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1. Aspecte introductive 

Nr. 

d/o 

Sarcina Argumentarea 

1. Titlul actului, data 

adoptării şi publicării 

Legea nr. 589 din 22.09.1995 privind rezervele 

materiale de stat și de mobilizare, publicată la 

22.02.1996 în Monitorul Oficial nr. 11-12 art Nr: 

114 

2. Temeiul elaborării actului Temei pentru elaborarea și adoptarea Legii nr. 589 

din 22.09.1995 privind rezervele materiale de stat 

și mobilizare a servit necesitatea stabilirii bazei 

normative de aplicare la administrarea rezervelor 

materiale de stat și de mobilizare 

3. Scopul actului Prezenta lege stabileşte bazele juridice, economice 

şi organizatorice ale creării, acumulării, păstrării, 

folosirii şi administrării rezervelor materiale de 

stat şi de mobilizare (denumite în continuare 

rezervele materiale ale statului), în scopul de a 

interveni operativ pentru asigurarea funcţionării 

stabile a economiei naţionale, pentru protecţia 

populaţiei  în situaţii excepţionale şi în  scopul 

acordării de ajutor material. 

4. Structura actului Actul monitorizat este compus din 5 Capitole și 

16 articole. Cuprinsul Reglementării este 

următorul: 

- dispoziții generale 

- acumularea, livrarea (stocarea), păstrarea și 

eliberarea bunurilor materiale din rezervele 

materiale ale statului. 

- finanțarea rezervelor materiale ale statului 

- răspunderea pentru încălcarea legii 

- dispoziții finale și tranzitorii. 

5. Altele                         X 



 

2. Aplicabilitatea actului normativ 

Nr. 

d/o 

           Sarcina Argumentarea 

                    Efectele juridice ale actului 

   Capitolul / articolul Cauza de 

inaplicabilitate 

Soluţia 

 

Prevederile Legii nr. 589 din 22.09.1995 privind rezervele materiale de stat și 

mobilizare sunt aplicabile parțial. 

1. Art. 13 alin. 6  ,,pentru 

consumul neautorizat al 

bunurilor materiale din 

rezervele materiale ale 

statului, păstrate la 

depozitarii responsabili, la 

întreprinderi, în instituţii şi 

organizaţii, Direcţia 

Generală percepe de la 

depozitarii responsabili o 

amendă de 100 procente 

din valoarea bunurilor 

materiale consumate şi o 

penalitate de 5 procente 

din valoarea lor pentru 

fiecare zi, începînd din 

momentul consumului 

neautorizat şi pînă la 

restituirea integrală în 

rezervele materiale ale 

statului a bunurilor 

materiale”. 

lipsa unui mecanism 

eficient ce ține de 

încasarea sancțiunilor 

pecuniare, creează 

dificultăți în 

recuperarea 

prejudiciilor cauzate 

Agenției. 

Grupul de lucru pentru 

monitorizarea procesului 

de implementare a Legii 

examinează redacţia 

propusă pentru 

modificarea articolului 

respectiv. 

2. Art. 9 alin. 1 lit. b) și 

anume ce ține de 

împrospătarea cu decalaj 

în timp. 

Apar dificultăți pentru 

identificarea locului 

de stocare (de ex. a 

grîului alimentar) 

după împrospătarea 

cu decalaj în timp. 

Propunem completarea 

art. 9 alin. 3 cu lit. e) 

prevederi concrete care 

să permită Agenției de a 

stabili din oficiu un nou 

loc de plasare a bunurilor 

spre păstrare după 

împrospătarea cu decalaj 

în timp. 

3. x x x 

 

3. Gradul de îndeplinire a obiectivelor şi a scopului actului normativ 

Nr. 

d/o 

Sarcina Argumentarea 

1. Gradul de îndeplinire a 

obiectivelor 

Obiectivele Legii nr. 589 din 22.09.1995 privind 

rezervele materiale de stat și mobilizare, sunt 

îndeplinite parțial. 

