BIROUL PERMANENT
REPUBTICII MOLDOVA

At PARLAMENTULUI

HOTARiRE
cu privire la instituirea qi conferirea distincfiilor
Parlamentului Republicii Moldova

In temeiul,:!, 13 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin
Legea nr' 79711996, qi in scopul aprecierii de cdtre Parlamentul
Republicii

Moldova a contribuliilor remarcabile gi meritelor deosebite ale persoanelor
iizice gi
juridice in diferite domenii de activitaie,

Biroul Permanent al parlamentului adoptd prezentahotdrire.

Art' 1. -

Se instituie urmdtoarele distinc(ii ale Parlamentului Republicii

Moldova:
a),,Medalia Democraliei,';
b) ,,Diploma de onoare a parlamentului Republicii Moldova,,;
c) ,,Diploma Parlamentului Republicii Moljova" gradele I, II gi
III.

Art' 2' - (l)

Se aprobd Regulamentul privind instituirea gi conferirea
distincfiilor Parlamentului Republicii vtotdov a, pivdntin anexa nr.
r.

(2) Se aprobd

descrierea qi modelul ,,Medaliei Democrafiei,,, modelul
de
Onoare a Parlamentului Republicii Moldova" gi modelul
,,Diplomei
Parlamentului Republicii Moldova" de gradele I, II gi III, prev6zute ,Diplomei
in anexele

ffi.2,3

qi 4.

Art' 3. -

Responsabilitatea pentru executare a prezentei hotdriri se pune
in
sarcina secretarului general al parlamentului Republicii Moldova.
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Lrt.

4.

- Prezenta hotdrire intrd in vigoare la data adoptdrii.

LE PARLAMENTULUI

CANDU

Chiqiniu ,24 mai 2017.
Nr. 18.

ff. I
REGULAMENTUL
privind instituirea

qi conferirea

distinc{iilor

Parlamentului Republicii Moldova

Capitolul

I

DISPOZITII GENERALE
Distincliile Parlamentului Republicii Moldova (in continuare distincliile
Parlamentului) se instituie de cdtre Biroul permanent al Parlamentului gi se conferd
de cdtre Pre;edintele Parlamentului cetdlenilor, instituliilor, organizaliilor,
colectivelor de crealie qi unitdlilor militare ale Republicii Moldova in semn de
recunogtin{d 9i inaltd apreciere a meritelor acestora. Aceste distincfii pot fi
conferite de asemenea unor cetdleni strdini, precum qi unor institufii, organizalii gi
1.

colective de crealie din strdindtate.

Distincfiile Parlamentului sint simboluri corporative ale organului
legislativ al Republicii Moldova, sint recunoscute oficial in calitate de simboluri
publice gi se inregistreazd,in Armorialul General al Republicii Moldova inbaza
cererii Parlamentului gi a deciziei Comisiei Nationale de Heraldicd.

gi

3. Confecfionarea, tipirirea, perfectarea
evidenla distincliilor
parlamentului.
Parlamentului se asigurd de cdtre Secretariatul

Capitolul

II

DISTINCTIILE PARLAMENTULUI $I STATUTUL LOR
4. Distincliile Parlamentului, in ordine ierarhicd descrescdtoare, sint:
a) ,,Medalia Demo cra!iei',;
b) ,,Diploma de onoare a Parlamentului Republicii Moldova";
c) ,,Diploma Parlamentului Republicii Moldova" gradele I, II gi III.

,rMedalia Democrafiei"
5. ,,Medalia Democrafiei" se conferd:

-

pentru contribu{ii meritorii in promovarea reformelor gi dentoltarea
statului de drept in conformitate cu obiectivele stabilite de cdtre Parlamentul
Republicii Moldova;

Anexa nr. 1 (continuare)

-

pentru

apdtarea drepturilor qi libertdlilor constitulionale ale cetdlenilor

Republicii Moldova;
- pentru promovarea tradifiilor parlamentarismului;
- pentru merite deosebite intr-un domeniu profesional de activitate (in
domeniul qtiinlei, al sportului, al culturii etc.);
- in semn de inalt6 recunogtinli, personalitdlilor ce activeazd in domeniile
qtiinlific, militar, politic, administrativ sau in domeniile economic, social gi
cultural;
- pentru devotament gi ddruire in executarea unor misiuni speciale intru
asigurarea securitdlii statului.

