
Proiect  

 

LEGEA 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.345-XV din 25 iulie 2003  

cu privire la apărarea naţională 

 

Art.I – Legea nr.345-XV din 25 iulie 2003 cu privire la apărarea naţională 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003 nr. 200-203, art.775), cu modificările 

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

1. La articolul 1, alineatul (1) se completează, după sintagma ”destinaţia 

forţelor sistemului naţional de apărare,” cu sintagma ”şi planificarea apărării 

naţionale”. 

 

2. La articolul 2, conţinutul noţiunii ”sistem naţional de apărare” se 

completează, după liniuţă cu cuvântul ”conducerea,”. 

 

3. La articolul 3 sintagma ”Concepţia securităţii naţionale, Doctrina militară a 

Republicii Moldova” se substituie cu sintagma „strategia securităţii naţionale, strategia 

naţională de apărare, strategia militară”. 

 

4. Articolul 4: 

la litera b)  va avea următorul cuprins: „b) aprobarea strategiei securităţii 

naţionale, strategiei naţionale de apărare și strategiei militare;”. 

 

5. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) Pentru îndeplinirea angajamentelor Republicii Moldova asumate în cadrul 

Cartei ONU, tratatelor încheiate cu Uniunea Europeană, cu alte organizaţii 

internaţionale şi state străine, Republica Moldova poate participa la misiuni şi operaţii 

internaţionale conform Legii nr.219 din 03 decembrie 2015 privind participarea 

Republicii Moldova la misiuni şi operaţii internaţionale”. 

 

6. La articolul 24, alineatul (2):  

litera a) sintagma „concepţia securităţii naţionale şi doctrina militară a statului” 

se substituie cu sintagma „strategia securităţii naţionale şi strategia naţională de 

apărare”; 

se completează cu o literă nouă c)1 cu următorul cuprins: 

„c) 1 aprobă regulamentul disciplinei militare, regulamentul serviciului interior 

al Forţelor Armate ale Republicii Moldova, regulamentul serviciului de garnizoană şi 

serviciului de gardă al Forţelor Armate ale Republicii Moldova;” 

se completează cu  litere noi e)1 cu următorul cuprins: 

„e)1 exercită controlul democratic civil asupra Forţelor Armate;” 

 

7. La articolul  25, alineatul (2): 

litera b) va avea următorul cuprins: 

„b) prezintă Parlamentului spre aprobare proiectele:  
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- strategiei securităţii naţionale; 

- strategiei naţionale de apărare;  

- structurii generale şi efectivelor componentelor Forţelor Armate; 

- regulamentul disciplinei militare, regulamentul serviciului interior al Forţelor 

Armate ale Republicii Moldova, regulamentul serviciului de garnizoană şi serviciului 

de gardă al Forţelor Armate ale Republicii Moldova; ” 

la litera c), după liniuţă „planul de întrebuinţare a Forţelor Armate” se introduce 

o nouă liniuţă cu următorul conţinut: „- regulamentul instrucţiei de front al Forţelor 

Armate ale Republicii Moldova”. 

la litera i) după sintagma „stabilit de legislaţie,” se introduce sintagma „la 

propunerea Guvernului”. 

 

8. Articolul 27: 

alineatul (2) se completează cu două litere noi a)1, a)2 cu următorul cuprins: 

„a)1 elaborează şi prezintă Preşedintelui Republicii Moldova – Comandant 

Suprem al Forțelor Armate strategia naţională de apărare pentru înaintare spre 

aprobare Parlamentului; 

a)2  aprobă strategia militară; 

a)3  aprobă analiză strategică a apărării;” 

 

la litera h) se substituie sintagma „instituţii de învăţămînt militar” cu sintagma  

„instituţii de învăţămînt în domeniul milităriei.” 

la litera j) se substituie sintagma „instituţiilor de învăţămînt militar” cu sintagma  

„instituţiilor de învăţămînt în domeniul milităriei.” 