2. Cauzele generatoare de 

neîndeplinire a 

obiectivelor actului 

Insuficiența mijloacelor financiare alocate anual 

pentru completarea rezervelor materiale de stat, 

cel puțin pînă la stocul intangibil, la bunurile strict 

necesare și de importanță majoră pentru 

securitatea economiei naționale și protecția 

populației republicii. 



3. Soluţia În cadrul CBTM, împreună cu Ministerul 

Finanțelor elaborarea limitelor de cheltuieli 

necesare pentru completarea rezervelor materiale 

pînă la stocul intangibil 

 

4. Modificările operate în actul normativ 

Nr. 

d/o 

Sarcina Argumentarea 

1. Modificările şi 

completările actului 

 Din momentul intrării în vigoare a Legii nr. 589 

din 22.09.1995 privind rezervele materiale de stat 

și mobilizare, au fost operate mai multe modificări 

și completări prin următoarele legi: 

LP1195 din 28.07.00, MO116/14.09.00 

Art. II. - Legea nr.589-XIII din 22 septembrie 
1995 privind rezervele materiale de stat şi de 
mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 1996, nr.11-12, art.114) se modifică 
şi se completează după cum urmează: 
1. La articolul 1 alineatul (3) ultimul subalineat, 
cuvintele "a căror păstrare ulterioară este 
iraţională" se exclud. 
2. Articolul 3 alineatul (5) va avea următorul 
cuprins: 
"(5) Păstrarea şi deservirea rezervelor 
materiale ale statului se efectuează la 
întreprinderile şi în organizaţiile create în acest 
scop şi subordonate Direcţiei Generale, la 
întreprinderile şi în organizaţiile subordonate 
altor organe centrale de specialitate şi 
administraţiei publice locale, precum şi la unii 
agenţi economici, indiferent de forma de 
proprietate, pe bază de contract."   
3. Articolul 7: 
la alineatul (1), după cuvintele "iar în rezervele 
de mobilizare - de" se introduc cuvintele 
"Direcţia Generală,"; 
alineatul (3) va avea următorul cuprins: 
"(3) Acumularea şi livrarea (stocarea) 
bunurilor materiale în rezervele materiale ale 
statului din contul alocaţiilor bugetare 
prevăzute anual în legea bugetului de stat se 
efectuează conform reglementărilor achiziţiilor 
de stat." 

4. Articolul 8 se completează cu alineatul (3), cu 
următorul cuprins: 
"(3) Direcţia Generală selectează, inclusiv pe 
bază de concurs, agenţi economici pentru 
efectuarea operaţiunilor prevăzute la articolul 
3 alineatul (5) şi alineatul (2) literele b) - e) din 
prezentul articol." 

5. La articolul 13: 
alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
"(1) Pentru achitarea cu întîrziere, livrarea 
(stocarea) cu întîrziere, livrarea (stocarea) în 
minus, temporizarea restituirii bunurilor 



materiale, eliberate cu titlu de împrospătare cu 
decalaj în timp şi cu titlu de împrumut, în 
rezervele materiale ale statului, Direcţia 
Generală, întreprinderile şi organizaţiile 
subordonate acesteia şi depozitarii 
responsabili, conform contractului, percep de 
la  furnizori (producători) şi agenţi economici o 
penalitate de 1 procent din costul bunurilor 
materiale neachitate, nelivrate, livrate (stocate) 
în minus pentru fiecare zi de întîrziere în 
primele 20 de zile şi de 1,5 procente pentru 
fiecare zi următoare, pînă la momentul onorării 
integrale a  angajamentelor."; 
alineatul (11)  se completează cu următoarea 
propoziţie: "Perceperea datoriei şi penalităţii 
(amenzii) se efectuează de pe orice cont al 
întreprinderii sau organizaţiei debitoare." 

