
  
 
 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2020 

Chișinău 
 
 

Y:\004\ANUL 2020\HOTARÎRI\5231\redactat_5231-ro.docx 

 
Pentru aprobarea proiectului de lege privind instituirea Medaliei 

comemorative „75 de ani de la victoria în cel de-al Doilea Război Mondial” 
------------------------------------------------------------ 

 
Guvernul HOTĂRĂȘTE: 
 
Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

privind instituirea Medaliei comemorative „75 de ani de la victoria în cel de-al 
Doilea Război Mondial”. 

 
 
Prim-ministru      ION CHICU 
 
Contrasemnează: 
 
Viceprim-ministru, 
ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 
 
Ministrul apărării      Alexandru Pînzari 
 
Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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Proiect 

 
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 
L E G E  

 
privind instituirea Medaliei comemorative 

„75 de ani de la victoria în cel de-al Doilea Război Mondial” 
 

 
Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară. 

 
Art. 1. – Se instituie Medalia comemorativă „75 de ani de la victoria în cel 

de-al Doilea Război Mondial”. 
 
Art. 2. – Se aprobă: 
a) statutul Medaliei comemorative „75 de ani de la victoria în cel de-al 

Doilea Război Mondial”, conform anexei nr. 1; 
b) modelul Medaliei comemorative „75 de ani de la victoria în cel de-al 

Doilea Război Mondial”, conform anexei nr. 2. 
 
Art. 3. – Guvernul va asigura finanțarea confecționării Medaliei 

comemorative „75 de ani de la victoria în cel de-al Doilea Război Mondial”, a 
legitimației aferente, a baretei de substituire și a cutiei capitonate. 

 
Art. 4. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării. 

 
 

Președintele Parlamentului              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Y:\004\ANUL 2020\HOTARÎRI\5231\redactat_5231-ro.docx 

 
Anexa nr. 1 
la Legea nr.  

 
STATUTUL 

Medaliei comemorative 
„75 de ani de la victoria în cel de-al Doilea Război Mondial” 

 
 

1. Medalia comemorativă „75 de ani de la victoria în cel de-al Doilea 
Război Mondial” (în continuare – medalie) este o distincție de stat 
comemorativă, care se conferă cetățenilor Republicii Moldova menționați la art. 
7 alin. (2) pct. 1) lit. a)-e) şi pct. 2) din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani. 

 
2. Însemnul medaliei reprezintă un medalion rotund monocolor, de aur 

brunat, cu diametrul de 30 mm și cu toartă de suspensie în partea superioară, prin 
care însemnul se prinde cu un inel de baretă. Însemnul se confecționează din 
tombac patinat. 

Pe avers, este reprezentată imaginea stilizată a compoziției sculpturale a 
monumentului din Chișinău consacrat eliberării Moldovei de sub ocupația 
fascistă, vedere dinspre nord, flancată în partea dreaptă de milesimele „1945 / 
2020”, totul în relief. 

Pe revers, într-o cunună deschisă, formată din două ramuri de laur și 
așezată în exergă, cu caractere capitale în cinci rânduri este înscrisă legenda: „75 
/ DE ANI / DE LA VICTORIA / ÎN CEL DE-AL DOILEA / RĂZBOI 
MONDIAL”, totul în relief. 

Panglica distincției este din moar, lată de 30 mm, dungată după cum 
urmează: pe mijloc o dungă roșie (Pantone 186C) lată de 8 mm, flancată simetric 
consecutiv de câte o dungă galbenă (Pantone 109C) lată de 1 mm, una albastră 
(Pantone 293C) de 1 mm, una albă de 4 mm și una gri (Pantone Cool Gray 7C) 
de 5 mm. Panglica se îmbracă pe o baretă metalică, de formă dreptunghiulară, cu 
înălțimea de 55 mm și colțurile de jos tăiate. Bareta are pe marginea inferioară o 
toartă de suspensie de culoarea însemnului, iar pe revers un sistem de prindere. 

