
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Privind înființarea în orașul Durlești a operei comemorative de război în 

memoria victimelor conflictului armat pentru apărarea integrității și 

independenței Republicii Moldova (1990-1992), ale războiului din 

Afganistan (1979-1989) și a participanților la lucrările de lichidare a 

consecințelor catastrofei din 1986 de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl 

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

În temeiul art.9 alin. (1) din Legea nr.161/2017 privind regimul 

mormintelor și operelor comemorative de război (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2017, nr.335-339, art.576), Guvernul HOTĂRĂȘTE: 
 

1. Se aprobă, la propunerea Ministerului Apărării, prezentată în temeiul 

deciziei Consiliului orășenesc Durlești, înființarea în orașul Durlești, pe  

str. Alexandru cel Bun, nr.3, a operei comemorative de război în memoria 

victimelor conflictului armat pentru apărarea integrității și independenței 

Republicii Moldova (1990-1992), ale războiului din Afganistan (1979-1989) și a 

participanților la lucrările de lichidare a consecințelor catastrofei din 1986 de la 

Centrala Atomoelectrică Cernobîl. 

2. Opera comemorativă de război va fi înființată conform unui proiect 

avizat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. 

3. Cheltuielile pentru lucrările de proiectare, executare, înființare a operei 

comemorative de război și amenajare a terenului aferent vor fi acoperite din 

contul mijloacelor financiare ale Asociației Luptătorilor din Transnistria și 

Afganistan, Durlești. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul apărării      Eugeniu Sturza 



NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul hotărîrii Guvernului privind înființarea în orașul Durlești 

a operei comemorative de războiîn memoria victimelor conflictului armat pentru 
apărarea integrității și independenței Republicii Moldova (1990-1992), războiului 

din Afganistan (1979-1989) și participanților la lucrările de lichidare a 
consecințelor catastrofei din 1986 de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl. 

 
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 
Proiectul hotărîrii Guvernului privind înființarea în orașul Durlești a operei 
comemorative de războiîn memoria victimelor conflictului armat pentru apărarea 
integrității și independenței Republicii Moldova (1990-1992), războiului din 
Afganistan (1979-1989) și participanților la lucrările de lichidare a consecințelor 
catastrofei din 1986 de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl a fost elaborat și se 
promovează de Ministerul Apărării. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 
urmărite 
Proiectul hotărîrii este elaborat în temeiul art.9 alin.(1) din Legea privind regimul 
mormintelor și operelor comemorative de război, nr.161 din 20.07.2017 și în baza 
Deciziei Consiliului orășenesc Durlești nr.3.27 din 25.06.2018 „Cu privire la instalarea 
unui memorial”. 
Scopul proiectului menționat constă în asigurarea cadrului legal pentru înființarea în 
orașul Durleștia operei comemorative de război în memoria victimelor conflictului 
armat pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova (1990-1992), 
războiului din Afganistan (1979-1989) și participanților la lucrările de lichidare a 
consecințelor catastrofei din 1986 de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl. 
La conflictul armat pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova 
(1990-1992) și-au pierdut viața 12 eroi din 92 participanți din orașul Durlești; la 
războiul din Afganistan (1979-1989) și-au pierdut viața 14 din 56 ostași din oraș; iar 40 
din 49 locuitori ai orașului Durlești au decedat la lichidarea consecințelor catastrofei 
din 1986 de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl. 

 3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 
armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 
Proiectul nu contravine legislației Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 
Proiectul propune, în temeiul deciziei Consiliului orășenesc Durlești, înființarea pe 
teren proprietate publică, care aparține cu drept de proprietate administrației publice 
locale orașul Durlești, cu nr. cadastral 0121112078, situat pe str. Alexandru cel Bun 
nr.3, a operei comemorative de război în memoria victimelor conflictului armat pentru 
apărarea integrității și independenței Republicii Moldova (1990-1992), războiului din 
Afganistan (1979-1989) și participanților la lucrările de lichidare a consecințelor 
catastrofei din 1986 de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl. 
Proiectul operei comemorative de război ce se propune a fi înființată va fi avizat de 



Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. 

5. Fundamentarea economico-financiară 
Implementarea proiectului nu presupune alocarea mijloacelor financiare din bugetul de 
stat. Cheltuielile pentru lucrările de proiectare, executare, înființare a operei 
comemorative de război și amenajare a terenului aferent vor fi acoperite din contul 
mijloacelor financiare ale Asociației Luptătorilor din Transnistria și Afganistan, 
Durlești. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 
Proiectul hotărîrii Guvernului se încadrează în cadrul normativ în vigoare, iar 
aprobarea acestuia nu va genera ca consecință necesitatea amendării altor acte 
normative. 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 
Proiectul hotărîrii Guvernului este plasat pentru consultare publică pe pagina oficială a 
Ministerului Apărării www.army.md (compartimentul „Transparența 
decizională”,directoriul „Modul de participare”) și pe www.particip.gov.md. 
Concomitent, acesta a fost avizat cu autoritățile interesate, iar obiecțiile și propunerile 
formulate au fost luate în considerație la definitivarea proiectului. 
 
 

Ministru      Eugeniu STURZA 
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