
Proiect 

 

LEGEA PRIVIND REGIMUL ARMAMENTULUI ŞI MUNIŢIILOR 

CONVENŢIONALE, MIJLOACELOR SPECIALE ŞI DISPOZITIVELOR 

MILITARE DEŢINUTE DE ARMATA NAŢIONALĂ ŞI DE FORŢELE 

MILITARE STRĂINE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZITII GENERALE 

Art. 1. Prezenta lege reglementează manipularea, deţinerea, portul, folosirea 

armamentului şi muniţiilor convenţionale, mijloacelor speciale şi dispozitivelor 

militare din dotarea Armatei Naţionale, operaţiunile ce se efectuează cu acestea, 

aplicarea forţei, precum şi regimul juridic al transportului, deţinerii, portului şi 

folosirii armamentului şi muniţiilor convenţionale, mijloacelor speciale şi 

dispozitivelor militare de către membrii forţelor militare străine pe teritoriul 

Republicii Moldova. 

 

Art. 2. (1) Armata Naţională este autorizată sa deţină armament şi muniţii 

convenţionale, mijloace speciale şi dispozitive militare pentru dotarea proprie, potrivit 

statelor de organizare, programelor majore de înzestrare şi responsabilităţilor pe care 

le are potrivit legii. 

(2) Armamentul şi muniţiile convenţionale, mijloacele speciale şi dispozitivele 

militare prevăzute la alin.(1) sunt destinate instruirii, îndeplinirii misiunilor de luptă, 

precum şi a altor misiuni specifice, potrivit legislaţiei în vigoare, avînd, de regulă, 

caracteristici tehnico-tactice specifice care să permită realizarea obiectivelor stabilite, 

cu respectarea normelor dreptului internaţional şi a legislaţiei în vigoare. 

 

Art. 3. In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele 

semnificaţii: 

act ostil - orice acţiune sau folosire a forţei de către o forţă militară străină ori 

entitate teroristă, îndreptată împotriva Republicii Moldova, a Forţelor Armate sau a 

altor persoane ori împotriva proprietăţii desemnate sau care urmăreşte deturnarea ori 

împiedicarea îndeplinirii misiunii militare a Forţelor Armate. Actul ostil reprezintă, de 

asemenea, acţiunea prin care persoane, grupuri de persoane sau unităţi constituite 

contribuie în mod direct ori comit cu intenţie acte care pot cauza prejudicii majore sau 

constituie un pericol real pentru viaţa personalului ori pentru patrimoniul Armatei 

Naţionale; 

intenţie ostilă - ameninţarea iminentă cu folosirea forţei din partea unei forţe 

militare străine, a unei entităţi teroriste, a unei persoane ori a unor grupuri de persoane 

împotriva Republicii Moldova, a Forţelor Armate sau a altor persoane ori a 

proprietăţii desemnate, precum si împotriva membrilor forţelor militare străine. 

Determinarea intenţiei ostile se face de către comandanţii sau şefii, de la orice eşalon, 



ai forţelor participante la operaţii în afara teritoriului Republicii Moldova, pe baza 

evaluării faptelor şi circumstanţelor cunoscute, precum şi a informaţiilor avute la 

dispoziţie. În cazul misiunilor executate individual, determinarea intenţiei ostile se 

face de executantul misiunii, pe baza aceloraşi elemente; 

forţa ostilă - forţa care manifestă intenţii ostile, comite un act ostil sau care a 

fost declarată ostilă; 

consemn - îndatoririle generale si specifice pe care le are personalul aflat în 

misiune; 

armament (armă) convenţional(convenţională)– obiect sau dispozitiv, conceput 

sau adaptat, prin care un plumb, un glonţ ori un alt proiectil sau o substanţă nocivă 

gazoasă, lichidă ori în altă stare, pot fi descărcate cu ajutorul unei presiuni explozive, 

gazoase sau atmosferice ori prin intermediul unor alţi agenţi propulsori; 

muniţie convenţională – partea componentă a armamentului destinată 

nemijlocit pentru nimicirea forţei vie şi tehnicii, distrugerea obiectivelor 

(fortificaţiilor) şi îndeplinirea misiunilor speciale (iluminare, fumizare, aruncarea 

literaturii de agitaţie); 

dispozitive militare - ansamblul de componente a căror funcţionare în comun 

îndeplineşte o funcţie într-un sistem tehnic, prin acţionarea unui mecanism de iniţiere 

sau percuţie, care determină aruncarea unuia ori a mai multor proiectile, substanţe 

explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrăştierea de gaze 

nocive, iritante sau de neutralizare; 

mijloace speciale – obiecte, muniţii, echipament, substanţe chimice, substanţe 

lacrimogene şi colorante, dispozitive audiovizuale de influenţă psihologică, mijloace 

de stopare forţată a unităţilor de transport, mijloace de transport, utilaje şi tehnică de 

luptă, animale dresate, utilizate pentru apărarea pasivă sau activă, fără efecte cu 

caracter letal, destinate înfrîngerii rezistenţei opuse, imobilizării şi dezorientării 

persoanei sau distrugerii obstacolelor; 

forţa fizică - măsuri de constrîngere realizate exclusiv prin încordarea 

muşchilor, a puterii fizice a persoanei, inclusiv prin aplicarea procedeelor speciale de 

luptă; 

forţa minimă - forţa strict necesara, ca grad, intensitate şi durată, pentru 

îndeplinirea misiunii. Forţa minimă poate include forţa letală; 

forţa letală - forţa prin a cărei folosire este probabil sa se cauzeze decesul sau 

rănirea gravă care poate avea ca urmare decesul unei persoane; 

obiectiv militar - imobilele, echipamentele, instalaţiile, cum ar fi cazărmi, 

tabere sau raioane de dispunere a uneia ori a mai multor unităţi militare, depozite, 

gări, porturi, aeroporturi, aerodromuri, lucrări de artă, poligoane, nave, ambarcaţiuni, 

aeronave, transporturi militare, aflate în gestiune ori încredinţate pentru pază si 

apărare Armatei Naţionale. În cazul operaţiilor internaţionale prevăzute de legislaţia 

