentului pentru modificarea 

Hotărârii Parlamentului nr. 184/2021 cu privire la participarea contingentului 

Armatei Naționale în cadrul Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban 

(UNIFIL), înaintat cu titlu de inițiativă legislativă  (nr. 115 din 31 martie 2022) 

de către domnul Lilian Carp, deputat în Parlament, și comunică următoarele.  

Proiectul în cauză are drept scop excluderea din textul normei prevăzute în 

art. 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 184/2021 cu privire la participarea 

contingentului Armatei Naționale în cadrul Forței Interimare a Națiunilor Unite 

în Liban (UNIFIL) a prevederilor cu referire la numărul exact al contingentului 

Armatei Naționale care va participa, începând cu 1 august 2022, în cadrul Forței 

Interimare a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL), în componența forțelor militare 

italiene în UNIFIL. 

În acest sens, raționamentele expuse de autorul proiectului în nota 

informativă reflectă suficient justificarea soluției legislative propuse, în contextul 

în care noile prevederi vor încuraja realizarea unuia dintre obiectivele prioritare 

ale Armatei Naţionale de dezvoltare a capabilităţilor necesare în vederea creşterii 

nivelului de participare efectivă a Republicii Moldova în misiuni şi operaţii 

internaţionale.  

Astfel, pentru realizarea propunerilor menționate și luând în considerare că 

numărul de participare în UNIFIL variază în funcție de necesitatea operațională 

și bugetul alocat de ONU pentru misiunile internaționale, Hotărârea 

Parlamentului nr. 184/2021 cu privire la participarea contingentului Armatei 

Naționale în cadrul Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL) 

urmează a fi modificată, pentru a face mai flexibilă participarea Armatei 

Naționale în UNIFIL. 

Suplimentar, în vederea respectării normelor tehnicii legislative se impun 

următoarele propuneri. 

Sub aspectul redactării normelor din punctul de vedere al tehnicii 

legislative, relevăm necesitatea substituirii la amendamentul propus la art. 1 

pct. 2 a cuvântului „textul” cu cuvântul „cuvintele”, or, la substituirea unor 

cuvinte și cifre, cuvinte și semne de punctuație, cifre și semne de punctuație se 

folosește cuvântul „textul”, iar în celelalte cazuri pentru formularea dispozițiilor 

de modificare se utilizează termenii „cuvântul”/„cuvintele”. 
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La art. 2 se va ține cont că, potrivit art. 56 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 

cu privire la actele normative, actele normative intră în vigoare peste o lună de la 

data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau la data indicată în 

textul actului normativ, care nu poate fi anterioară datei publicării. Totodată, 

alin. (3) al acestui articol dispune că „Intrarea în vigoare a actelor normative 

poate fi stabilită pentru o altă dată doar în cazul în care se urmăreşte protecţia 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, realizarea angajamentelor 

internaţionale ale Republicii Moldova, conformarea cadrului normativ hotărârilor 

Curţii Constituţionale, eliminarea unor lacune din legislație sau contradicţii între 

actele normative ori dacă există alte circumstanţe obiective.”. Astfel, intrarea în 

vigoare a actului normativ la data publicării trebuie să fie argumentată în nota 

informativă. 

În contextul celor menționate supra, Guvernul susține proiectul hotărârii 

Parlamentului pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 184/2021 cu 

privire la participarea contingentului Armatei Naționale în cadrul Forței 

Interimare a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL), cu propunerile expuse. 

 
 
 

 

 