,rDiploma de onoare a Parlamentului Repubricii Moldova"
6. ,,Diploma de Onoare a Parlamentului Republicii Moldova" se decemeazd:
pentru promovarea qi dezvoltarea tradifiilor qi valorilor nalionale, atit in

-

!ard, cit qi in str[indtate;
- pentru promovarea intereselor gi a imaginii Republicii Moldova

hotarelor ei;
- pentru edificarea gi valorificareapatrimoniului cultural al ldrii;

in

afaru

pentru tealizdn deosebite in activitatea didacticd

qi de cercetare,
recunoscute de cdtre comunitatea academicd din lard sau din strdindtate;
- in semn de recunogtinlE pentru aprofundarea relaliilor interstatale;
- pentru denroltarea qi consolidarea relaliilor bilaterale diplomatice, socialeconomice gi culturale ale Republicii Moldova cu alte state;
- pentru merite deosebite in dezvoltarea relaliilor de prietenie qi colaborare
dintre Parlamentul Republicii Moldova qi parlamentele nalionale ale alior state;

pentru contribulii remarcabile la procesul de integrare
Moldova in structurile internationale.
t

a

Republicii

,rDiploma Parlamentului Republicii Moldova" gradele r, rr gi rrr

7.,,Diploma Parlamentului Republicii Moldova" de gradele I,

II

gi

III

se

decerneazd:

-

pentru contributii

substanJiale

in denroltarea gtiinlei, artei, culturii sau

sportului;
pentru participarea activd la elaborarea politicilor de stat, precum gi la
realizarea cu succes a acestora:
pentru o activitate prodigioasd, ireprogabilS qi indelungatd in cadrul
autoritefi lor admini straJiei publice central e ;
pentru reztltate performante
activitatea profesionald gi contribulii
substan{iale in dezvoltarea economiei nafionale;

-

-

-

in

J

Anexa nr. 1 (continuare)

-

pentru o contributie substanliald, gi participare activd la acliunile
social,
umanitare de utilitate publicd;
- pentru succese remarcabile la studii gi ocuparea unor locuri premiante la
olimpiadele internationale ;
- pentru iniliativ[ civicd gi activitdli filantropice;
- pentru alte merite sau realizdn deosebite.
8. Prin dispozilia pregedintelui Parlamentului, diplomele de gradele I, II gi
III pot fi insojite de premii b6neqti, in funclie de contribulia subiecfilor menfionali
la pct. I din prezentul Regulament.

9. Pregedintele Parlamentului informeazd, Biroul Permanent cu privire la

conferirea distinctiilor Parlamentului.

Capitolul

III

PROCEDURA ACORDANTT DISTINCTIILOR PARLAMENTULUI
10. Distincliile Parlamentului se conferd subiecfilor menfionali la pct.1 din
-Pregedintelui
prezentul Regulament la solicitare sau din ini{iativa proprie a
Parlamentului qi se aprobd prin dispozilia Preqedintelui Pariarnentului.

11. Propunerile privind conferirea distincliilor Parlamentului se prezintd

Pregedintelui Parlamentului, insofite de o succintd descriere a meritelor subieclilor
propuqi pentru decorare qi a succeselor oblinute in domeniile lor de activitate.

12. Verificarea veridicitdlii informafiilor prezentate se pune
Secretarului general al Parlamentului.

in

sarcina

13. Distincliile

Parlamentului sint inminate de cdtre Preqedintele
Parlamentului sau de cdtre imputemicilii acestuia in cadrul unei gedinle solemne.

14. Conferirea repetatd a distincliilor Parlamentului nu se admite, cu

excep{ia unei distinclii omonime de grad superior. Distincliile Parlamentului nu
pot fi conferite post-mortem. in caz de deces al persoanei decorate, distinclia se
transmite spre pdstrare moqtenitorilor legali, fdrd drept de a face uz,inorice fiel, de
aceasta.

15. Cetilenii Republtcii Moldova, cetdfenii strdini qi apatrizii decorali care
emigteazd din Republica Moldova au dreptul sd scoati din lard distincliile
Parlamentului ce le apa\in, cu condilia prezentdni documentelor ce atestd
decorarea.

Anexa nr. 1 (sfirgit)

Mogtenitorii persoanelor decorate, decedate, caf,e enigreaz1 din
Republica Moldova au dreptul sd scoatd din
!ar[ distincfiile Parlanr]entului, cu
16.

condilia prezentdii actelor ce atest6 dreptul lor asupra distincliilor menfionate.
17. Duplicate ale distincliilor parlamentului nu se elibereazd.