Republicii Moldova, constituie obiectiv militar personalul combatant sau orice bun 

care, prin natura sa, amplasarea, destinaţia ori utilizarea acestuia, aduce o contribuţie 



efectivă la acţiunea militară şi a cărui distrugere parţială sau totală, capturare ori 

neutralizare oferă, în condiţiile concrete existente, un avantaj militar sigur; 

zona militară restricţionată - zona terestră, aeriană sau fluvială, aflată sub 

controlul Armatei Naţionale, în care accesul şi mişcarea personalului şi tehnicii care 

nu aparţin acesteia sunt limitate conform unor reguli stabilite de Ministerul Apărării, 

după consultarea autorităţilor publice centrale sau locale, după caz; 

persoane desemnate - persoanele stabilite prin consemn sau ordin de misiune, 

pentru a căror protecţie este autorizată folosirea forţei, inclusiv cea letală; 

proprietăţi desemnate - acele proprietăţi pentru a căror protecţie se foloseşte 

forţa; forţa letală se foloseşte numai în circumstanţele stabilite prin consemn sau ordin 

de misiune; 

uz de armă - executarea tragerii cu o armă, în scopul îndeplinirii unei misiuni; 

dezmembrarea - acţiunea de descompunere, dezarticulare, dezbinare, 

destrămare, dezagregare, împărţire, fărâmiţare, desfacere în mai multe părţi, 

desfiinţare în urma unei împărţiri; 

utilizare - acţiunea de folosire, întrebuinţare cu folos a părţilor componente a 

muniţiilor (rachetelor), obţinute în urma dezmembrării; 

managementul stocurilor de armament şi muniţii - proceduri şi activităţi legate 

de siguranţa şi integritatea, securitatea fizică, evidenţa, inventarierea, depozitarea, 

păstrarea, transportarea, manipularea şi distrugerea armamentului şi muniţiilor 

convenţionale; 

manipularea – acţiuni care se desfăşoară de către personalul Armatei Naţionale 

cu armamentul şi muniţii convenţionale pentru sortare, cîntărire, măsurare, transfer 

dintr-un loc în altul etc.; 

reguli de folosire a forţei - reglementările pentru Armata Naţională în 

ansamblu, precum şi pentru fiecare militar care definesc circumstanţele, condiţiile, 

nivelul şi modalitatea în care pot fi utilizate armamentul şi dispozitivele militare 

pentru îndeplinirea misiunilor, pe timpul participării la operaţii; 

reguli de angajare – instrucţiuni coordonate ce derivă din misiunea sau operaţia 

internaţională, care autorizează militarii din cadrul Armatei Naţionale referitor la 

timpul şi modul în care poate fi aplicată forţa pe parcursul misiunii sau operaţiei 

internaţionale. Instrucţiunile reprezintă un mijloc primar prin care comandanţii 

comunică forţelor armate îndrumările legale, politice şi militare. 

 

CAPITOLUL II 

DEŢINEREA SI PORTUL ARMAMENTULUI ŞI MUNIŢIILOR 

CONVENŢIONALE, MIJLOACELOR SPECIALE ŞI DISPOZITIVELOR 

MILITARE DE CĂTRE MILITARII ARMATEI NAŢIONALE. 

OPERAŢIUNI CU ARMAMENTUL ŞI MUNIŢII CONVENŢIONALE, 

MIJLOACE SPECIALE ŞI DISPOZITIVE MILITARE 



Art. 4. Militarii Armatei Naţionale sunt autorizaţi să deţină şi să poarte 

armament şi muniţii convenţionale, mijloace speciale şi dispozitive militare cu care 

sunt dotaţi de către unităţile din care fac parte, în vederea instruirii, îndeplinirii 

misiunilor de luptă, precum şi a altor misiuni specifice, potrivit legislaţiei în vigoare, 

în condiţiile stabilite de regulamentele militare. 

 

Art. 5. (1) Ministerul Apărării, prin structurile specializate, poate efectua 

următoarele operaţiuni cu armament şi muniţii convenţionale, mijloace speciale şi 

dispozitive militare : 

a) procurarea; 

b) reparare; 

c) modificare; 

d) transformare; 

e) experimentare; 

f) transmiterea dreptului de folosinţă; 

g) valorificare; 

h) transport; 

i) depozitare; 

j) casare; 

k) modernizare; 

l) utilizare; 

m) dezmembrare 

(2) Procedurile concrete de efectuare a operatiunilor prevazute la alin. (1) se 

stabilesc prin ordin al Ministrului apărării, în conformitate cu legislaţia. 

(3) Procurarea şi transmiterea dreptului de folosinţă asupra armamentului şi 

muniţiilor convenţionale, mijloacelor speciale şi dispozitivelor militare se poate face, 

în conformitate cu legislaţia în vigoare, în condiţiile stabilite de Guvernul Republicii 

Moldova. 

 

Art. 6. Operaţiunile de experimentare, reparare, modernizare, transformare, 

casare şi utilizare sunt organizate în cadrul zonelor desemnate în acest sens, în 

condiţiile legii, de către Ministerul Apararii. 

 

Art. 7. Normele specifice privind managementul stocurilor de armament şi 

muniţii convenţionale, mijloace speciale şi dispozitive militare se reglementează prin 

ordin al Ministrului apărării. 

