
NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege
pentru modificarea şi completarea articolului 4  din Legea nr. 435-XVI din

28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

Proiectul  hotărîrii  de Guvern „Cu privire la aprobarea proiectului  de lege
pentru  modificarea  şi  completarea  articolului  4  din Legea  nr.435-XVI  din  28
decembrie  2006 privind  descentralizarea  administrativă  a  fost  elaborat  de  către
Ministerul Apărării.

Apărarea naţională este una din cele mai importante funcţii ale statului şi
constituie cauza întregului popor, conform legii cu privire la apărarea naţională.

Activitatea  administrativ-militară  constituie  una  din  cele  mai  importante
funcţii ale statului şi constă în organizarea şi desfăşurarea măsurilor, ce au drept
obiectiv pregătirea ţării pentru apărare. Potrivit prevederilor legislaţiei în sistemul
administrativ-militar,  primăriilor  (preturilor)  le  revin  un  rol  foarte  important,
fiindu-le stabilite atribuţii prin acte legislative şi normative.

Conform  prevederilor  art.39  din  Legea  nr.345-XV din  25  iulie  2003  cu
privire la apărarea naţională, autorităţile administraţiei publice locale,  în raza lor
teritorială sînt responsabile,  în limitele împuternicirilor stabilite de legislaţie, de
desfăşurarea  activităţilor  administrativ-militare,  prin  organizarea  şi  asigurarea
evidenţei militare, pregătirea cetăţenilor pentru serviciul militar ş.a.

Totodată, potrivit prevederilor art.44 din Legea 1245 din 18 iulie 2002 cu
privire la pregătirea cetăţenilor  pentru apărarea Patriei,  primăriile  (preturile),  pe
plan local sînt obligate să ţină evidenţa nominală a recruţilor şi rezerviştilor, să facă
în documentele de evidenţă ale recruţilor şi rezerviştilor menţiunea privind luarea
în şi scoaterea din evidenţă, să verifice anual tinerii care urmează a fi recrutaţi ş.a.,
atribuţii stabilite exclusiv primăriilor.

În  prezent  de  către  primării,  nu  sunt  onorate  în  volum deplin  atribuţiile
menţionate, acestea refuzînd realizarea activităţilor prevăzute din motivul bugetele
limitate,  precum şi  faptul  că  prin  Legea  nr.267  din  01  noiembrie  2013  pentru
modificarea  şi  completarea  unor  acte  legislative,  s-a  amendat  art.8  din  Legea
nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, stabilindu-se că
competenţele în efectuarea cheltuielilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale
pe domenii de activitate sunt delimitate prin legislaţia privind administraţia publică
locală şi descentralizarea administrativă.

Situaţia respectivă duce la perturbarea procesului de evidenţă şi activităţilor
administrativ-militare  pe  plan  local,  datorîndu-se  modului  de  interpetare  a
legislaţiei.

În  urma trecerii  la  noul  sistem de formare  a bugetelor  locale,  autorităţile
administraţiei  publice  locale  au  fost  asigurate  cu  resurse  financiare  pentru
acoperirea  costurilor  aferente  domeniilor  proprii  de  activitate,  inclusiv  a
activităţilor administrativ-militare.



Astfel, completarea alin.(1) art.4 a Legii nr.435-XVI din 28 decembrie 2006
privind descentralizarea administrativă vizează introducerea literei a1) „realizarea
activităţilor  administrativ-militare”,  va  servi  drept  premiză,  suplimentară,  de  a
asigura  realizarea  măsurilor  în  domeniul  administrativ-militar  şi  obţinerea
resurselor  necesare  pentru  activitatea  dată  de  către  primării  (preturi),  în
conformitate cu legislaţia existentă.

În suportul acceptării efectuării acestor modificări şi completări, menţionăm
prevederile  art.4  alin.(3)  al Legii  nr.435-XVI  din  28  decembrie  2006  privind
descentralizarea  administrativă, care  prevede  că  autorităţile  publice  locale  de
nivelul  întîi,  în  limitele  legii,  dispun  de  libertate  deplină  de  acţiune  în
reglementarea şi gestionarea oricărei chestiuni de interes local care nu este exclusă
din competenţa lor şi nu este atribuită unei alte autorităţi. 

Activitatea administrativ-militară  pe plan local  nu este  atribuită  unei  alte
autorităţi şi se realizează potrivit legislaţiei de primărie (pretură), iar importanţa
acestor activităţi pentru securitatea militară a statului nu poate fi exprimată în legea
privind descentralizarea administrativă sub aspect generalizat. 

Promovarea prezentului proiect va contribui la sporirea eficienţei organizării
măsurilor  în  domeniul  administrativ-militar  (recrutarea  tinerilor  şi  încorporarea
recruţilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, ţinerea evidenţei
militare  a  recruţilor  şi  rezerviştilor,  înştiinţarea  rezerviştilor  la  mobilizare  şi
deplasarea acestora la locurile şi în termenele stabilite, etc.) pe plan local şi va
asigura realizarea obligaţiunii constituţionale de către cetăţeni.

Proiectul  Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege
pentru completarea  articolului  4  din Legea  nr.435-XVI din 28 decembrie  2006 
privind descentralizarea administrativă” este plasat pe pagina-web a Ministerului
Apărării  www.army.md,  compartimentul  „Transparenţă”,  rubrica  „Anunţurile
privind organizarea consultării publice”.

Actele legislative şi normative în domeniul apărării prevăd alocarea de surse
financiare  de  la  bugetul  de  stat  pentru  activităţile  administrativ-militare,  iar
implementarea proiectului nu necesită alocarea resurselor financiare suplimentare
de la bugetul de stat.  

Ministru                                                Anatolie ŞALARU



Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

pentru completarea articolului 4 din 
Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 

privind descentralizarea administrativă

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articol  unic.  –  Articolul  4  alineatul  (1)  din  Legea  nr. 435-XVI din  28
decembrie  2006  privind  descentralizarea  administrativă  (Monitorul  Oficial  al
Republicii  Moldova,  2007,  nr.  29–31,  art.  91),  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:

„a1) realizarea activităţilor administrativ-militare”.
 

Preşedintele Parlamentului


