Proiect
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE
pentru completarea Legii nr. 217/2010
privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova
Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
Art.I.- Legea nr. 217/2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231-234, art. 728) se
completează după cum urmează:
1. După capitolul IV se introduce capitolul IV1 cu următorul cuprins:
„Capitolul IV1
ÎNSEMNELE VEXILARE CU STATUT
DE SIMBOL NAȚIONAL ISTORIC
Art. 261. Noțiunea de însemn vexilar cu statut de simbol național istoric
(1) Însemnul vexilar cu statut de simbol național istoric reprezintă un
drapel sau alt însemn vexilar care a fost utilizat în trecutul istoric drept simbol al
suveranității naționale și care a fost reluat în uz în formatul său exact sau prin
reconstrucție, cu acordarea statutului de emblemă națională oficială
complementară a Republicii Moldova.
(2) Statutul de simbol național istoric al Republicii Moldova se acordă
de Parlament, la propunerea Comisiei Naționale de Heraldică, prin lege
ordinară.
(3) Actele descriptive și explicațiile însoțitoare și regulamentele
conceptuale cu privire la simbolul național istoric al Republicii Moldova
se aprobă și se modifică de Parlament, la propunerea Comisiei Naționale
de Heraldică, prin lege ordinară.
(4) Însemnele vexilare prevăzute la alineatul (1) pot fi utilizate în cadrul
unor acțiuni culturale sau ceremonii și festivități solemne cu caracter istoric,
științific, militar sau comemorativ cu condiția respectării demnității acestor
însemne și a legislației în domeniul simbolurilor publice.
(5) Se acordă statutul de simbol național istoric al Republicii Moldova
următoarelor însemne vexilare:
- Steagul purtat de Ștefan cel Mare, Domnul Țării Moldovei, în ziua
de 12 septembrie 1485, la omagiul de la Colomeea.
Art. 262. Steagul purtat de Ștefan cel Mare, Domnul Țării Moldovei,
în ziua de 12 septembrie 1485, la omagiul de la Colomeea
(1) Steagul purtat de Ștefan cel Mare, Domnul Țării Moldovei, în ziua
de 12 septembrie 1485, la omagiul de la Colomeea, a fost reconstituit ca banieră
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armoriată cu stema Țării Moldovei și reprezintă o pînză pătrată roșie, purtînd
în mijloc un cap de bour de aur, însoțit, între coarne de o stea cu cinci raze,
la dextra de o roză heraldică și la senestra de o semilună conturnată, toate
de asemenea de aur.
(2) Imaginea grafică standard a steagului prevăzut la alineatul (1) este
prezentată în Anexa nr. 4 la prezenta lege.
(3) Însemnele vexilare realizate în conformitate cu prevederile alineatelor
(1) și (2) vor respecta compoziția, proporțiile și nuanțele cromatice stabilite.
(4) Steagul prevăzut la alineatul (1) poate fi arborat, alături de Drapelul
de Stat al Republicii Moldova, într-o poziție subordonată, la sediile autorităților
și instituțiilor publice și private cu următoarele ocazii:
- 12 aprilie – ziua urcării în scaun a Domnului Țării Moldovei Ștefan
cel Mare și Sfînt (1457);
- 27 aprilie – Ziua Drapelului de Stat;
- 2 iulie – Ziua comemorării lui Ștefan cel Mare;
- 12 septembrie – ziua în care a fost arborat și consemnat Steagul purtat de
Ștefan ce Mare, Domnul Țării Moldovei, la omagiul de la Colomeea (1485).”.
2. După Anexa nr. 3 se introduce Anexa nr. 4 cu următorul conținut:
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„Anexa nr.4
Imaginea grafică standard a Steagului purtat de Ștefan cel Mare,
domnul Țării Moldovei, în ziua de 12 septembrie 1485,
la omagiul de la Colomeea”.
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Art. II. - Președintele Republicii Moldova va aduce actele sale normative
în concordanță cu prezenta lege.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI
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NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul legii privind completarea Legii nr. 217/2010
privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova (Drapelul istoric)
Proiectul legii privind completarea Legii nr. 217/2010 privind Drapelul
de Stat al Republicii Moldova este elaborat de Președintele Republicii Moldova
în temeiul art. 73 din Constituție.
În scopul sporirii interesului societății față de istoria și cultura Republicii