 

CAPITOLUL III 

APLICAREA ŞI FOLOSIREA FORŢEI FIZICE, ARMAMENTULUI ŞI 

MUNIŢIILOR CONVENŢIONALE, MIJLOACELOR SPECIALE ŞI 

DISPOZITIVELOR MILITARE PE TIMP DE PACE 

SECTIUNEA 1-a 



Folosirea armamentului şi muniţiilor convenţionale şi dispozitivelor 

militare pentru instruire 

Art. 8. (1) Folosirea armamentului si dispozitivelor militare, cu muniţie de 

luptă, pentru instruire de către militarii Armatei Naţionale este permisă doar în bazele 

militare de instruire, centrele de instruire, poligoanele şi tirurile destinate şi amenajate 

special pentru categoria respectivă de armament, omologate şi autorizate în acest scop 

de Ministerul Apărării. 

(2) Folosirea armamentului si dispozitivelor militare, cu altă muniţie decît cea 

de luptă, pentru instruire de către militarii Armatei Naţionale este permisă doar în 

bazele militare de instruire, centrele de instruire, poligoanele şi tirurile destinate şi 

amenajate special pentru categoria respectivă de armament sau în zone militare 

restricţionate, stabilite cu acordul instituţiilor publice, al autorităţilor administraţiei 

publice locale ori al proprietarilor privaţi. 

 

Art. 9. (1) Bazele militare de instruire, centrele de instruire, poligoanele şi 

tirurile de tragere se amplasează, de regulă, pe terenuri aflate în administrarea 

Ministerului Apărării. Cu acordul instituţiilor publice, al autorităţilor administraţiei 

publice locale sau al proprietarilor privaţi, pot fi amenajate poligoane de tragere 

temporare pe terenurile aflate în administrarea ori in proprietatea acestora. 

(2) Pentru evitarea accidentelor, în proximitatea fiecărei bazei, centrului de 

instruire, poligonului şi tirurului se stabilesc zone militare restricţionate. 

(3) Clasificarea, amenajarea, organizarea, inclusiv măsurile de siguranţă 

opozabile terţilor, omologarea bazelor, centrelor de instruire, poligoanelor şi tirurilor, 

precum si condiţiile cerute pentru personalul acestora se reglementează prin ordin al 

ministrului Apărării. 

 

Art. 10. Cadrele militare în rezervă, precum şi alte categorii de personal pot 

folosi pentru instruire bazele, centrele de instruire, poligoanele şi tirurile de tragere 

aflate în gestiunea Ministerului Apărării, în condiţiile stabilite prin ordin al 

Ministrului apărării sau cu aprobarea acestuia, după caz. 

 

SECTIUNEA a 2-a 

Paza obiectivelor militare si protecţia persoanelor 

Art. 11. (1) Paza obiectivelor militare si protecţia persoanelor se organizează şi 

se desfăşoară cu efective proprii sau prin alte modalităţi prevazute de lege, în funcţie 

de nivelul de securizare necesar şi particularităţile obiectivelor. 

(2) Prin ordin al ministrului Apărării se stabilesc modalitatea de pază a 

obiectivelor militare şi de protecţie a persoanelor, obligaţiile şi îndatoririle 

personalului care desfăşoară activităţi specifice, inclusiv măsurile de siguranţă 

opozabile terţilor, precum şi documentele care se întocmesc de către comandanţii/şefii 

obiectivelor militare. 



(3) Prevederile de interes public din ordinul Ministrului apărării prevăzut la 

alin. (2) se publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Art. 12. (1) Ministerul Apărării, prin structurile specializate, asigură protecţia 

demnitarilor proprii, pe teritoriul Republicii Moldova şi în străinătate, cu personal 

propriu sau în cooperare cu organele competente din cadrul instituţiilor din sistemul 

de apărare, ordine publica si securităţii naţionale. 

(2) La solicitarea forţelor militare străine, Ministerul Apărării, cu personalul 

specializat propriu sau în cooperare cu organele competente din cadrul instituţiilor din 

sistemul de apărare, ordine publica si securităţii naţionale, poate asigura paza si 

protecţia acestora, precum si paza facilităţilor puse la dispoziţie, în timpul aflării lor 

provizorii pe teritoriul Republicii Moldova sau al tranzitării acesteia în legătură cu 

participarea la activităţi comune, în condiţiile Legii cu privire la statutul forţei militare 

străine în Republica Moldova nr.448-XV din 13.11.2003. 

 

Art. 13. În cazuri temeinic justificate, pentru executarea pazei şi protecţiei 

obiectivelor militare şi a persoanelor desemnate, Ministerul Apararii poate stabili 

zone militare restricţionate. 

 

SECTIUNEA a 3-a 

Particularităţile şi temeiurile aplicării forţei fizice şi a mijloacelor speciale  

Art. 14 (1) Militarii Armatei Naţionale aplică forţa fizică, inclusiv procedee 

speciale de luptă, pentru autoapărare, pentru respingerea atacurilor asupra militarilor 

şi a persoanelor civile, asupra reprezentanţilor legii, asupra altor persoane antrenate în 

asigurarea ordinii şi siguranţei publice, pentru curmarea încălcărilor de lege, pentru 

reţinerea delincvenţilor, pentru înfrîngerea rezistenţei opuse cerinţelor legale în cazul 

cînd metodele nonviolente nu asigură îndeplinirea obligaţiilor ce le revin.  

(2) Forţa fizică poate fi aplicată în orice situaţie în care legea permite aplicarea 

mijloacelor speciale sau a armelor de foc.  

