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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E nr.____  

din _____________________ 

Chişinău 

 

pentru aprobarea proiectului de lege privind instituirea distincţiei de stat  

Crucea comemorativă „Crucea Misiunilor Internaţionale”  

 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

privind instituirea distincţiei de stat Crucea comemorativă „Crucea Misiunilor 

Internaţionale”. 

 

 

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  

 

privind instituirea distincţiei de stat  

Crucea comemorativă „Crucea Misiunilor Internaţionale” 

 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară. 

 

Art. 1. – Se instituie distincţia de stat Crucea comemorativă „Crucea 

Misiunilor Internaţionale”. 

Art. 2. – Se aprobă: 

- descrierea Crucii comemorative „Crucea Misiunilor Internaţionale”, conform 

anexei nr. 1; 

- modelul Crucii comemorative „Crucea Misiunilor Internaţionale”, conform 

anexei nr. 2. 

Art. 3. – Finanțarea confecționării Crucii comemorative „Crucea Misiunilor 

Internaţionale”, a legitimaţiei aferente, a baretei de substituţie şi a cutiei capitonate, 

se va efectua din contul bugetului de stat, prin intermediul bugetului aprobat pentru 

Aparatul Președintelui Republicii Moldova. 

Art. 4. – Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017. 

 

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI          Andrian CANDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 

 

 

DESCRIEREA 

Crucii comemorative „Crucea Misiunilor Internaţionale” 

 

 

1. Crucea comemorativă „Crucea Misiunilor Internaţionale” este o distincţie de 

stat şi se conferă cetăţenilor Republicii Moldova, după cum urmează: 

- persoanele care au făcut sau fac parte din contingentele detașate pentru 

participare la misiuni și operații internaționale în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 219 din 3 decembrie 2015 privind participarea Republicii Moldova la misiuni şi 

operaţii internaţionale, pentru manifestarea deosebită în timpul îndeplinirii misiunilor 

de serviciu; 

- persoanele care au participat la acţiunile de luptă din Afghanistan  

(aprilie 1978 – 15 februarie 1989) în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2)  

pct. 1) lit. f) ale Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani, pentru fapte 

deosebite săvîrșite în timpul îndeplinirii misiunilor ce prezintă risc pentru viață. 

 

2. Însemnul Crucii comemorative „Crucea Misiunilor Internaţionale” 

reprezintă o cruce de argint labată, cu braţele egale, uşor convexe și avînd 

extremităţile uşor scobite rotunjit, înscrisă într-un cerc imaginar cu diametrul  

de 35 mm şi radiantă cu fascicole a cîte şapte raze cu extremităţile uşor scobite 

rotunjit, divergente şi ascendente din părţi spre mijlocul cantonului dintre braţele 

crucii, vîrfurile razelor centrale ale fascicolelor înscriindu-se într-un cerc imaginar cu 

diametrul de 30 mm. Crucea este încărcată cu un medalion rotund cu diametrul de 14 

mm, avînd chenar de aur în relief şi în mijloc, în cîmp de azur, imaginea în relief a 

Stemei de Stat a Republicii Moldova în întregime de aur. Reversul însemnului este 

plat. Crucea însemnului este prevăzută pe mijlocul extremităţii braţului de sus cu o 

toartă de suspensie şi se confecţionează din tombac de culoarea argintului strălucitor, 

iar medalionul se confecţionează din tombac de culoarea aurului şi este emailat. 

Însemnul se fixează cu un inel de culoarea crucii de o baretă metalică, de formă 

dreptunghiulară şi cu colţurile de jos tăiate, îmbrăcată cu panglica distincţiei şi 

prevăzută pe revers cu un sistem de prindere de haină. 