Moldova, luînd în considerare necesitatea cultivării spiritului patriotic în rîndul
cetățenilor și consolidării statalității Republicii Moldova, în semn de înaltă
recunoștință a rolului remarcabil al lui Ștefan cel Mare și Sfînt în istoria statului
moldovenesc, prin Decretul nr. 253-VIII din 2 iulie 2017, Președintele
Republicii Moldova a declarat anul 2018 Anul Ștefan cel Mare și Sfînt,
Domnitor al Moldovei.
Elaborarea și promovarea proiectului de lege vizat se înscrie în șirul
acțiunilor consacrate Anului Ștefan cel Mare.
Scopul proiectului legii constă în conferirea unui statut legal, precum
și în reglementarea juridică a elementelor descriptive ale unuia dintre drapelele
istorice care a fost purtat de Ștefan cel Mare ca simbol domnesc, în ziua
de 12 septembrie 1485, la omagiul de la Colomeea.
Astfel, proiectul definește drapelul istoric ca fiind un însemn vexilar
național cu valoare de relicvă istorică, care a fost utilizat în trecutul istoric drept
simbol al suveranității naționale și care a fost reluat în uz în formatul său exact
sau prin reconstrucție, cu acordarea statutului de emblemă națională oficială
complementară a Republicii Moldova.
Asupra acordării statutului de simbol național istoric al Republicii Moldova
urmează să decidă Parlamentul, la propunerea Comisiei Naționale de Heraldică,
prin lege ordinară.
Reconstrucția probabilă a imaginii acestui însemn vexilar s-a realizat
în baza unor ample cercetări științifice cu profil istoric.
Culoarea și compoziția steagului se regăsesc consemnate într-o descriere
amănunțită în limba latină a actului omagial și a textului jurămîntului făcut
de Ștefan cel Mare față de regele Poloniei Cazimir IV Jagiełłończyk, publicată
de către Jakub Prziłuski în volumul „Leges seu Statuta ac Privilegia Regni
Poloniae Omnia Hactenus magna ex parte vaga, confusa, & sibi pugnantia…”
(Cracovia, 1553).
În ceea ce privește forma și proporțiile pînzei drapelului, acestea au fost
deduse prin comparație cu însemnele vexilare premergătoare și contemporane,
naționale și europene, atestate de diverse surse istorice.
În calitate de model pentru armele heraldice ale Țării Moldovei
reprezentate pe steag a servit soluția artistică din sigiliul mare domnesc al lui
Ștefan cel Mare, coroborată cu sigiliile domnești anterioare și cu alte surse
heraldice de epocă de ținută artistică înaltă.
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În acest mod, piesa rezultată a primit următoarea descriere vexilologică:
o pînză pătrată de culoare roșie purtînd în mijloc un cap de bour de aur, însoțit
între coarne de o stea cu cinci raze, la dextra de o roză heraldică și la senestra
de o semilună conturnată, toate de asemenea de aur.
Proiectul legii mai prevede arborarea drapelului istoric în cadrul unor
evenimente istorice remarcabile, cum ar fi: – 12 aprilie – ziua urcării
în scaun a domnului Țării Moldovei Ștefan cel Mare și Sfânt (1457); 27 aprilie –
Ziua Drapelului de Stat; 2 iulie – Ziua comemorării lui Ștefan cel
Mare; 12 septembrie – ziua în care a fost arborat și consemnat Steagul purtat
de Ștefan cel Mare, Domnul Țării Moldovei, la omagiul de la Colomeea (1485).
În aspect comparat, este de menționat că drapelele istorice își găsesc
reglementare în legislațiile statelor în ceea ce privește statutul, descrierea
heraldică, precum și modul de utilizare a lor. Spre exemplu, Legea privind
drapelul de stat al Lituaniei și alte drapele (1991) acordă drapelului istoric
al Republicii Lituania același tratament juridic ca și drapelului de stat, primul
fiind definit ca un simbol istoric al statalității Lituaniei. Reglementări de aceeași
natură mai identificăm în legislația care reglementează simbolurile naționale
ale țărilor europene cum ar fi: Republica Bulgaria, Republica Croația, Republica
Finlanda, Republica Elenă, Republica Letonia etc.
Proiectul legii a fost avizat pozitiv de Comisia Națională de Heraldică,
prin Decizia nr. 86-V.01 din 19 aprilie 2018.
În vederea respectării procedurii privind transparența în procesul
decizional, proiectul a fost plasat pe site-ul oficial al Președintelui Republicii
Moldova.
Implementarea proiectul legii nu necesita alocarea mijloacelor
suplimentare din contul bugetului de stat.
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Проект
Перевод