   

Art. 15 Se va evita, pe cît este posibil, aplicarea forţei fizice împotriva 

minorilor, în cazul cînd vîrsta acestora este evidentă sau este cunoscută, împotriva 

femeilor, a persoanelor în etate şi a persoanelor cu semne vizibile de invaliditate. 

 

Art.16. Forţa fizică nu se aplică împotriva femeilor cu semne vizibile de 

graviditate, cu excepţia cazurilor cînd acestea atacă personalul militar ori altă 

persoană, inclusiv în grup, cînd opun rezistenţă periculoasă pentru viaţa şi sănătatea 

oamenilor, dacă acţiunile de acest gen nu pot fi curmate pe alte căi şi cu alte mijloace 

nonviolente.  

   

Art. 17. La îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar, militarii Armatei 

Naţionale aplică mijloace speciale din dotare în următoarele cazuri:  



a) pentru autoapărare, la respingerea atacurilor asupra persoanelor civile, asupra 

militarilor şi asupra altor persoane aflate în exerciţiul funcţiunii sau la datoria 

obştească de menţinere a ordinii publice; 

b) la curmarea tulburărilor de masă şi încălcării în grup a ordinii publice; 

c) la respingerea atacurilor asupra unor clădiri, încăperi, construcţii şi mijloace 

de transport, indiferent de apartenenţa lor, sau la eliberarea obiectivelor deja ocupate, 

precum şi la respingerea atacurilor asupra locurilor de dislocare a unităţilor militare 

sau asupra obiectivelor militare păzite;  

d) la reţinerea şi aducerea la sediul poliţiei sau în altă încăpere de serviciu a 

persoanelor ce au săvîrşit infracţiuni, la escortarea şi paza persoanelor arestate sau 

condamnate, dacă ele manifestă nesupunere sau opun rezistenţă militarilor şi altor 

persoane aflate în exerciţiul funcţiunii sau la datoria obştească de menţinere a ordinii 

de drept, pentru reţinerea persoanelor care au evadat de sub arest sau dacă există 

destule temeiuri pentru a presupune că ele pot evada ori cauza prejudicii cuiva, 

precum şi a persoanelor care împiedică intenţionat militarii să-şi exercite atribuţiile;  

e) pentru oprirea forţată a mijloacelor de transport în care se află persoane 

evadate de sub arest sau cu care se ştie cu certitudine că se deplasează infractori, sau 

despre care se ştie că au fost răpite, sau în cazul cînd conducătorul auto execută 

manevre periculoase pentru viaţa şi sănătatea altor persoane, cînd acesta nu 

reacţionează sau ignoră gesturile şi semnalele de stopare a unităţii de transport; 

f) la curmarea încercărilor de a lua ostatici, la eliberarea ostaticilor;  

g) la ridicarea armelor, muniţiilor, substanţelor explozibile, chimice cu acţiune 

puternică şi toxice de la persoanele care le deţin în mod ilegal;  

h) în afară de acesta, comandantul (şeful) are dreptul să folosească mijloacele 

speciale personal sau să ordone aplicarea ei pentru restabilirea disciplinei şi ordinii în 

cazul nesupunerii deschise a unui subordonat, cînd acţiunile acestuia sînt orientate 

evident spre trădare de Patrie sau spre zădărnicirea realizării unei misiuni în condiţii 

de luptă; 

i) în orice situaţie în care se permite aplicarea armei de foc. 

 

Art. 18. (1) Se interzice:  

a) aplicarea mijloacelor speciale împotriva minorilor, în cazul cînd vîrsta 

acestora este evidentă sau este cunoscută, împotriva femeilor, a persoanelor în etate şi 

a persoanelor cu semne vizibile de invaliditate, cu excepţia cazurilor cînd aceştia 

atacă subiectul legii ori altă persoană, inclusiv în grup ori cu utilizarea armelor, cînd 

opun rezistenţă periculoasă pentru viaţa şi sănătatea oamenilor, dacă acţiunile de acest 

gen nu pot fi curmate pe alte căi şi cu alte mijloace;  

b) aplicarea mijloacelor speciale în clădirile şi în încăperile în care se produc 

sau se păstrează substanţe uşor inflamabile, toxice sau explozive ori substanţe care, 

întrînd în contact cu componentele mijloacelor speciale, generează un pericol sporit 

pentru viaţa şi sănătatea oamenilor;  



c) aplicarea mijloacelor speciale în încăperile reprezentanţelor misiunilor 

diplomatice fără acordul reprezentanţilor misiunilor sau autorităţilor statului respectiv;  

d) aplicarea împotriva persoanelor a dispozitivelor explozive destinate 

deschiderii încăperilor, spargerii uşilor sau pereţilor;  

e) aplicarea tunurilor de apă la temperaturi mai joase de zero grade;  

f) aplicarea dispozitivelor destinate stopării forţate a transportului auto pentru 

oprirea forţată a transportului public în timpul transportării pasagerilor pe poduri, pe 

treceri la nivel de căi ferate, pe estacade, în tuneluri şi pe porţiuni de drum cu pante 

abrupte;  

g) aplicarea cartuşelor cu glonte de cauciuc sau de plastic, a mijloacelor cu 

efect iritant sau lacrimogen cu încălcarea restricţiilor şi caracteristicilor tehnice 

prescrise acestora.  

(2) În cazurile prevăzute la alin.(1) lit.a), excepţie fac mijloacele de protecţie a 

militarilor Armatei Naţionale, de amplificare a vocii şi cătuşele. 

 

SECTIUNEA a 4-a 

Particularităţile şi temeiurile aplicării armamentului şi muniţiilor convenţionale 

Art. 19. (1) Militarii Armatei Naţionale pot face uz de armamentul din dotare 

în cazurile prevăzute la art. 20, utilizînd forţa minimă, cu respectarea principiilor 

legalităţii, proporţionalităţii, gradualităţii, limitării utilizării şi nonsurprinderii, aşa 

cum acestea sunt implementate prin consemn sau ordin de misiune. 

