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Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege 

pentru completarea Legii nr. 217 din 17 septembrie 2010 

privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova 

-------------------------------------------------------- 
 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 
Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru 

completarea Legii nr. 217 din 17 septembrie 2010 privind Drapelul de Stat al 
Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiţiei      Victoria Iftodi 
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                Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

din                                 2018 
 
 

AVIZ 
la proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 217 din 17 septembrie 2010 

privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru completarea Legii  

nr. 217 din 17 septembrie 2010  privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova, 

înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă (nr. 134 din 26 aprilie 2018) de către 

Preşedintele  Republicii Moldova, dl Igor Dodon, şi comunică următoarele. 

 
Iniţiativa legislativă este înaintată în corespundere cu art. 73 din 

Constituţia Republicii Moldova şi art. 47 din Regulamentul Parlamentului, 

adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996. 

Proiectul propune completarea Legii privind Drapelul de Stat al Republicii 

Moldova cu un nou capitol (capitolul IV), denumit „Însemne vexilare cu statut 

de simbol naţional istoric”, ale cărui norme se referă la definirea însemnului 

vexilar cu statut de simbol naţional istoric şi la acordarea statutului de simbol 

naţional istoric al Republicii Moldova. Prin urmare, proiectul introduce noţiunea 

de „însemn vexilar cu statut de simbol naţional istoric” – un drapel sau alt 

însemn vexilar care a fost utilizat în trecutul istoric drept simbol ai suveranităţii 

naţionale şi care a fost reluat în uz în formatul său exact sau prin reconstrucţie, 

cu acordarea statutului de emblemă oficială complementară a Republicii 

Moldova. 

Potrivit notei informative, prin proiectul de lege se urmăreşte conferirea 

statutului legal unuia din drapelele istorice din perioada domniei lui Ştefan cel 

Mare şi Sfînt, şi anume drapelul care a fost purtat de către Ştefan cel Mare, ca 

simbol domnesc, în ziua de 12 septembrie 1485, la omagiul de la Colomeea. 

Cu privire la obiectul de reglementare al proiectului de lege menţionat, 

semnalăm că, prin conţinutul său, acesta nu se integrează tematic în obiectul de 

reglementare al Legii nr. 217 din 17 septembrie 2010 privind Drapelul de Stat al 

Republicii Moldova. Or, potrivit legii nominalizate sînt reglementate în detaliu 

aspectele ce ţin de descrierea şi imaginea Drapelului de Stat al Republicii 

Moldova şi arborarea acestuia, în mod permanent şi provizoriu, de către 

autorităţile publice ale administraţiei publice centrale, alte persoane juridice şi 

fizice pe teritoriul Republicii Moldova şi în străinătate. Drapelul de Stat al 

Republicii Moldova este un simbol major al suveranităţii şi independenţei 

Republicii Moldova. Drapelul tricolor este indicat expres în calitate de simbol al 

statului în art. 12 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova, consacrat 

simbolurilor statului. 

În privinţa iniţiativei legislative înaintate, era necesar să se ţină cont de 

faptul că cadrul juridic privind simbolurile publice îl constituie Constituţia 
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Republicii Moldova, Legea nr. 86 din 28 iulie 2011 cu privire la simbolurile 

publice, precum şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

Astfel, precizăm că Legea cu privire la simbolurile publice asigură cadrul juridic 

general în care sînt definite noţiunile de bază, sînt specificate simbolurile 

naţionale, teritoriale, corporative şi cele particulare, sînt reglementate raporturile 

juridice care ţin de înregistrarea, protecţia juridică şi utilizarea simbolurilor 

publice aferente domeniilor: heraldic, vexilogic, imnologic, sigilografic, 

faleristic şi uniformistic. 

Într-un alt context, referitor la propunerea cuprinsă la art. 261 alin. (5), în 

ceea ce priveşte acordarea statutului de simbol naţional istoric al Republicii 

Moldova steagului purtat de către Ştefan cel Mare, Domnul Ţării Moldovei, în 

ziua de 12 septembrie 1485, la omagiul de la Colomeea, la solicitarea 

Guvernului, Academia de Ştiinţe a Moldovei în punctul său de vedere a invocat: 

„Despre existenţa şi utilizarea cîtorva drapele ale Principatului Moldovei 

în a doua jumătate a sec. al XV-lea şi la începutul celui de-al XVI sînt atestate 

informaţii relevante în lucrările publicate de unii istorici din Republica Moldova. 

Din nota informativă se observă că autorii proiectului de lege examinat au 

selectat ca simbol domnesc drapelul sub care Ştefan cel Mare, în ziua de  

12 septembrie 1485, a depus omagiu faţă de regele Poloniei Kazimir al IV-lea 

Jagiello (în polonă Kazimierz IV Jagiellonczyk). 