Capitolul IV

DISPOZITII FINALE $I TRANZITORII
18. Cheltuielile ce lin de punerea in apli care a prezentei hotdriri vor fi
din mijloacele financiare prevdzute pentru acest scop in bugetul

acoperite

Parlamentului.

l9.Ptezentul Regulament
Parlamentului.

este

public

,si

se plaseazdpe pagina web ofici

ald, a

nr.2

,,Medalia Dem ocratiei"

l.Insemnul ,,Medaliei Democratiei" reprezintd un rnedalion rotund,
monocolor, de aur. cu diametrul de 30 mm gi cu toafid de suspensie in partea
superioard. prin care insemnul se prinde cu un inel de baretd.
Pe avers, in rnijloc. este feprezentata imaginea grafica a faladei principale a
edificiului Parlamentului Repubiicii Moldova, insolita in exergd de iegenda
semicirculard cu litere capitale: deasupra ..AHMOKPATIA" (in limba greacd). iar
dedesubt,,DEMOCRATIE" (in limba rornAna), totul in relief.
Pe revers, in mijloc, este reprezentata irnaginea Stemei de Stat a Republicii
Moldova in variantd conturatd, insolitd in exergd de legenda sernicirculard cu litere
capitale : deasupla ..PARLAMENTLTL". iar dedesubt ..REPLTBLICII MOLDOVA",
totul in relief.
Panglica distinctiei este din moar rosu, lata de 25 mrn, avind pe margini cite o
dunga alba, latd de 6 rnrn, fiecare supraincdrcatd cu cite 3 dungi aldturate, in
culorile nationale ale Republicii Moldova, de la rnijloc spre margini: una albastrd,
una galbena si una rosie. fiecare latd de ltnm. Panglica se irnbracd pe o bareta
metalicS, de forrna dreptunghiulard. cu inallimea de 45 mrn gi collurile de jos

taiate. Pe bordul inferior al baretei imbrdcate sint aplicate 2 rdmurele de mdslin in
relief si crescind din toarla de suspensie a insemnului de bareta, de aur, Peste
panglica irnbracatd, in parlea supelioard a baretei, se aplica, pe rnijloc, cu centrul
fixat la distanta de 17 mm de rnarginea de sus. o rozetd cu diametrul de 8 mm in
culorile nationale ale Republicii Moldova. de la mijloc spre rnargini albastrugalber-r-rogu, Bareta este dotata pe revers cu un sistem de prindere a distincliei.
Inal[imea totala a distincliei este de 78 rnm.
Bareta de substituire a distincliei este dreptunghiulard, cu lalimea de 25 mrn gi
inaltirnea de l2 rnm. ir.nbrdcatd cu panglica distincliei gi are aplicatd, brogind peste
pan-elicd. o rozetd. cu diametrul de 8 mtn in culorile nationale ale Republicii
i\4oldo"'a. de la rnijloc spre marsini albastru-galben-rosu.
2. Conferirea ,.Medaliei Democratiei" se confinnd printr-un brevet special
af-erent, seurnat de Pregedintele Parlamentului.
Brevetul reprezinta o coala de hirlie groasd, texturatd. de formatul 44, albd,
cu retea de proteclie de culoare eri deschisa, f}lpitd in doud. Pe pagina 1, in partea
superioara. apare ir-naginea color a Sternei de Stat a Republicii Moldova si
dedesubt legenda cu litere capitaie de culoare bordo in doud rinduri
.,PARLAMENTLL/REPLtsLICII MOLDOVA". Pe pagina a 2-a, pe mijloc, este
reprezentatd irnaginea color a distincliei in mdrime naturald. Pe pagina a 3-a, in
panea superioard - imaginea qraf-lcd a faladei principale a edificiului Parlamentului
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Anexa nr.2 (sfirqit)

Republicii Moldova, de culoare bordo, iar dedesubt legenda cu litere capitale de
aceeagi culoare ,,BREVET", care este urmatd de textul propriu-zis person alizat
al
brevetului, imprimat cu caractere negre. in partea de jos- a cimpnlui util apar:e
semndtura Preqedintelui Parlamentului Republicii Moldova, precedatd de anuntarea
funcliei sale qi succedati de prenumele gi numele Preqedintelui in clar.
Distincfia impreund cu bareta de substituire se pLaseazdinh-o cutie catifelatd
de culoare roqie.
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,,Diploma de Onoare a Parlamentului Repu
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l.,,Diploma de Onoare a Parlamentului Republicii Moldova" se compune
dintr-o mapdpentru acte de formatul .{4 qi din diploma propriu-zisdcare se include

