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proiect

HOTĂRÎRE
pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 433/1990 cu privire
la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în

Republica Moldova

Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. – La punctul 1, litera b) din Hotărârea Parlamentului nr. 433/1990 cu
privire  la  zilele  comemorative,  zilele  de  sărbătoare  și  la  zilele  de  odihnă  în
Republica Moldova (publicat în Monitorul Oficial nr. 5 din 26.12.1990), 

textul: „- Ziua Europei (9 mai);” 

se substituie cu textul: 

„-- Ziua Europei (8 mai)”.

Art. II. – La punctul 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 433/1990 cu privire la
zilele  comemorative,  zilele  de  sărbătoare  și  la  zilele  de  odihnă  în  Republica
Moldova (publicat în Monitorul Oficial nr. 5 din 26.12.1990), se exclude textul: „-
9 mai – Ziua Europei;”.

Art. III.

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

(2) Guvernul în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va pune
actele sale normative în concordanță cu prezenta lege și va elabora normativele
necesare pentru implementarea acesteia.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI





NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de hotărâre pentru modificarea punctului 1 și

punctului 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 433/1990 cu privire la
zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în

Republica Moldova

Memoria celui de al-doilea Război Mondial, a celui mai devastator război
din istorie, prezintă o deosebită importanță, în contextul necesității comemorării
victimelor  războiului,  precum  și  recunoașterea  și  conștientizarea  moștenirii
istoriei  comune  întipărite  în  soarta  numeroaselor  familii.  Întrucât  cetățenii
Republicii  Moldova nu trebuie să-și  uite propria istorie,  este absolut necesară
facilitarea înțelegerii cuprinzătoare a importanței comemorării atitudinii ferme a
numeroaselor persoane care au căzut victime în timpul celui de-al doilea Război
Mondial.

Având  în  vedere  faptul  că  strămoșii  majorității  cetățenilor  Republicii
Moldova au avut  de  suferit  pe  seama evenimentelor  odioase  produse  în  acea
perioadă, ziua dedicată comemorării evenimentelor produse pe timpul celui de-al
doilea Război Mondial, comportă un rol deosebit în societate. Circa 600 de mii
de moldoveni au luptat în acest război. Peste 70 de mii de soldați și-au dat viața
pentru lupta cu agresorii. Menționăm, că este de neconceput rezumarea cifrelor
enunțate  la  o  simplă  statistică,  în  primul  rând fiind vorba de  zeci  de  mii  de
suflete,  destine,  planuri  de  viitor  și  speranțe  înăbușite  de  negura  războiului.
Astfel,  data de 9 mai de-a lungul  a peste șapte decenii  se  asociază în inimile
oamenilor cu Victoria împotriva represiunilor naziste, produse în perioada celui
de-al doilea Război Mondial.

Totuși, în anul 2017 majoritatea parlamentară de atunci, în pofida faptului
că  populația  țării  sărbătorește  masiv  Marea  Victorie,  a  decis  să  diminueze
semnificația acesteia, prin instituirea unei sărbători paralele pentru aceeași dată.
Declararea  zilei  de  9  mai  în  calitate  de  Ziua  Europei  concomitent  cu  Ziua
Victoriei a fost produsă fără consultări publice, mai mult ca atât, contrar opiniei
majorității.  Autoritățile  de  atunci  au  explicat,  că  prin  acest  pas  Republica
Moldova devine mai aproape de Uniunea Europeană, ținând cont că în statele
membre în această zi se marchează Ziua Europei.

Totuși,  impactul  social  produs  după  implementarea  modificărilor  s-a
materializat în polemici aprinse în rândul populației, cu referire la dezbaterea
valorilor propagate de fiecare sărbătoare. Menționăm că prin esența sa, cele două
sărbători  celebrate  sunt  purtătoare  de  valori  și  idei  compatibile,  amândouă
servind la promovarea valorilor general-umane. Prin urmare, în scopul atingerii
finalității  în evocarea valorilor propagate prin cele două sărbători,  se prezintă
oportun și absolut necesar delimitarea calendaristică a acestora. 

Ținând  cont  de  faptul  că  ziua  de  comemorare  a  Marei  Victorii  este
sărbătorită pe data de 9 mai a devenit o tradiție istorică de peste șapte decenii, în



scopul evitării confuziilor de către cetățeni, se prezintă mai oportun efectuarea
delimitării prin strămutarea sărbătorii „Ziua Europei” pentru o altă dată. 

Astfel,  în  scopul  asigurării  atenției  cuvenite  valorilor  diseminate de cele
două  sărbători,  se  propune  delimitarea  calendaristică  a  acestora  prin
transferarea celebrării Zilei Europei pentru data de 8 mai.