Prin LP425 din 30.10.03, MO239/05.12.03 

art.954 

Îîn cuprinsul legii, cu excepţia articolului 1 

alineatul (2) litera h), cuvîntul "întreprinderi" 

se  substituie prin cuvintele "întreprinderi, 

instituţii", iar cuvintele "la întreprinderi" se 

substituie prin cuvintele "la întreprinderi, în 

instituţii" 

Prin LP425 din 30.10.03, MO239/05.12.03 

art.954  

În cuprinsul legii, sintagma "Direcţia Generală 

pentru Rezervele Materiale" se substituie prin 

sintagma "Agenţia de Stat pentru Rezervele 

Materiale şi Ajutoarele Umanitare"  

Prin LP294-XVI din 17.11.05, MO168-

171/16.12.05 art.821 

 În cuprinsul legii, sintagma "Agenţia de Stat 

pentru Rezervele Materiale şi Ajutoarele 

Umanitare" se substituie prin sintagma "Agenţia 

Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare 

Umanitare", iar sintagma "Agenţia de Stat" se 

substituie prin cuvîntul "Agenţie";  sintagma 

"Ministerul Economiei" se substituie prin 

sintagma "Ministerul Economiei şi Comerţului", 

iar cuvîntul "departamente" se substituie prin 

sintagma "autorităţi  administrative centrale" 

 

 Prin HCC3 din 09.02.12, MO38-41/24.02.12 

art.7; în vigoare 09.02.12 

 Art.V. – La articolul 14 din Legea nr.589-XIII 

din 22 septembrie 1995 privind rezervele 

materiale de stat şi de mobilizare (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.11–12, 

art.114), cu modificările ulterioare, sintagma 

“Curtea de Apel Economică” se substituie cu 

sintagma “curtea de apel competentă”.  

 

 Prin LP29 din 06.03.12, MO48/13.03.12 art.146; 

în vigoare 13.03.12 

http://lex.justice.md/md/342286/
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 Art. III. – La articolul 14 din Legea nr. 589-XIII 

din 22 septembrie 1995 privind rezervele 

materiale de stat şi de mobilizare (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 11–12, 

art. 114), cu modificările ulterioare, textul „curtea 

de apel competentă” se înlocuieşte cu textul 

„instanţa judecătorească competentă, conform 

Codului de procedură civilă”. 

2. Efectele modificărilor şi 

completărilor actului 

Ca urmare a modificărilor efectuate a sporit 

funcționalitatea aplicabilității legii, însă mai sunt 

necesare careva modificări în vederea aducerii în 

concordanță cu prevederile actuale. 

 

5. Gradul de punere în aplicare a cadrului juridic secundar 

Nr. 

d/o 

Sarcina Argumentarea 

Actul monitorizat 

 Capitolul / articolul 

care urmează a fi 

modificat 

Cauza de modificare Redacţia propusă 

1 Art. 1 alin. 2) 

Rezervele de 

mobilizare sunt un fond 

special de bunuri 

materiale ce se creează 

la întreprinderi, în 

instituţii şi organizaţii 

conform sarcinilor de 

mobilizare, stabilite şi 

aprobate ministerelor şi 

autorităţilor 

administrative centrale 

de către Guvern, în 

baza propunerilor 

elaborate de Ministerul 

Economiei şi 

Comerţului şi 

Ministerul Apărării, de 

comun acord cu 

Agenţia Rezerve 

Materiale, Achiziţii 

Publice şi Ajutoare 

Umanitare, alte 

ministere şi autorităţi 

administrative centrale 

interesate.  

Lipsa unei structurări a 

rezervelor de mobilizare  

pe domenii, conform 

planului de mobilizare a 

economiei naționale. 

Grupul de lucru pentru 

monitorizarea procesului 

de implementare a Legii 

examinează redacţia 

propusă pentru 

modificarea articolului 

respectiv 

 

2 

Art. 9 alin. (2) și 

anume la eliberarea 

bunurilor materiale cu 

titlu de împrumut pe 

termen scurt, agentul 

economic beneficiar 

prezintă Agenţiei o 

garanţie, după forma şi 

Sunt norme cu caracter 

general și nu sunt 

indicate toate condițiile 

specifice care trebuie să 

le îndeplinească agenții 

economici, în vederea 

executării Hotărîrilor de 

Guvern. 