Panglica Crucii comemorative „Crucea Misiunilor Internaţionale”, cu lăţimea 

de 30 mm, este de moar alb şi pe vertical cu dungi albastre: una pe mijloc cu lăţimea 

de 4 mm, flancată la distanţa de 1 mm de cîte o dungă cu lăţimea de 1 mm, iar pe 

margini de cîte două dungi, cu lăţimea de 1 mm fiecare, separate una de alta şi de 

margine prin dungi verticale de culoarea fondului panglicii, cu lăţimea de 1 mm. 

Înălţimea totală a distincţiei este de 90 mm.  

Distincţia se poartă în partea stîngă a pieptului. 

Bareta de substituire a distincţiei este dreptunghiulară, cu lăţimea de 30 mm, 

înălţimea de 12 mm şi îmbrăcată cu panglica distincţiei. 
 

 

 

 



Anexa nr.2 

 

 

MODELUL  

Crucii comemorative „Crucea Misiunilor Internaţionale” 

 

 

 



NOTĂ-INFORMATIVĂ 

la proiectul de lege privind instituirea distincţiei de stat 

Crucea comemorativă „Crucea misiunilor internaţionale” 

 

Proiectul de lege privind instituirea distincţiei de stat Crucea comemorativă 

„Crucea misiunilor internaţionale” a fost elaborat cu scopul aprecierii contribuţiei 

participanților la operaţiunile de menţinere a păcii şi securităţii internaţionale, la care 

Republica Moldova a luat sau urmează să ia parte. Actualmente, nu dispunem de o 

distincţie de stat care ar aprecia meritele acestei categorii de persoane.  

Conceptul distincţiei a fost examinat anterior de grupul de lucru format din 

reprezentanţii Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, Ministerului Apărării, 

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

conflictelor armate, care au propus conferirea distincţii respective şi pentru cetăţenii 

Republicii Moldova (militari şi civili) care au participat la anumite misiuni internaţionale 

pînă la declararea independenţei Republicii Moldova.  

Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova a recomandat ca proiectul să fie 

înaintat Parlamentului cu titlu de iniţiativă legislativă a Guvernului. 

În conformitate cu proiectul de lege, distincţia nominalizată se propune a fi 

conferită următoarelor categorii de cetăţeni: 

a) persoanele care au făcut sau fac parte din contingentele detașate pentru 

participare la misiuni și operații internaționale, în conformitate cu prevederile Legii  

nr. 219 din 3 decembrie 2015 privind participarea Republicii Moldova la misiuni şi 

operaţii internaţionale, pentru manifestarea deosebită în timpul îndeplinirii misiunilor de 

serviciu; 

b) persoanele care au participat la acţiunile de luptă din Afghanistan (aprilie 1978 

– 15 februarie 1989), în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) pct. 1) lit. f) ale Legii 

nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani, pentru fapte deosebite săvîrșite în 

timpul îndeplinirii misiunilor ce prezintă risc pentru viață. 

Proiectul distincţiei (însemnul faleristic) a fost elaborat şi susţinut de Comisia 

Naţională de Heraldică, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 

Confecţionarea distincţiei nominalizate, a legitimaţiei, a baretei de substituţie şi a 

cutiei capitonate aferente acesteia, pentru aproximativ 11000 de persoane (dintre care 

9000 de participanţi la acţiunile de luptă din Afghanistan), necesită cheltuieli financiare 

în sumă de aproximativ 2 mln. 455 mii de lei. Astfel, se propune ca distincția să fie 

confecționată anual de către instituția responsabilă de gestionarea distincțiilor de stat – 

Președinția Republicii Moldova, în limita alocațiilor din Bugetul de Stat, iar pentru 

asigurarea planificării mijloacelor financiare necesare, legea să intre în vigoare la data  

de 1 ianuarie 2017. 

Proiectul nu instituie prevederi care ar reglementa activitatea de întreprinzător. 

Modul de conferire a distincţiei, procedura de înmînare şi modul de purtare a 

acesteia urmează a fi prevăzute într-un regulament, care va fi ulterior aprobat prin 

decretul Preşedintelui Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile art. 29 al Legii 

nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincțiile de stat. 

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 