 

9. La articolul  28, alineatul (2): 

litera b) va avea următorul cuprins: 

„b) participă şi conduce procesul de elaborare a  strategiei naționale de apărare;” 

după  litera b) se completează cu trei litere noi b)1, b)2, b)3 cu următorul cuprins: 

b)1 elaborează strategia militară şi după avizarea cu Preşedintele Republicii 

Moldova – Comandant Suprem al Forțelor Armate, o prezintă Guvernului pentru 

aprobare; 

b)2 emite directiva de planificare a apărării;  

b)3 inițiază propuneri privind perfecţionarea cadrului juridic și a documentelor 

de politici în domeniul apărării naționale și propuneri privind formarea bugetului 

militar; ”. 

 

10.  La articolul 34: 

alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins: 

”(3) Şeful Marelui Stat Major al Armatei Naţionale exercită conducerea militară 

a Armatei Naţionale și este militarul cu cea mai înaltă funcţie de conducere în Armata 

Naţională şi grad militar în stat, numit de Preşedintele Republicii Moldova, la 



3 

 

propunerea Ministrului Apărării, cu avizul Prim-ministrului pentru o perioadă de 4 ani, 

cu posibilitatea prelungirii  mandatului cu pînă la 2 ani. 

(4) În funcţia de şef al Marelui Stat Major al Armatei Naţionale este numit cel 

mai competent ofiţer din locțiitorii acestuia, cu o experienţă corespunzătoare în funcţii 

de conducere şi de stat major.” 

se completează cu două alineate noi (41) și (42), avînd următorul cuprins: 

”(41) Șeful Marelui Stat Major al Armatei Naţionale este numit şi eliberat din 

funcţie în conformitate cu prezenta lege și prevederile Legii nr.162-XVI din 22 iulie 

2005 cu privire la statutul militarilor. 

(42) Prevederile alin.(3) referitoare la durata mandatului nu se aplică pe timpul 

stării de urgență, asediu sau de război.” 

 

11.  Legea se completează cu un Capitol nou IV1 care va avea următorul cuprins: 

”Capitolul IV1. PLANIFICAREA APĂRĂRII NAŢIONALE 

 

Art.361. - (1) Planificarea apărării este componenta esențială a politicii de 

apărare și reprezintă procesul prin care sunt stabilite obiectivele pentru asigurarea 

apărării naţionale, căile de realizare a acestora şi stabileşte volumul şi structura 

resurselor de apărare necesare şi modul de alocate a acestora. 

(2) Realizarea obiectivelor apărării naţionale, se asigură şi prin contribuţiile 

altor autorități publice, instituții publice, agenților economici și cetățenilor, în 

conformitate cu prezenta lege și legislaţia în vigoare. 

(3) Domeniile de planificare a apărării naţionale sunt: 

a) planificarea forţei; 

b) planificarea resurselor; 

c) planificarea logistică; 

d) planificarea armamentelor şi tehnicii militare; 

e) planificarea pentru comandă, control şi comunicaţii. 

(4) În cadrul procesului de planificare a apărării sunt incluse și programele de 

cooperare și asistență militară internaţională. 

 

Art.362. – Planificarea apărării naţionale se realizează în baza măsurilor şi 

acţiunilor de planificare întreprinse de Parlament, Preşedintele Republicii Moldova şi 

Guvern, precum şi de autorităţile publice, cu atribuţii în domeniul securităţii şi apărării 

naţionale. 

 

Art.363. - (1) Documentele de politici în baza cărora se realizează planificarea 

apărării naţionale sunt: strategia securităţii naţionale, strategia naţională de apărare şi 

strategia militară. 

(2) Obiectivele, prioritățile și direcțiile de acțiune în domeniul apărării din 

Programul de guvernare se stabilesc în concordanță cu procesul de planificare și 

documentele de politici în baza cărora se realizează planificarea apărării naţionale.    
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(3) Alte documente, relevante domeniului de apărare naţională, elaborate de 

către autorităţile publice, se coordonează cu Ministerul Apărării, asigurînd 

complementarea şi integrarea acţiunilor şi activităţilor prevăzute de aceste documente. 