Grupul de lucru pentru 

monitorizarea procesului 

de implementare a Legii 

examinează redacţia 

propusă pentru 

modificarea articolului 

respectiv 



în modul stabilit de 

legislaţia în vigoare, al 

cărei cuantum să 

asigure reîntregirea 

stocurilor şi plata 

stabilită pentru 

împrumut. 

3 Art. 13. Sancțiunile 

pecuniare 

Imperfecțiunea legii. 

Lipsa unui mecanism 

eficient ce ține de 

încasarea sancțiunilor 

pecuniare, creează 

dificultăți în recuperarea 

prejudiciilor cauzate 

Agenției. 

Grupul de lucru pentru 

monitorizarea procesului 

de implementare a Legii 

examinează redacţia 

propusă pentru 

modificarea articolului 

respectiv 

Actul secundar 

  Capitolul / articolul 

care urmează a fi 

modificat 

Cauza de modificare Redacţia propusă 

    

1. X X X 

2. X x X 

3. X X X 

Concluzii 

 

 

6. Coerenţa şi consecvenţa actului normativ 

Nr. 

d/o 

Sarcina Argumentarea 

1. Stabilirea contradicţiilor 

şi prevederilor ambigui 

Actul normativ monitorizat nu conţine prevederi 

contradictorii sau prevederi care dublează sau care 

contravin prevederilor altor acte normative 

2. Altele X 

 

 

7. Neutralitatea actului normativ 

Proporţionalitatea între interesele publice şi cele private 

 

Opinia autorităţii publice Opinia sectorului privat Concluzii 

Actul normativ nu conține 

reglementări în exces și 

asigură proporționalitatea 

dintre interesele publice și 

cele private 

În scopul realizării 

prevederilor 

pct. 3 din Metodologia 

privind monitorizarea 

procesului de implementare 

a legislaţiei aprobată prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 

1181 din 22 decembrie 2010 

privind monitorizarea 

procesului de implementare 

a legislaţiei 

Au fost iniţiate consultări 

publice prin publicarea unui 

anunţ pe pagina oficială a 

Agenției Rezerve Materiale 

la 27.03.2017, cu numirea 

Actul normativ nu încalcă 

principiul neutralității dintre 

interesele publice și cele private 

și nu conține reglementări în 

exces sub pretextul atingerii sau 

ocrotirii intereselor publice sau a 

intereselor private 



persoanei responsabile în 

vederea monitorizării 

procesului de implementare 

al Legii nr. 589 din 

22.09.1995 privind 

rezervele materiale de stat și 

mobilizare 

Lipsa obiecțiilor din partea 

sectorului privat. 

 

8. Stabilitatea şi predictibilitatea actului normativ 

Nr. 

d/o 

Acţiunea Argumentarea 

1

. 

Frecvenţa revizuirii actului Legea nr. 589 din 22.09.1995 privind rezervele 

materiale de stat și mobilizare în vigoare din 

22.02.1996, a suportat mai multe modificări și 

completări pe parcursul anilor, ultimele modificări 

operează din 13.03.2012.  

LP1195 din 28.07.00, MO116/14.09.00 

LP425 din 30.10.03, MO239/05.12.03 art.954 

LP425 din 30.10.03, MO239/05.12.03 art.954 

LP294-XVI din 17.11.05, MO168-171/16.12.05 

art.821 

HCC3 din 09.02.12, MO38-41/24.02.12 art.7; în 

vigoare 09.02.12 

LP29 din 06.03.12, MO48/13.03.12 art.146; în 

vigoare 13.03.12 

Modificările operate în actul normativ au asigurat 

realizarea în continuare a scopului actului normativ, 

de creare a unei baze juridice, economice  și 

organizatorice ale creării, acumulării, păstrării, 

folosirii și administrării rezervelor materiale de stat 

și de mobilizare și respectiv nu au influențat esența 

actului normative.  

2

. 

Cum a fost afectat scopul 

actului după 

modificare/completare 

Ca urmare a modificărilor operate și completările 

efectuate, nu au influențat esența și scopul actului 

normativ. 