in map6.
Mapa este de tip clasic, cu doud scoarle de carton gros, imbrdcate cu piele de
culoare rogie, buretatd gi cu forza! de hirtie de aceeagi culoare. pe coperta I, se
qtanleazd cu aur, in partea superioard, Stema de Stat a Republicii Moldova
(indlfimea de 70 mm), in variantd conturatd, iar in partea de jos, cu litere capitale,
inscripfia in doui rinduri,,PARLAMENTUL/REPUBLICII MOLDOVA".
Diploma reprezintd o coald de hirtie groasdlucioasi, de formatul A4, avind
pe perimetru un chenar dublu de culoare bordo. in cimpul util, pe fundalul unei
relele de proteclie a documentului de culoare gri deschisd, apar, de sus in jos:
imaginea color a Stemei de Stat a Republicii Moldova; imaginea grafica a faladei
principale a edificiului Parlamentului Republicii Moldova, de culoare bordo;
legenda cu litere capitale de aceeagi culoare, in doud rinduri, separate de o linie
orizontald,,,PARLAMENTUL/REPUBLICI MoLDovA"; legenda cu litere
capitale, de culoare roqie, mai mari, intr-un singur rind, ,,bpronaA DE
ONOARE", ca"re este urmatd de textul propriu-zis, personalizat, al diplomei,
imprimat cu caractere negre. in partea de jos a cimpului util apare semn6tura
Preqedintelui Parlamentului Republicii Moldova, precedatd de anunlarea funcliei
sale gi succedatd de prenumele gi numele pregedintelui in clar.

2.intextul diplomei
decorate.

se specificd meritele gi succesele concrete ale persoanei

PARTAMENTUT
REPUBLICII

MOLDOVA

DIPLOAAA DE

O OARE

Prenume NUME
Pregedintele Parlamentului
Republicii Moldova

exa nr. 4

,,Diploma Parlamentului Republicii Moldov

^"

ii

ei

III

l.,,Diploma Parlamentului Republicii Moldova" de gradele I, II gi III se
compune dintr-o mapd pentru acte de formatul ,{4 gi din diploma propriu-rire
.ur.

se include

in mapi.

Mapa este de tip clasic, cu doud scoarle de carton gros, imbr[cate cu piele de
culoare rogie, buretatd gi cu forza! de hirtie de aceeagi rrriou... pe coperta
I, se
qtar\eazd cu aur, in partea superioarS, Stema de Stat a Republicii
Moldova
(indlfimea de70 mm), in variant[ conturatd, iar in partea de jos, cu litere
capitale,
inscriplia in doud rinduri,,PARLAMENTUL/REPUBLICI MoroovA,,.
e hirtie groasd lucioasd, de formatul ,A.4. avind
pe
uloare bordo. in cimpul util, pe fundalul unei
de culoare gri deschisd, ap;, de sus in jos:
imaginea color a Stemei de Stat a Republicii Moldova; imaginea grafica a faladei
principale a edificiului Parlamentului Republicii Moldova, de culoare bordo;
legenda cu litere capitale de aceeagi culoare, in doud rinduri
,,PARLAMENTULi
REPUBLICII MOLDOVA", separate de o linie orizontald; legenda cu litere de
culoare roqie, mai mari, in doud
(respectiv
Sinduri ,,DIpLoMI/craau
,,DIPLoM^4,/Gradul II" qi ,,DIPLOML/( adul III,,), care este urmatd de textul
propriu-zis, personalizat, al diplomei, imprimat cu caractere negre. in partea de jos
a cimpului util aparc semndtura Pregedintelui Parlamentului Republicii Vtoldova,
precedatd de anunlarea funcfiei sale gi succedatd de prenumele gi numele
Preqedintelui in clar.

pe
refele

I"

2. Gradul diplomelor va fi atribuit in funclie de impactul acliunilor persoanei
decorate qi va fi stabilit de Preqedintele Parlamentului in baza propunerilor gi a
argumentdrilor formulate de solicitanli. De regul6, diplomele omonime se conferd
in succesiune ierarhicd ascendentd a gradelor.
3. in textul diplomei se specificd meritele gi succesele concrete ale persoanei
decorate.

PARLAMENTUL
REPUBLICII MOLDOVA

DTPLO
Gradul

I

Prenume NUME
Pre;edintele Parlamentului
Republicii Moldova

PA
REPUBLICII MOTDO

DIPLO
Gradul

ll

Prenume NUME
Pregedintele Parlamentului
Republicii Moldova

PARLAMENTUL
REPUBLICII MOI.DOVA

DIPLO
Gradul

lll

Prenume NUME
Pregedintele Parlamentului
Republicii Moldova