(4) La necesitate, Ministerul Apărării efectuează analiza strategică a apărării cu 

scopul evaluării capabilităților existente și determinării capabilităților necesare pentru 

identificarea lacunelor în capabilitățile necesare și înaintarea recomandărilor  pentru 

corespunderea sistemului național de apărare provocărilor cu caracter militar existente 

sau eventuale. Ministerul Apărării prezintă spre aprobare la Guvern analiza strategică 

a apărării.  

 

Art.364. - (1) Strategia securităţii naţionale este un document care stabileşte 

modalitatea de realizare a funcţiilor instituţiilor statului în scopul asigurării securităţii 

naţionale reieşind din analiza mediului de securitate. 

(2) Strategia securităţii naţionale a Republicii Moldova are un orizont de 

acoperire pe termen mediu şi cuprinde: definirea intereselor şi obiectivelor naţionale 

de securitate, analiza mediului de securitate, identificarea factorilor de risc, direcţiile 

de acţiune, modalităţile pentru realizarea obiectivelor sale de securitate şi apărare.  

(3) În cazul în care în perioada de valabilitate a strategiei securităţi naţionale 

intervin schimbări majore ale mediului de securitate, Preşedintele Republicii Moldova 

va iniţia procesul de revizuire și ajustare a acesteia sau de elaborare a unei noi strategii 

cu prezentarea acesteia în Parlament în vederea adoptării. 

 

Art.365. - (1) Strategia naţională de apărare este documentul de bază care 

fundamentează planificarea apărării la nivel naţional. 

(2) În vederea realizării obiectivelor naţionale în domeniul de securitate şi 

apărare stabilite în strategia securităţii naţionale, Guvernul Republicii Moldova 

elaborează strategia naţională de apărare, care: identifică potenţialele riscuri şi 

ameninţări în domeniul apărării, reieşind din mediul de securitate, stabilește 

obiectivele politicii de apărare, precum şi căile şi resursele necesare realizării acestora. 

(3) Strategia naţională de apărare are un orizont de acoperire pe termen mediu. 

Guvernul prezintă Preşedintelui Republicii Moldova – Comandant Suprem al Forțelor 

Armate strategia naţională de apărare pentru  înaintare spre aprobare Parlamentului, în 

termen de pînă la 4 luni de la aprobarea strategiei securităţii naţionale.  

 

Art.366. - (1) Strategia militară este un document care stabileşte modul de 

întrebuinţare a Forţelor Armate în scopul asigurării realizării obiectivelor militare. 

(2) Strategia militară cuprinde mediul de securitate, riscurile cu caracter militar, 

obiectivele militare, capabilităţile necesare și prioritățile realizării acestora,  

conceptele de întrebuinţare a Forţelor Armate, sarcinile categoriilor de forţă, structura 

forțelor, pregătirea și înzestrarea lor; prezentând, totodată, şi resursele necesare 

executării acestora.  

(3) Strategia militară are un orizont de acoperire pe termen mediu şi se prezintă 

spre aprobare Guvernului, după avizarea cu Preşedintele Republicii Moldova – 



5 

 

Comandant Suprem al Forțelor Armate, în termen de pînă la 3 luni de la aprobarea 

strategiei naţionale de apărare. 

 

Art.367. - (1) În baza prevederilor strategiei naţionale de apărare și strategiei 

militare, Ministrul apărării emite Directiva de planificare a apărării, care cuprinde 

obiectivele generale și prioritățile Ministerului Apărării, ghidările pentru domeniile 

planificării apărării, obiectivele specifice, capabilitățile și proiecția bugetară pentru 

fiecare program. 

(2) Elaborarea, coordonarea şi monitorizarea programelor bugetare incluse în 

Directiva de planificare intră în sarcina organelor de planificare ale Ministerului 

Apărării, iar de execuţia acestora sunt responsabili directorii de programe. 

(3) Directiva de planificare a apărării este elaborată pe termen mediu şi se 

revizuieşte anual. 

