Biroului permanent
al Parlamentului Republicii Moldova

În conformitate cu prevederile art. 73 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 47 din
Regulamentul Parlamentului, se înaintează cu titlu de iniţiativă legislativă proiectul de
Legii privind modificarea Legii Nr.1245-XV din 18.07.2002
cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei.

Anexă: 1. Proiectul de lege
2. Nota informativă

Cu respect,

Deputaţi în Parlament

Ana GUTU
PL
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Proiect

Art.1. În punctul (1) din art.34 se substituie sintagma “care nu şi-au îndeplinit
obligaţiunea militară pînă la finalizarea studiilor “ cu sintagma “în mod benevol”.
Art.2. Punctele (3) şi (4) din articolul 34 al Legii Nr.1245-XV din 18.07.2002 cu
privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei se exclud

Art.3. Legea intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al RM
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NOTĂ INFORMATIVĂ
Actualmente studenţii şi absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior sunt
obligaţi prin Legea Nr.1245-XV din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor
pentru apărarea Patriei să efectueze serviciul militar în termene reduse urmând
cursuri contra plată pe lângă catedrele militare care activează în cadrul unor instituţii
de învăţământ superior. Până în 2004 serviciul militar pentru absolvenţii instituţiilor de
învăţământ superior nu era obligatoriu. Rezultatul amendării Legii în cauză în 2004 nu
a constituit niciodată obiectul unor discuţii referitor la performanţa respectivei
modificări legislative, alias, rezultatul pozitiv al incorporării militare a absolvenţilor cu
studii superioare civile, impactul pozitiv sau negativ asupra efectivului armatei
naţionale, date statistice referitor la numărul absolvenţilor serviciul militar în termene
reduse care şi-au continuat cariera în efectivul armatei naţionale ş.a.
Neutralitatea Republicii Moldova este consemnată în articolul 11 punctul (1) al
Constituţiei RM. În aceste condiţii nu apare necesitatea obligativităţi serviciului militar
pentru tinerii care îşi fac studiile în instituţiile de învăţământ superior, contribuţia
acestora fiind posibil de utilizat conform principiului de benevolat. În afară de aceasta,
în RM există Institutul Militar care formează ofiţeri cu studii superioare militare şi
civile, efectivul de absolvenţi ai acestuia fiind suficient pentru necesităţile armatei
naţionale.
Totodată, sunt cunoscute fapte referitor la corupţia răspândită în jurul serviciului
militar în termene reduse, efectuat de absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior.
Deseori studenţii achită taxa pentru studiile la catedrele militare, dar nu frecventează
cursurile, ajung la inţelegere prin corupere a profesorilor-militari, primesc gradele
militare de sub-ofiţeri sau ofiţeri, doar pentru a conveni legislaţiei în vigoare, şi nu
pentru a se lansa în cariere profesionale legate de militărie. Se crează impresia că
obligativitatea serviciului militar în termene reduse a fost introdusă prin lege pentru a
asigura cu locuri de muncă ofiţerii militari aflaţi la pensie, acest fenomen cauzând
cheltuieli suplimentare din bugetul public. Sunt cunoscute şi cazurile când absolvenţii
caută şi găsesc, prin corupere, scuze oficiale de a ocoli serviciul militar în termene
reduse.
Reieşind din aceste realităţi considerăm judicios de a amenda Legea Nr.1245XV din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei în
scopul revenirii la starea de lucururi de până la 2004, când serviciul militar nu era
obligatoriu pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, decizia de a-l efectua
rămânând la discreţia absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior.
Ana GUŢU
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LEGE
cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei
Nr.1245-XV din 18.07.2002
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.137-138/1054 din 10.10.2002

Capitolul VI
SERVICIUL MILITAR CU TERMEN REDUS
Articolul 34. Organizarea încorporării
(1) Absolvenţii instituţiilor civile de învăţămînt superior universitar, care nu şi-au
îndeplinit obligaţiunea militară pînă la finalizarea studiilor îndeplinesc serviciul militar
cu termen redus în centrele de instruire ale Forţelor Armate sau la concentrări speciale
organizate de centrele militare, dacă nu au atins vîrsta de 27 de ani.
(2) Încorporarea în serviciul militar cu termen redus se efectuează în conformitate
cu prevederile capitolului V aplicate în mod corespunzător.
(3) Persoanele care frecventează cursurile celei de a doua facultăţi şi au absolvit
cel puţin un an al acesteia beneficiază de amînarea încorporării. Amînarea respectivă se
acordă numai pînă la absolvirea cursurilor celei de a doua facultăţi.
(4) Absolvenţii instituţiilor civile de învăţămînt superior universitar pot opta
pentru serviciul civil cu durata de 6 luni, în condiţiile legii.
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