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Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre  

a Parlamentului pentru modificarea punctului 1 din Hotărîrea 

Parlamentului nr. 433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de 

sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de 

hotărîre a Parlamentului pentru modificarea punctului 1 din Hotărîrea 

Parlamentului nr. 433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de 

sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova, zilele de sărbătoare și la 

zilele de odihnă în Republica Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru     MAIA SANDU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul agriculturii,  

dezvoltării regionale  

şi mediului       Georgeta Mincu 

 

Ministrul educației,  

culturii și cercetării     Liliana Nicolaescu-Onofrei 

 

Ministrul justiţiei      Olesea Stamate 

 

 

 

 

 



3 

 

Y:\006\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\12879\12879-redactat-ro.docx 

                 Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

 

AVIZ  

asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru  

modificarea punctului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 433/1990  

cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă  

în Republica Moldova 

 

Guvernul a examinat proiectul de hotărîre a Parlamentului pentru 

modificarea punctului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.433/1990 cu privire la 

zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica 

Moldova, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 166 din 31 iulie 2019) de 

către un grup de deputați în Parlament, și comunică următoarele. 

 

Potrivit argumentelor prezentate în nota informativă, proiectul a fost 

elaborat în scopul creşterii gradului de conştientizare publică asupra problemelor 

privind alimentaţia la nivel mondial şi solidarizarea în lupta împotriva foametei, 

a malnutriţiei şi a sărăciei. 

La sesiunea a XX-a a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi 

Agricultură (FAO) de la Roma, din noiembrie 1979, s-a decis marcarea Zilei 

mondiale a alimentaţiei la 16 octombrie, data reprezentînd ziua înfiinţării FAO în 

1945, la Quebec. Adunarea Generală a ONU a ratificat această decizie la  

5 decembrie 1980 şi a cerut guvernelor şi organizaţiilor internaţionale, naţionale 

şi locale să celebreze în fiecare an Ziua mondială a alimentaţiei, care a fost 

marcată pentru prima dată în 1981. 

Peste 150 de ţări, inclusiv Republica Moldova, marchează la 16 octombrie 

Ziua mondială a alimentaţiei, declarată de Adunarea Generală a ONU.  

Anual, pe glob, se aruncă în jur de 88 milioane de tone de produse 

alimentare. Motivele ce conduc la acest lucru sînt: alterarea rapidă a unor 

alimente, estimarea greşită a cantităţii de alimente necesare pentru consumul 

zilnic, precum şi procurarea alimentelor în exces. 

Astfel, astăzi constatăm că este absolut necesar de a promova „cultura 

consumului” în societate pentru diminuarea risipei alimentare și raționalizarea 

consumului de alimente, precum și pentru dezvoltarea și modernizarea 

agriculturii în vederea asigurării bunăstării și ridicării nivelului de trai al 

populației, în special în mediul rural. 

În contextul celor enunţate, considerăm indispensabil instituirea unei zile 

de sărbătoare dedicate alimentaţiei, astfel încît să creştem gradul de 

conştientizare publică asupra necesităţii investiţiilor în agricultură la nivel 

naţional şi mondial, să promovăm principiile pentru o „alimentație sănătoasă”. 

În acest context, menționăm că prin proiect se propune completarea 

punctului 1 litera a) din Hotărîrea Parlamentului nr.433/1990 cu privire la zilele 

comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova 

cu textul „Ziua Națională a Alimentației (16 octombrie)”. 
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Totodată, instituirea „Zilei Naţionale a Alimentaţiei” va alinia Republica 

Moldova la bunele practici internaţionale.  

Ca urmare a analizei textului proiectului și motivele indicate în nota 

informativă, Guvernul susține inițiativa legislativă și propune:  

La art. II din proiectul de hotărîre, în conformitate cu prevederile art. 56 

alin. (1) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, actele normative 

intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova sau la data indicată în textul actului normativ, care nu poate 

fi anterioară datei publicării. În cazul în care se urmăreşte reducerea perioadei de 

intrare în vigoare a noilor prevederi, proiectul actului normativ în cauză trebuie 

să respecte regulile instituite de Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, 

şi anume cele stipulate la art. 56 alin. (3), în temeiul cărora intrarea în vigoare a 

actelor normative poate fi stabilită pentru o altă dată doar în cazul în care se 

urmăreşte protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, realizarea 

angajamentelor internaţionale ale Republicii Moldova, conformarea cadrului 

normativ hotărîrilor Curţii Constituţionale, eliminarea unor lacune din legislaţie 

sau contradicţii între actele normative ori dacă există alte circumstanţe obiective. 

În acest sens, art. II din proiect va avea următorul cuprins:  

„Art. II. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova”. 
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