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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E nr.____  

din _____________________ 

Chişinău 

 

pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea  

şi completarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992  

cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova 

 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire 

la distincţiile de stat ale Republicii Moldova. 

 

 

PRIM-MINISTRU      Pavel  FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul finanţelor      Octavian  Armașu 

 

Ministrul justiţiei       Vladimir  Cebotari 
 

Ministrul afacerilor interne     Alexandru  Jizdan 

 

Ministrul apărării       Anatolie  Șalaru 

 

Ministrul muncii,  

protecţiei sociale şi familiei     Stela  Grigoraș 



Proiect 
 

 
 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

L E G E  

 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 

cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova 
 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
 

Articol unic. – Legea nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de 

stat ale Republicii Moldova (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2002, nr. 161, art. 1248), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

1. Articolul 1: 

după cuvîntul „ordinele” se completează cu textul „crucile (inclusiv jubiliare şi 

comemorative),”; 

după cuvîntul „jubiliare” se completează cu textul „şi comemorative”. 

2. La articolul 2, alineatul doi se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„Crucile jubiliare şi comemorative, precum şi medaliile jubiliare şi 

comemorative, se instituie prin lege ordinară”. 

3. La articolul 4, alineatul doi, după cuvîntul „Ordinele” se completează cu 

textul „ , crucile”. 

4. La articolul 5, alineatul doi, după cuvîntul „ordinelor” se completează cu 

textul „ , crucilor”. 

5. La articolul 29: 

alineatul unu, după cuvîntul „ordinelor” se completează cu textul „ , crucilor”. 

alineatul doi se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Modul de propunere pentru conferirea crucilor jubiliare şi comemorative, 

precum şi a medaliilor jubiliare şi comemorative, procedura de înmînare şi modul de 

purtare a acestora sunt prevăzute de regulamentele aprobate de Preşedintele 

Republicii Moldova”. 

6. La articolul 30, după cuvîntul „ordine” se completează cu textul „ , cruci”. 

7. La articolul 32, alineatul unu, după cuvîntul „ordinele” se completează cu 

textul „ , crucile, ”. 

8. La articolul 37, după cuvîntul „ordinelor” se completează cu textul  

„ , crucilor”. 

 

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI          Andrian CANDU 



NOTĂ-INFORMATIVĂ 
la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1123-XII  

din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova 

 

 

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1123-XII  

din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova a fost 

elaborat în vederea aducerii în concordanţă a cadrului normativ cu prevederile 

Legii nr. 86 din 28.07.2011 cu privire la simbolurile publice.  

Acest proiect a fost definitivat în cadrul grupului de lucru format din 

reprezentanţii Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, Ministerului Apărării, 

Cancelariei de Stat, Comisiei Naţionale de Heraldică şi ai asociațiilor veteranilor 

conflictelor armate. 

În baza experienţei dobîndite în cadrul procedurii legislative de instituire a 

unor distincţii de stat jubiliare şi comemorative (cum ar fi: Medalia Jubiliară 

„Crucea Comemorativă. Războiul al Doilea Mondial”, instituită prin Legea nr. 34 

din 05.03.2010, Medalia „Crucea comemorativă. Participant la acţiunile de luptă 

pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova (1991–1992)”, 

instituită prin Legea nr. 2 din 15.01.2012), s-a stabilit necesitatea introducerii 

noţiunii de „cruce” (inclusiv jubiliară şi comemorativă) în textul Legii nr. 1123-XII 

din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova şi 

abilitarea Parlamentului cu dreptul de instituire a acestora. 

Luînd în considerare faptul că distincţiile cu statutul respectiv urmează a fi 

aprobate prin lege ordinară şi nu vor fi parte componentă a Legii nr. 1123-XII  

din 30.07.1992, acestea nu vor cădea sub incidenţa art. 21 al Legii nr. 190-XV  

din 8 mai 2003 cu privire la veterani. În consecință, distincţia respectivă nu va 

conferi dreptul la alocaţii lunare pentru deţinătorii acesteia. Astfel, aprobarea 

proiectului în cauză nu necesită cheltuieli financiare suplimentare. 

Proiectul de lege nominalizat a fost coordonat cu Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familie, precum și a fost supus expertizei 

anticorupție. Propunerile şi obiecţiile recepţionate au fost luate în calcul la 

definitivarea proiectului şi se regăsesc în sinteza propunerilor şi obiecţiilor, anexată 

la proiect. 

 

 

Ministru       Anatolie ȘALARU 