(2) Militarii Armatei Naţionale pot face uz de armă numai după ce evaluează 

circumstanţele din care să rezulte absoluta sa necesitate, atunci cînd folosirea altor 

mijloace de împiedicare sau constrîngere nu este posibilă. 

 

Art. 20. (1) Militarii Armatei Naţionale pot face uz de armamentul din dotare, 

numai pentru îndeplinirea misiunilor încredinţate, în următoarele cazuri: 

a) pentru autoapărare, pentru apărarea militarilor şi a persoanelor civile contra 

unor atacuri ce prezintă un pericol evident pentru viaţa sau sănătatea lor, în cazul în 

care prin alte metode este imposibil de a-i apăra; 

b) pentru respingerea unui atac în grup sau a unui atac armat asupra persoanelor 

desemnate, obiectivelor de stat şi militare aflate sub pază, precum şi asupra locurilor 

de dispunere a unităţilor şi subunităţilor militare (clădirilor, încăperilor şi a altor 

obiecte), coloanelor auto, mijloacelor de transport izolate şi a gărzilor, în cazul în care 

apărarea lor prin alte metode este imposibilă; 

c) împotriva persoanelor care încearcă să pătrundă în mod ilegal în obiectivele 

militare ori în zonele militare restricţionate, a căror delimitare este adusă la cunoştinţă 

publicului; 

d) împotriva persoanelor care încearcă să iasă în mod ilegal din obiectivele 

militare ori în zonele militare restricţionate, a căror delimitare este adusă la cunoştinţă 

publicului; 



e) pentru reţinerea persoanei care opune rezistenţă armată, care a săvîrşit sau a 

fost surprinsă în momentul săvîrşirii unei infracţiuni sau a persoanei care evadează de 

la arest, precum şi a unei persoane înarmate care refuză să se supună cerinţei legale de 

a depune arma, în cazul în care este imposibilă înfrîngerea rezistenţei sau reţinerea 

infractorului pe alte căi şi cu alte mijloace; 

f) în caz de atentat la securitatea personală sau pentru prevenirea capturării prin 

violenţă a armamentului şi a tehnicii militare, în cazul în care apărarea lor prin alte 

metode este imposibilă; 

g) pentru eliberarea ostaticilor; 

h) pentru a împiedica fuga de sub escorta sau evadarea celor aflaţi în stare 

legala de deţinere ori reţinere; 

i) pentru neutralizarea animalelor care pun în pericol viaţa şi sănătatea 

militarilor sau a altor persoane; 

j) în executarea intervenţiei contrateroriste, în baza Decretului Preşedintelui 

Republicii Moldova sau Hotărîrii Parlamentului; 

(2) Comandantul (şeful) are dreptul să aplice arma personal sau să ordone 

aplicarea ei pentru restabilirea disciplinei şi ordinii în cazul nesupunerii deschise a 

unui subordonat, cînd acţiunile acestuia sînt orientate evident spre trădare de Patrie 

sau spre zădărnicirea realizării unei misiuni în condiţii de luptă; 

(3) Dacă, în cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), persoanele împotriva cărora se 

poate face uz de armă folosesc mijloace de transport militarii Armatei Naţionale pot 

face uz de armamentul din dotare şi împotriva acestor mijloace de transport. 

(4) Pentru eliberarea ostaticilor şi neutralizarea persoanelor care comit un act 

terorist, militarii Armatei Naţionale pot aplica arme albe, cu excepţia celora ce pot 

cauza urmări excesiv de grave sau pot servi drept sursă de risc nejustificat. 

 

Art. 21 (1) Armele de foc se aplică numai după somaţia: “Stai! …”, urmînd 

denumirea autorităţii pe care o reprezintă militarul. În caz de nesupunere, se somează 

din nou prin cuvintele: “Stai că trag!”. Dacă persoana somată nu se supune nici de 

această dată, se somează prin tragerea focului de armă în plan vertical. În încăperi, 

somarea prin efectuarea de împuşcături nu se permite.  

(2) În cazul în care persoana avertizată nu se supune somaţiei legale executate 

potrivit alin.(1), împotriva ei poate fi aplicată arma.  

(3) În cazurile prevăzute la art.20 alin.(1) lit.c), arma se aplică numai după ce s-

a repetat de trei ori, la intervale de timp suficiente pentru dispersarea participanţilor, 

somaţia: “Părăsiţi..., vom aplica arma de foc!”.  

(4) În cazurile prevăzute la art.20 alin.(2), somaţia se face prin tragerea focului 

de armă în plan vertical, apoi, în scopul imobilizării mijlocului de transport, se trage 

în componentele ce asigură deplasarea acestuia.  

(5) Armele de foc pot fi aplicate fără somaţie doar în următoarele situaţii şi 

condiţii:  



a) în caz de atac prin surprindere, în stare de legitimă apărare sau de extremă 

necesitate;  

b) în caz de atac cu utilizarea tehnicii de luptă, a mijloacelor de transport, a 

aparatelor de zbor sau a navelor fluviale;  

c) în cazul eliberării ostaticilor, a persoanelor răpite sau deţinute ilegal;  

d) în cazul evadării de sub arest, cu armă sau cu ajutorul mijloacelor de 

transport, a infractorilor sau a deţinuţilor din instituţiile penitenciare, precum şi în 

cazul evadării acestora din mijloacele de transport în timpul deplasării lor;  

e) împotriva animalelor care pun în pericol viaţa şi sănătatea subiectului legii 

sau a altor oameni; 

f) împotriva aparatelor de zbor fără pilot care zboară asupra obiectivelor 

militare şi zonelor militare restricţionate. 