Termenul „omagiu”, potrivit Dicţionarului explicativ al limbii 

moldoveneşti (Vol. II, Chişinău, 1985, p. 109) înseamnă „semn de respect sau de 

admiraţie faţă de cineva”, iar referitor la evenimentele istorice din epoca 

medievală termenul în cauză reprezintă „jurămîntul de devotament al unui vasal 

faţă de suveranul său”. 

Prin depunerea de omagiu, în 1485, către regele Kazimir al IV-lea, regele 

Poloniei, Ştefan cel Mare, urmărind scopul de a încheia o alianţă militară, a 

efectuat o acţiune ce îi altera (diminua) demnitatea de conducător al Principatului 

Moldovei – stat suveran şi independent pe arena politică a Europei. Dar s-a 

umilit în faţa regelui polonez cu speranţa că acesta îl va ajuta cu trupe militare 

pentru a elibera de sub turci oraşele Chilia şi Cetatea Albă, ocupate de otomani 

în 1484. 

Regele Kazimir al IV-lea nu şi-a îndeplinit promisiunile şi nu a venit în 

ajutorul lui Ştefan cel Mare pentru a-1 susţine la eliberarea Chiliei şi a Cetăţii 

Albe. Prin urmare, depunerea umilitoare a omagiului nu s-a soldat cu scopul 

scontat, deoarece regele polonez l-a înşelat pe domnitorul Moldovei. Realmente, 

regii Poloniei doreau să cotropească Ţara Moldovei, fapt ce a devenit evident în 

1497, cînd regele Ioan Albert, urmaşul lui Kazimir, în fruntea unei armate de 

circa 100 000 de oşteni, a invadat Moldova şi a asediat capitala ţării – oraşul 

Suceava. 

În pofida situaţiei geopolitice complicate, Ştefan cel Mare i-a impus pe 

polonezi să se retragă de la Suceava şi în lupta decisivă din Codrii Cozminului, 

în fruntea oastei Moldovei sub flamura drapelului ţării, a izgonit armata 

numeroasă poloneză. 

Pornind de la faptul că Ştefan cel Mare pe parcursul domniei a utilizat 
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drapele care nu erau identice, dar se deosebeau relativ unele de altele prin 

anumite elemente distinctive, constatăm că în calitate de drapel-simbol al lui 

Ştefan cel Mare ar putea fi adoptat drapelul sub flamura căruia viteazul domnitor 

a obţinut victoria în bătălia de la Baia în 1467, sau drapelul ce a însufleţit oştenii 

Principatului şi aliaţii săi la distrugerea oştirii de 120 000 de soldaţi ai Imperiului 

Otoman în lupta de la Vaslui din 1475. 

Generalizînd cele menţionate şi luînd în vedere practica internaţională 

existentă, considerăm oportună utilizarea, la rînd cu drapelul de stat al Republicii 

Moldova, şi drapelul istoric a lui Ştefan cel Mare şi Sfînt în datele menţionate în 

nota informativă, cu excepţia datei de 12 septembrie.” 

Suplimentar, din punct de vedere terminologic, semnalăm că proiectul de 

lege prezintă unele neajunsuri sub aspectul respectării dispoziţiilor art. 19 lit. e) 

din Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative, aceeaşi 

noţiune fiind exprimată variat. Spre exemplu, în conţinutul art. 261 se utilizează 

alternativ noţiunile „însemnul vexilar cu statut de simbol naţional istoric”, 

„statutul de simbol naţional istoric al Republicii Moldova”, „însemnele 

vexilare”. 

De asemenea, urmează a fi precizat faptul că norma stipulată la art. 261 

alin. (5) din proiect prin care se acordă statutul de simbol naţional istoric al 

Republicii Moldova steagului purtat de către Ştefan cel Mare, Domnul Ţării 

Moldovei, în ziua de 12 septembrie 1485, la omagiul de la Colomeea nu 

corelează cu prevederile Legii nr. 86 din 28 iulie 2011 cu privire la simbolurile 

publice. Or, însemnul vexilar cu statut de simbol naţional istoric definit la art. 

261 alin. (1) din proiect necesită a fi prevăzut mai întîi în lista simbolurilor 

naţionale din art. 4 din legea menționată supra, iar adoptarea însemnului vexilar 

cu statut de simbol naţional istoric, a actelor descriptive, a explicaţiilor 

însoţitoare şi a regulamentelor conceptuale ale acestuia urmează a fi efectuate 

printr-o altă lege ordinară. 

În raport cu cele expuse mai sus, considerăm că iniţiativa legislativă în 

forma actuală nu poate fi acceptată. 
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