Înălțimea totală a distincției este de 90 mm. 
Bareta de substituire a distincției este dreptunghiulară, cu lățimea de 30 

mm și înălțimea de 12 mm, îmbrăcată cu panglica distincției. 
 
3. Medalia se poartă la piept, în partea stângă. 
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Anexa nr. 2 
la Legea nr.  

 
 

MODELUL 
Medaliei comemorative 

„75 de ani de la victoria în cel de-al Doilea Război Mondial” 
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Denumirea autorului
gi, dupi caz, a participanfilor la elaborarea proiectului

Proiectul de lege privind instituirea Medaliei comemorative ,,75 de ani de la

victoria in cel de-al Doilea Rdzboi Mondial" (in continuare - Proiectul de lege) a

fost elaborat de cdtre Ministerul Apdririi, in corespundere cu prevederile art. 23

alin. (l) Ei (2) lit. c) din Legea nr. 10012017 cu privire la actele normative.

Descrierea gradului de compatibilitate
pcntru proiectele care au ca scop armonizarea legisla{iei nafionale

cul eneisla a Uniunii Euro

Principalele prevederi ale proiectului
i eviden erea elementelor noi

NOTA.INFORMATIVA
la proiectul de lege privind instituirea Medaliei comemorative

,,75 de ani de la victoria in cel de-al Doilea Rizboi Mondial"

Condi(iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ
i finaliti ile urmirite

Proiectul de lege a fost elaborat in temeiul Hotdririi Guvernului nr. 6112020 cu

privire la organizarea qi deslEqurarea acfiunilor consacrate celei de-a 75-a aniversdri

a Zllei Victoriei gi a comemordrii eroilor cdzuJi pentru independenla Patriei, in

scopul aducerii unui omagiu veteranilor de r6zboi, care au participat la cel de-al

Doilea Rizboi Mondial, in calitate de recunoqtinld pentru patriotism gi fapte eroice

manifestate in timpul ac{iunilor de luptd.

Proiectul actului legislativ in spe16 nu are drept scop armonizarea legislaliei

nationale cu legislatia Uniunii Europene $i nu contravine leeislatiei comunitare.

Conceptul distincfiei a fost elaborat de cdtre reprezentan(ii Ministerului Apirdrii
in comun cu reprezentanJii Comisiei Na[ionale de Heraldicd de pe lingd Pregedintele

Republicii Moldova.

Medalia comemorativ6 ,,75 de ani de la victoria in cel de-al Doilea Rdzboi

Mondial" urmeazd a fi o distinclie de stat comemorativd qi se va conferi cet6!,enilor

Republicii Moldova mentiona[i la art.7 alin. (2) pct. l) lit. a)-e) 9i pct. 2) din Legea

nr. 190/2003 cu privire la veterani, care detin statutul de veteran de rizboi
(participan{i Ia cel de-al Doilea Rdzboi Mondial qi persoane asimilate participan{ilor
la cel de-al Doilea Rizboi Mondial).

Proiectul distincliei (insemnul faleristic) a fost elaborat gi definitivat de cdtre

reprezentantii Ministerului Apirdrii in comun reprezentantii Comisiei Nationale de

Heraldici de pe ling6 Pregedintele Republicii Moldova, fiind, ulterior, avizatpozitiv
de cdtre aceasta, conform prevederilor legislaliei in vigoare.

Jinind cont de importanla qi conotalia evenimentului respectiv, avind in vedere

termenul relativ scurt pentru realizarea tuturor acliunilor aferente, precum qi luind in
considerare cd medaliile comemorative urmeazd a fi inminate veteranilor de rdzboi
incepind cu data de 9 mai 2020, iar dupi instituire urmeazd a fi elaborate un gir de

acte qi desfrqurate procedurile de achizilii publice pentru confecfionarea acestora,
ceea ce nu poate fr realizat dac6 legea nu este in vigoare, este necesar de stabilit
termenul de intrare in vigoare a legii la data publicdrii acesteia in Monitorul Oficial
al Republicii Moldova.