 

Art. 22. (1) Uzul de armă, în condiţiile şi situaţiile prevăzute în prezentul 

capitol, se face în aşa fel încît să ducă la imobilizarea acelora împotriva cărora se 

foloseşte arma, trăgîndu-se, pe cît posibil, la picioare, pentru a evita cauzarea morţii 

acestora. 

(2) Dacă uzul de armă şi-a atins scopul prevăzut la alin. (1), se încetează de 

îndată executarea tragerii. 

(3) Persoanelor rănite trebuie să li se acorde, de îndată ce misiunea permite, 

primul ajutor şi îngrijiri medicale. 

(4) Militarii Armatei Naţionale sunt autorizaţi că, în cazurile prevazute la art.20 

alin. (1), să reţină, să legitimeze şi să predea organelor de drept, de îndată dar nu mai 

tîrziu de 4(patru) ore , persoanele imobilizate ca urmare a executării somaţiilor sau a 

exercitării uzului de armă. 

 

Art. 23. Se va evita, pe cît posibil, uzul de arma împotriva minorilor, femeilor 

si persoanelor în etate. 

 

Art. 24. Se interzice uzul de arma: 

a) impotriva copiilor, femeilor vizibil gravide, cu excepţia cazurilor în care 

înfăptuiesc un atac armat izolat sau în grup, care pune în pericol viaţa ori integritatea 

corporală a unei persoane; 

b) în situaţiile în care s-ar primejdui viaţa altor persoane ori s-ar viola teritoriul, 

spaţiul aerian sau apele naţionale ale unui stat vecin. 

 

Art. 25. Personalul din cadrul Forţelor Aeriene ale Armatei Naţionale poate 

face uz de mijloacele aeriene şi terestre de aparare aeriana împotriva aparatelor de 

zbor, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de prevederile tratatelor 

internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

 



Art. 26. (1) Militarul care a făcut uz de armă este obligat să anunţe, de îndată, 

aceasta situaţie, pe cale ierarhică. 

(2) Dacă în urma uzului de armă s-a produs moartea sau vătămarea unei 

persoane, comandantul obiectivului militar în care s-a produs incidentul este obligat 

să anunţe, de îndată procurorul militar. 

(3) Folosirea armamentului din dotare pentru îndeplinirea atribuţiilor de 

serviciu, în condiţiile şi în cazurile prevăzute de lege, înlătură caracterul penal al 

faptei. 

 

SECTIUNEA a 5-a 

Folosirea armamentului şi muniţiilor convenţionale, mijloacelor speciale şi 

dispozitivelor militare de către personalul Ministerului Apărării participanţi la 

operaţii internaţionale în afara teritoriului Republicii Moldova 

Art. 27. Folosirea armamentului şi muniţiilor convenţionale, mijloacelor 

speciale şi dispozitivelor militare se face potrivit dispoziţiilor legislaţiei în vigoare, 

normelor specifice prevăzute de tratatele la care Republica Moldova este parte, 

mandatelor încredinţate de organismele internaţionale si regulilor de angajare 

autorizate, cu respectarea restricţiilor/limitărilor naţionale. 

 

Art. 28. (1) Regulile de angajare pentru operaţiile internaţionale desfăşurate în 

afara Republicii Moldova, la care participă militarii Armatei Naţionale, sunt transmise 

Ministerului Apărării de către comandantul sau comandamentul care deţine comanda 

operaţională sau, după caz, controlul operaţional al acestor operaţii. 

(2) Regulile de angajare se analizează de către Ministerul Apărării în vederea 

stabilirii deplinei conformităţi cu legislaţia în vigoare, tratatele internaţionale la care 

Republica Moldova este parte, precum si cutumele internaţionale. 

(3) În situaţia în care regulile de angajare transmise de către comandantul sau 

comandamentul care deţine comanda operaţională sau, după caz, controlul operaţional 

al operaţiilor conţin dispoziţii contrare prevederilor alin. (2), Ministerul Apărării poate 

limita sau restricţiona folosirea forţei de către militarii proprii participanţi, formulînd 

rezerve scrise către emitentul regulilor de angajare.  

 

Art. 29. Regulile de angajare primite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), cu 

îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 28 alin. (2) şi cu amendamentele şi limitările 

naţionale, sunt obligatorii pentru militarii Armatei Naţionale participanţi la operaţiile 

internaţionale, fără să limiteze iniţiativa dreptului inerent la legitima apărare sau 

autoapărare, după caz, al individului ori al unităţii/subunităţii. 

 

Art. 30. După parcurgerea etapelor prevăzute la art. 28, în situaţia în care 

Republica Moldova acţionează ca autoritate militară ce are în sub control operaţional 

unităţi, subunităţi sau personal al forţelor militare străine, regulile de angajare şi 



eventualele rezerve se transmit autorităţilor militare străine cărora le aparţin forţele 

din subordinea operaţională. 