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ЗАКОН
о внесении дополнений в Закон № 217/2010
о государственном флаге Республики Молдова
Парламент принимает настоящий ординарный закон.
Ст.I. – В Закон № 217/2010 о государственном флаге Республики
Молдова (Официальный Монитор Республики Молдова, 2010, № 231-234,
ст. 728) внести следующие дополнения:
1.

Дополнить текст закона главой IV1 следующего содержания:

«Глава IV1
ВЕКСИЛЛОЛОГИЧЕСКИЕ
ЗНАКИ
СО
ИСТОРИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СИМВОЛА

СТАТУСОМ

Статья 261. Понятие вексиллологического знака со статусом
исторического национального символа
(1) Вексиллологический знак со статусом исторического
национального символа представляет собой флаг или другой
вексиллологический знак, который использовался в историческом
прошлом как символ национального суверенитета и был восстановлен
в использовании в точном формате или путем реконструкции c приданием
ему статуса дополнительной официальной национальной эмблемы
Республики Молдова.
(2) Статус исторического национального символа Республики
Молдова
присваивается
Парламентом
ординарным
законом
по предложению Национальной комиссии по геральдике.
(3) Сопроводительные описательные и пояснительные документы
к историческому национальному символу Республики Молдова
и концептуальные положения о нем утверждаются и изменяются
Парламентом ординарным законом по предложению Национальной
комиссии по геральдике.
(4) Вексиллологические знаки, предусмотренные в части (1),
могут использоваться в рамках культурных акций или торжественных
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церемоний и мероприятий исторического, научного, военного или
коммеморативного характера при условии соблюдения достоинства этих
знаков и законодательства в области публичных символов.
(5) Статус исторического национального символа Республики
Молдова присваивается следующим вексиллологическим знакам:
- Флагу Господаря Земли Молдавской Штефана Великого,
вынесенному 12 сентября 1485 года на церемонии оммажа
в Коломые.
Статья 262. Флаг Господаря Земли Молдавской Штефана Великого,
вынесенный 12 сентября 1485 года на церемонии оммажа в Коломые
(1) Флаг Господаря Земли Молдавской Штефана Великого,
вынесенный 12 сентября 1485 года на церемонии оммажа в Коломые, был
реконструирован как знамя (bannière) с гербом Земли Молдавской
и представляет собой квадратное полотнище красного цвета, в середине
которого золотая голова тура прямо, сопровождаемая между рогами
пятилучевой звездой, справа – геральдической розой и слева – убывающим
полумесяцем, все также золотые.
(2) Стандартное графическое изображение флага, указанного
в части (1), представлено в Приложении 4 к настоящему закону.
(3) Вексиллологические знаки, выполненные в соответствии
с положениями частей (1) и (2), должны соответствовать утвержденным
композиции, пропорциям и цветовым нюансам.
(4) Флаг, предусмотренный частью (1), может быть вывешен
с соблюдением преимущества рядом с Государственным флагом
Республики Молдова на зданиях органов публичной власти и публичных
учреждений и на частных зданиях по следующим случаям:
- 12 Апреля – день восшествия на престол Господаря Земли
Молдавской Штефана Великого и Святого (1457 год);
- 27 Апреля – День Государственного флага;
- 2 Июля – День памяти Штефана Великого;
- 12 Сентября – день выноса и первого упоминания знамени
Господаря Земли Молдавской Штефана Великого на церемонии оммажа
в Коломые (1485 год).».
2.

Дополнить закон Приложением 4 следующего содержания:

11
«Приложение 4
Стандартное графическое изображение Флага Господаря Земли
Молдавской Штефана Великого, вынесенного 12 сентября 1485 года
на церемонии оммажа в Коломые».
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Ст.II. - Президенту Республики Молдова привести свои нормативные
акты в соответствие с настоящим законом.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