 

Art.368. - Modalităţile privind elaborarea, coordonarea şi execuţia altor 

documente de planificare a apărării se reglementează prin actele departamentale 

aprobate de către Ministrul apărării. 

 

Art.369. - Pentru implementarea documentelor de politici în domeniul apărării 

naţionale, Ministerul Apărării poate încheia acorduri interinstituţionale de colaborare. 

 

Art. II - (1) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi: 

a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în 

concordanţă cu prezenta lege; 

b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege. 

(2) Pînă la aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege, actele 

normative se vor aplica în măsura în care nu contravin prezentei legi. 

 
 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                           Andrian CANDU 
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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea  

Legii nr.345-XV din 25 iulie 2003 cu privire la apărarea naţională  

 

Ministerul Apărării a elaborat proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.345-XV din 25 iulie 2003 cu privire la apărarea naţională pentru executarea Deciziei 

Consiliului Suprem de Securitate din 23 martie 2015 şi realizarea obiectivelor din secțiunea 

B. ”Securitate şi apărare”, Capitolul II al Programului de activitate al Guvernului Republicii 

Moldova 2016-2018, realizarea acţiunii din art. 7 „Prevenirea conflictelor şi gestionarea 

situaţiilor de criză” al Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de 

Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.  

În perioada 05-19 februarie curent proiectul legii pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.345-XV din 25 iulie 2003 cu privire la apărarea naţională a fost supus procedurii de 

avizare şi consultare cu autorităţile administraţiei publice, urmare a căruia au fost 

recepţionate o serie de propuneri conceptuale din partea instituţiilor interesate, care au impus 

modificarea esenţială a proiectului elaborat de Ministerul Apărării.  

Astfel, au fost înlăturate şi elucidate toate discrepanțele, lacunele, dublările la 

capitolul: noţiuni, structura, atribuțiile și modul de luare a deciziilor în guvernarea sistemului 

național de apărare; forțele sistemului național de apărare; consolidarea controlului 

democratic asupra forțelor armate; dezvoltarea capacităților de informații militare în scopul 

apărării naționale și implementarea programelor de asigurare a securității informaționale și 

apărării cibernetice, etc. Totodată, luînd în consideraţie, conjunctura actuală a cadrului 

juridic, neaprobarea unor acte legislative, normative şi de politici premergătoare a impus 

Ministerul Apărării să amâne procesul de completare şi modificare a legii cu prevederile 

susmenţionate. Este de menţionat, că odată cu aprobarea Strategiei Securităţii Naţionale, 

Strategiei Naţionale de Apărare şi unui set de acte normative necesare, legea va fi suspusă 

unei modificări şi completări suplimentare, în cadrul etapei a doua de modificare. 

 Nu au suferit schimbări conceptuale capitolul inovator privind procesul de planificare 

a apărării, care urmează să creeze un mecanism integrat de planificare a apărării naționale, să 

consolideze capacitățile de management al securității și apărării naționale, precum și să 

sporească eficiența, capacităţile și transparența instituțiilor din sectorul de apărare. 

Printre alte prevederi inovatorii, proiectul de lege nominalizat: 

1. Precizează conceptul de conducere la nivel militar, mandatul, modalitatea şi 

condiţiile de numire a Şefului Marelui Stat Major. Proiectul prevede respectarea strictă a 

principiului controlului civil democratic asupra forţelor destinate apărării naţionale, prin 

prevederea că Preşedintele Republicii Moldova - Comandant Suprem al Forţelor Armate 

exercită conducerea generală a sistemului naţional de apărare şi coordonează activitatea 

autorităţilor administraţiei publice în domeniul apărării naţionale, Ministrul apărării în 

calitate de locţiitor al Comandantului Suprem al Forţelor Armate exercită conducerea 

nemijlocită a Armatei Naţionale prin intermediul Marelui Stat Major. În contextul prezentei 

legi, şeful Marelui Stat Major al Armatei Naționale exercită conducerea militară. 