 

Art. 31. (1) Aplicarea forţei se face în conformitate cu mandatele încredinţate 

de organismele internaţionale, în următoarele situaţii precum: 

a) pentru autoapărare, apărarea forţei proprii, apărarea alţi membri ai 

personalului internaţional împotriva unui act ostil sau a unei intenţii ostile; 

b) pentru a rezista la tentativele de a răpi sau reţine pe sine sau alţi membri ai 

personalului internaţional; 

c) pentru a proteja instalaţii cheie, zone sau bunuri desemnate împotriva unui 

act ostil sau a unei intenţii ostile; 

d) pentru a apăra orice persoană civilă care se află în necesitate de protecţie 

împotriva unui act ostil sau a unei intenţii ostile, atunci cînd autorităţile locale nu sunt 

în măsură să acorde asistenţă imediată; 

e) pentru prevenirea evadării oricărei persoane reţinute, în aşteptarea înmînării 

acesteia autorităţilor civile corespunzătoare; 

f) împotriva persoanelor sau grupurilor de persoane care limitează sau 

intenţionează să limiteze libertatea de circulaţie; 

g) pentru detenţia persoanelor sau grupurilor de persoane care comit sau 

intenţionează să comită acte ostile împotriva forţei proprii sau alţi membri ai 

personalului internaţional; 

h) pentru detenţia persoanelor sau grupurilor de persoane care comit sau 

intenţionează să comită acte ostile împotriva instalaţiilor, zonelor sau bunurilor 

desemnate; 

i) pentru efectuarea percheziţiilor corporale, inclusiv a persoanelor reţinute, 

întru depistarea armelor, muniţiilor şi explozivelor; 

j) pentru dezarmarea persoanelor, cînd aceasta acţiune este autorizată de către 

autorităţile militare ale organismelor internaţionale; 

(2) Prin excepţie de la prevederile secţiunii a 4-a, uzul de arma în teatrul de 

operatii se execută în conformitate cu regulile de angajare stabilite pentru operaţie şi 

potrivit precizărilor emise de Ministerul Apărării, prevăzută la art. 28. 

Art. 32. Militarii Armatei Naţionale, participanţi la operaţii în afara teritoriului 

Republicii Moldova, sunt exoneraţi de răspundere pentru utilizarea forţei, atunci cînd 

a acţionat în cadrul mandatului aprobat, potrivit regulilor de angajare. 

 

SECTIUNEA a 6-a 

Folosirea armamentului şi muniţiilor convenţionale, mijloacelor speciale şi 

dispozitivelor militare de către militarii Armatei Naţionale pe timpul stării de 

urgenţă, de asediu sau de război 

Art. 33. Pe timpul stării de urgenţă, de asediu sau de război, pentru exercitarea 

competenţelor prevăzute prin decretul de instituire ori hotărîre/decretul de declarare a 

acestor stări, Ministerul Apărării stabileşte reguli de folosirea forţei în conformitate cu 



Constituţia Republicii Moldova, prezenta lege şi legislaţia care reglementează regimul 

acestor stări. 

 

Art. 34. Pe timpul desfăşurării unor operaţii naţionale sau internaţionale pe 

teritoriul Republicii Moldova, atunci cînd nu este instituita una dintre stările prevăzute 

la art.33, Ministerul Apărării stabileşte reguli de folosirea forţei în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova şi, după caz, cu înţelegerile încheiate cu alte armate, în 

baza tratatelor la care este parte. 

 

Art. 35. Aspectele procedurale referitoare la aplicarea prevederilor art. 28-30, 

33 si 34 se stabilesc prin ordin al Ministrului apărării. 

 

CAPITOLUL IV 

REGIMUL JURIDIC AL ARMAMENTULUI ŞI MUNIŢIILOR 

CONVENŢIONALE, MIJLOACELOR SPECIALE ŞI DISPOZITIVELOR 

MILITARE DE SERVICIU DEŢINUTE DE MEMBRII FORŢELOR 

MILITARE STRĂINE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA 

Art. 36.(1) Membrii forţelor militare străine pot transporta, deţine, purta şi 

folosi pe teritoriul Republicii Moldova, în condiţiile legii, armamentul şi muniţiile 

convenţionale, şi dispozitivele militare cu care sunt dotaţi de către unităţile lor. 

(2) Folosirea armamentului şi muniţiilor convenţionale, şi dispozitivelor 

militare cu care sunt dotaţi de către unităţile lor de către membrii forţelor militare 

străine pe teritoriul national se face în condiţiile tratatelor şi ale înţelegerilor tehnice, 

cu respectarea legislaţiei Republicii Moldova, în afara cazurilor în care statul 

trimiţător are reguli mai restrictive referitoare la uzul de armă. 

 

Art. 37. Transporturile de armament şi muniţii convenţionale, şi dispozitive 

militare cu care sunt dotaţi de către unităţile lor şi de tehnică militară pot tranzita 

teritoriul Republicii Moldova în condiţiile prevederilor tratatelor la care Republica 

Moldova este parte, precum şi ale prevederilor legislaţiei Republicii Moldova. 

 

CAPITOLUL V 

DISPOZIŢII FINALE 

Art.38. – (1) Guvernul, în termen de 6 luni:  

va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în 

concordanţă cu prezenta lege;  

va aduce actele sale normative în corespundere 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.  

 
Chişinău „__” aprilie 2016 



Notă informativă 

La proiectul Legii privind regimul armamentului şi muniţiilor 

convenţionale, mijloacelor speciale şi dispozitivelor militare deţinute de 

Armata Naţională şi de forţele militare străine pe teritoriul Republicii 

Moldova 

 

Proiectul Legii privind regimul armamentului şi muniţiilor convenţionale, 

mijloacelor speciale şi dispozitivelor militare deţinute de Ministerul Apărării şi de 

forţele militare străine pe teritoriul Republicii Moldova este elaborat de către 

Ministerul Apărării în scopul asigurării unui cadru legal ce reglementează acest 

domeniu pentru militarii Ministerului Apărării, precum şi pentru efectivul trupelor 

forţelor militare în timpul aflării lor provizorii pe teritoriul Republicii Moldova sau 

al tranzitării acestuia în legătură cu participarea la activităţi comune. 