Confectionarea distinc{iei nominalizate, a legitimatiei, a baretei de substituire gi

a cutiei capitonate aferente acesteia, pentru 450 de veterani de rdzboi necesitl

cheltuieli financiare in sumi de cca 157,5 mii lei.

Mijloacele financiare necesare in acest sens urmeazd a fi alocate suplimentar

Ministerului A 6rii, la rectificarea bu etului de stat ntru anul 2020.

Modul de conferire a distinctiei, procedura de inminare gi modul de purtare a

acesteia urmeazi a fi prev6zute intr-un regulament, aprobat prin decret al

Pregedintelui Republicii Moldova, in corespundere cu prevederile art.29 alin. trei al

Le ii nr. 112311992 cu rivire la distinc iile de stat ale Re ublicii Moldova

Proiectul de lege a fost supus expertizei anticoruplie, efectuat6 de cdtre Centrul
Nalional Anticorupfie.

Conform Raportului de expertiz6 anticorupfie nr. 8LO2016378 din 6 martie
2020, au fost constatate urm[toarele:

,jn cadrul procesului de elaborare au fost respectate prevederile legale cu
privire la transparenla tn procesul decizional si proiectul corespunde normelor de
tehnicd legislativd.

In normele proiectului supus expertizei anticoruplie n-au fost identificali c,areva

Fundamentarea economico-fi nanciarl

Modul de incorporare a actului
in cadrul normativ in vi oare

Avizarea gi consultarea publici a proiectului

in temeiul prevederilor art.32 alin. (1) din Legea nr. lOOl2OlT cu privire la
actele normative, proiectul de lege a fost expediat spre avizare in adresa Ministerului

Finanlelor, Ministerului Afacerilor Inteme, Ministerului Senetetii, Muncii gi

Protec{iei Sociale qi Ministerului Educa[iei, Culturii qi Cercetdrii.

Propunerile qi obiecJiile recep{ionate au fost examinate qi luate in considerare la

definitivarea proiectului, acestea reg6sindu-se in sinteza, anexati la proiect.

Respectiv, in rezultatul des{Equrdrii procesului de avizare qi avizare repetati,

proiectul de lege a fost susfinut de toate autorit6tile publice de resort.

Concomitent, in scopul respectdrii prevederilor Legii nr. 23912008 privind

transparenta in procesul decizional qi Regulamentului cu privire la procedurile de

consultare publicd cu societatea civild in procesul decizional, aprobat prin Hotdrirea

Guvemului nr. 96712016, proiectul de lege a fost plasat, in modul stabilit, pe pagina

web oficialI a Ministerului Apirdrii (https://www.army.md), la compartimentul

,,Transparenla Decizionald', rubrica ,fnunlurile privind inilierea elabordrii
decizief' Si ,lnunlurile privind organizarea consultdrii publice", precum Ei pe

platforma guvemarnentald https://particip.gov.md (in directoriul ,,,Modul de

participare - Proiecte - Ministere - Ministerul Apdrdrif').
In perioada 20-26 februarie 2020, proiectul de lege a fost supus consultirilor

publice.

Pind in ptezent, din partea reprezentanlilor societdlii civile nu au parvenit

recomandiri pe marginea proiectului in cauz6.

ctori sau riscuri de coru. lie."

Constatirile expertizei anticorupfie



Proiectul de lege a fost supus expertizei juridice, efectuatd de cdtre Ministerul

Justi!iei.

Propunerile gi obiecliile formulate in cadrul procedurii de expertizd juridicd au

fost luate in considerare la definitivarea I ul ln cauza.

Ministrul apiririi Alexandru PiNZARI

Constatlrile expertizei j uridice