Totodată, proiectul conține noi prevederi în ceea ce privește candidatura şefului 

Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, militarul cu cea mai înaltă funcţie de conducere în 

Armata Naţională şi grad militar în stat, numit de Preşedintele Republicii Moldova, la 

propunerea Ministrului apărării, cu avizul Prim-ministrului pentru o perioadă de 4 ani, cu 

posibilitatea prelungirii cu pînă la 2 ani. Proiectul specifică modalitatea de înaintare a 
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candidaţilor la funcţia de şef al Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, care trebuie să fie 

ofiţeri competenţi şi numiţi din unul din locțiitorii şefului Marelui Stat Major al Armatei 

Naţionale cu o experienţă corespunzătoare în funcţii de conducere şi de stat major.  

2. Specifică şi ajustează atribuţiile Parlamentului, Preşedintelui Republicii 

Moldova, Guvernului, Ministerului Apărării prin completarea responsabilităţilor în 

domeniul planificării apărării:  Parlamentului  - atribuţii de aprobare a strategiei securităţii 

naţionale şi strategiei naţionale de apărare; Preşedintelui Republicii Moldova - atribuţii de 

prezentare spre aprobare la Parlament a proiectului strategiei securităţii naţionale, strategiei 

naţionale de apărare; Guvernului - atribuții de elaborare şi prezentare Preşedintelui 

Republicii Moldova a strategiei naţionale de apărare şi aprobare a analizei strategice a 

apărării şi strategiei militare; Ministerului Apărării atribuţii de elaborare a strategiei militare. 

3. Introduce referinţă la Legea nr.219 din 03 decembrie 2015 privind participarea 

Republicii Moldova la misiuni şi operaţii internaţionale. Urmărind practica partenerilor 

noştri externi, în special a Uniunii Europene, prin prisma Politicii de Securitate şi Apărare 

Comună (PSAC) Forţele Armate urmează să participe la misiuni diverse în afara ţării, fie sub 

egida ONU, fie ca partener al UE sau NATO, realizînd atît o promovare a intereselor 

naţionale fundamentale, cît şi o contribuţie la efortul internaţional de consolidare a păcii şi 

stabilităţii în lume.  

4. Stabilește în premieră un Capitol aparte destinat planificării apărării naţionale, 

care nu a avut anterior o reglementare juridică. Astfel, proiectul defineşte viziunea cu 

privire la organizarea activităţii de planificare a apărării naţionale constituind o componentă 

esențială a politicii de apărare. Planificarea apărării naţionale reprezintă procesul prin 

care sunt stabilite obiectivele pentru asigurarea apărării naţionale, căile de realizare a 

acestora şi stabileşte volumul şi structura resurselor de apărare necesare şi modul de 

alocate a acestora şi constituie. Tot în acest context, sunt stabilite documentele în baza 

cărora se realizează planificarea apărării naţionale, Strategia Securităţii Naţionale a 

Republicii Moldova, Strategia Naţională de Apărare şi Analiza Strategică a Apărării; 

Strategia Militară, Directiva de planificare, ş.a. 

La elaborarea proiectului legii au fost preluate cele mai bune practici prevăzute în 

legislaţia europeană, în special cea a ţărilor Baltice, precum şi s-a ţinut cont de expertiza 

specialiştilor din România şi Georgia, ş.a. 

Aplicarea proiectului legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.345-XV din 25 

iulie 2003 cu privire la apărarea naţională urmează să fie asigurată inclusiv prin ajustarea 

unor prevederi din Legea cu privire la statutul militarilor, precum şi alte acte legislative şi 

normative, care parţial sau integral reglementează domeniul de securitate şi apărare naţională 

al Republicii Moldova. 

Implementarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.345-XV 

din 25 iulie 2003 cu privire la apărarea naţională nu necesită cheltuieli financiare 

suplimentare din partea statului, deoarece acestea se află într-o legătură strînsă şi directă cu 

dinamica reformării sectorului de securitate şi apărare. 

    

 

Ministru                                                                                         Anatolie ȘALARU 

 

 

 