Necesitatea elaborării proiectului de lege vizat reiese din considerentele că, 

la moment, regimul armamentului şi muniţiilor convenţionale, mijloacelor speciale 

şi dispozitivelor militare, precum şi condiţiile şi limitele aplicării acestora nu sunt 

expres prevăzute în toate actele legislative, care reglementează activitatea 

Ministerului Apărării şi a Armatei Naţionale. 

În acest sens, se remarcă că doar art.5 al Legii nr.162-XVI din 22.07.2005 cu 

privire la statutul militarilor prevede că militarii au dreptul de a păstra, purta şi 

utiliza arma din dotare în condiţiile regulamentelor militare şi ale legislaţiei în 

vigoare. Pe cînd legislaţia Republicii Moldova nu reglementează aplicarea şi 

folosirea forţei fizice, armamentului şi muniţiilor convenţionale, mijloacelor 

speciale şi dispozitivelor militare de către militarii Armatei Naţionale, pe cînd 

aceste reglementări se regăsesc parţial doar în regulamentele militare 

(Regulamentul serviciului interior al Forţelor Armate ale Republicii Moldova şi 

Regulamentul serviciului de garnizoană şi serviciului de gardă al Forţelor Armate 

ale Republicii Moldova, aprobate prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova 

nr.2327-IV din 3.09.2009). 

În aceeaşi ordine de idei, art.54 al Constituţiei Republicii Moldova proclamă 

că, exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrîngeri decît celor 

prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului 

internaţional şi sunt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii 

teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii 

tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii 

altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării 

autorităţii şi imparţialităţii justiţiei. O reglementare identică este prevăzută şi în 

Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale din 

04.11.1950, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.1298-

XIII din 24.07.1997. Respectiv elaborarea proiectului de lege vizat este condiţionat 

de prevederile Constituţiei RM şi tratatelor internaţionale. 



Prin textul acestui proiect de lege se intenţionează reglementarea regimului 

armamentului şi muniţiilor convenţionale, mijloacelor speciale şi dispozitivelor 

militare deţinute de Ministerul Apărării şi de forţele militare străine pe teritoriul 

Republicii Moldova, precum şi limitele aplicării acestora de către militarii 

Ministerului Apărării şi personalului forţelor militare străine, investiţi cu acest 

drept în scopul reflectării corectitudinii şi modului legal de aplicare, reieşind din 

prevederile convenţiilor internaţionale în domeniu. 

În scopul perfecţionării legislaţiei în domeniu, prin elaborarea şi adoptarea 

proiectului de lege vizat se propune modificarea şi completarea ulterioară a unui şir 

de acte legislative şi normative, cum ar fi: Legea nr.162-XVI din 22.07.2005 cu 

privire la statutul militarilor, Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.2327-

IV din 3.09.2009 ş.a. 

Sub incidenţa proiectului de lege vizat se înscriu militarii de toate categorii a 

Armatei Naţionale, precum şi membrii forţelor militare străine aflate pe teritoriul 

Republicii Moldova, în condiţiile Legii nr.448-XV din 13.11.2003 cu privire la 

statutul forţei militare străine în Republica Moldova. 

Totodată, se remarcă faptul că necesitatea elaborării proiectului de lege vizat 

reiese din considerentele că, la moment, regimul armamentului şi muniţiilor 

convenţionale, mijloacelor speciale şi dispozitivelor militare, precum şi condiţiile 

şi limitele aplicării acestora nu sunt expres prevăzute în toate actele legislative, 

care reglementează activitatea Ministerului. Prin urmare, unificarea acestui regim 

şi stabilirea unor norme unice de aplicare, ar favoriza evitarea cazurilor de 

accidente sau incidente produse pe teritoriul obiectivelor militare, cazurilor de 

neaplicare sau aplicare necorespunzătoare a forţei fizice, a mijloacelor speciale sau 

a armamentului de către militarii Armatei Naţionale. 

Proiectul îşi propune legiferarea unor importante aspecte, cum ar fi 

manipularea, deţinerea, portul, folosirea armamentului şi muniţiilor convenţionale, 

mijloacelor speciale şi dispozitivelor militare din dotarea Ministerului Apărării, 

operaţiunile ce se efectuează cu acestea, condiţiile şi restricţiile aplicării forţei 

fizice, mijloacelor speciale sau a armamentului, temeiul de aplicare, răspunderea, 

somarea şi avertizarea privind aplicarea acestuia, particularităţile controlului 

asupra corectitudinii aplicării forţei fizice, mijloacelor speciale sau a armamentului  

de către militarii Armatei Naţionale, precum şi regimul juridic al transportului, 

deţinerii, portului şi folosirii armamentului şi muniţiilor convenţionale, mijloacelor 

speciale şi dispozitivelor militare de către membrii forţelor militare străine pe 

teritoriul Republicii Moldova. 

Aprobarea proiectului de lege vizat va contribui la înlăturarea lacunelor 

existente în actele legislative la compartimentele menţionate. 

Totodată, în vederea punerii în aplicare a proiectului de lege vizat se 

preconizează elaborarea a unei Hotărîri de Guvern cu privire la aprobarea 

Nomenclatorului de tipuri de mijloace speciale, iar regulile de aplicare a 

mijloacelor speciale şi armamentului vor fi introduse în regulamentele militare. 

Cheltuieli financiare suplimentare proiectul de lege nu prevede, deoarece 

Ministerul Apărării are prevăzute cheltuieli în buget privind apărarea naţională. 



Reieşind din cele expuse, luînd în consideraţie interesele statului şi 

importanţa reglementării activităţii Ministerului Apărării, considerăm oportună şi 

imperios necesară aprobarea proiectului de lege. 

 

 

Ministrul apărării                                        Anatolie ŞALARU 

 