 

9. Eficienţa actului normativ 

Nr.d/o Sarcina Argumentarea 

1 Eficienţa actului adoptarea legii este un beneficiu pentru întreaga 

activitate a Agenției Rezerve Materiale și anume 

reglementează domeniul său specific în vederea 

creării rezervelor de stat: 

- asigură o bază juridică, economică, organizatorică 

în vederea administrării rezervelor materiale ale 

statului; 

- stabilește principiile fundamentale de creare și 

păstrare a rezervelor materiale ale statului; 

- reglementează eliberarea bunurilor materiale din 

rezervele materiale ale statului; 

- stabilește sursele de finanțare; 

-reglementează modul de răspundere pentru 

încălcarea legii și repararea prejudiciilor în cazul 

neconformării de către instituții, întreprinderi, 

organizațiile subordonate acesteia cît și agenților 

http://lex.justice.md/md/342286/
http://lex.justice.md/md/342286/
http://lex.justice.md/md/342444/
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economici.  

Mai mult ca atît fondurile speciale de bunuri 

materiale create, au asigurat realizarea executării 

Hotărîrilor de Guvern elaborate cu scopul înlăturării  

consecințelor ca urmare a calamităților naturale. 

2 Propuneri pentru 

optimizarea cheltuielilor în 

scopul implementării 

actului 

Nu a fost identificat încă gradul de suficienţă a 

resurselor materiale, financiare şi umane pentru 

funcţionarea actului normativ. 

 

10. Modul de consultanţă 

Modalitatea de consultanţă 

 

Opinia sectorului public Opinia sectorului privat 

Nu au parvenit careva obiecții Nu au parvenit careva obiecții 

concluzii 

1. X 

2. X 

3. X 

 

11. Concluzii 

1. Aplicabilitatea şi gradul de aplicare. 

Prevederile Legii nr. 589 din 22.09.1995 privind rezervele materiale de stat și 

mobilizare în vigoare din 22.02.1996 sunt aplicabile parțial. 

2. Scopul stabilit de către actul normativ, sau cel stabilit în procesul de elaborare a 

acestuia a fost îndeplinit și se asigură îndeplinirea continuă a acestuia. 

Prezenta lege stabileşte bazele juridice, economice şi organizatorice ale creării, 

acumulării, păstrării, folosirii şi administrării rezervelor materiale de stat şi de 

mobilizare (denumite în continuare rezervele materiale ale statului), în scopul de 

a interveni operativ pentru asigurarea funcţionării stabile a economiei naţionale, 

pentru protecţia populaţiei  în situaţii excepţionale şi în  scopul acordării de ajutor 

material. 

În partea ce ține de realizarea obiectivelor, menționăm că sunt realizate parțial și 

anume obiective ce ține de completarea rezervelor materiale de stat, din cauza 

insuficienței mijloacelor financiare necesare completării rezervelor materiale de 

stat, cel puțin pînă la stocul intangibil, la bunurile strict necesare și de importanță 

majoră pentru securitatea economiei naționale și protecția populației republicii. 

3 Motivele care generează inaplicabilitatea actului normativ sau ar putea afecta 

acţiunea lui în viitor. 

Imperfecțiunea legii și anume lacunele legislative în ceea ce ține de mecanismul 

de aplicare a acesteia. 

 

12. Recomandări 

Nr. 

d/o 

Recomandări Argumentarea 

          1. Măsuri de modificare şi 

completare a actelor 

normative şi aspectele ce 

trebuie îmbunătăţite 

 

În vederea sporirii eficienţei Legii nr. 589 din 

22.09.1995 privind rezervele materiale de stat și 

mobilizare. Actul normativ va fi supus mai multor 

modificări și completări, unele prevederi sunt 

învechite și necesită o nouă structură, aducerii în 

concordanță cu noua legislație. Grupul de lucru 

pentru monitorizarea procesului de implementare 

a Legii respective, va analiza și va lucra în 

vederea completării și operării modificărilor. 

 Alte măsuri decît cele Nu a fost identificat încă gradul de suficienţă a 



         2. normative de asigurare a 

acţiunii juridice a actelor 

normative monitorizate 

resurselor materiale, financiare şi umane pentru 

funcţionarea actului normativ 

 


