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PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

L E G E  

 

privind instituirea Medaliei comemorative 

„75 de ani de la victoria în cel de-al Doilea Război Mondial” 

 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară. 

 

 

Art. 1. – Se instituie Medalia comemorativă „75 de ani de la victoria în cel de-

al Doilea Război Mondial”. 

 

Art. 2. – Se aprobă: 

1) statutul Medaliei comemorative „75 de ani de la victoria în cel de-al Doilea 

Război Mondial”, conform anexei nr. 1; 

2) modelul Medaliei comemorative „75 de ani de la victoria în cel de-al Doilea 

Război Mondial”, conform anexei nr. 2. 

 

Art. 3. – Guvernul va asigura finanţarea confecţionării Medaliei comemorative 

„75 de ani de la victoria în cel de-al Doilea Război Mondial”, a legitimaţiei aferente, 

a baretei de substituire şi a cutiei capitonate. 

 

Art. 4. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

 

 

Preşedintele Parlamentului                   Zinaida GRECIANÎI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 

 

 

STATUTUL 

Medaliei comemorative 

„75 de ani de la victoria în cel de-al Doilea Război Mondial” 
 

 

 1. Medalia comemorativă „75 de ani de la victoria în cel de-al Doilea Război 

Mondial” este o distincţie de stat comemorativă care se conferă cetăţenilor Republicii 

Moldova menţionaţi la art. 7 alin. (2) pct. 1) lit. a)-e) şi pct. 2) din Legea nr. 190/2003 

cu privire la veteran, care dețin statutul de veteran de război (participanţi la război și 

persoanele asimilate participanţilor la război). 

2. Însemnul medaliei comemorative „75 de ani de la victoria în cel de-al Doilea 

Război Mondial” (în continuare – Medalia) reprezintă un medalion rotund cu 

bordură, monocolor, de aur brunat, cu diametrul de 30 mm, cu o structură reliefată 

din trei niveluri, avînd grosimea punctelor maxime de înălţime de 3 mm şi de 

adîncime de 2,5 mm, fiind confecţionat din tombac patinat şi prevăzut cu o tortiţă de 

suspensie. 

Pe aversul însemnului, este reprezentată în relief imaginea stilizată a 

monumentului „Eliberarea” din Chișinău, alcătuit din două personaje: o femeie, 

semnificînd Patria, cu mîinile întinse ca simbol al libertăţii, şi un bărbat – un ostaş 

sovietic. Imaginea este flancată în partea dreaptă de melismele „1945” şi „2020”, 

totul în relief. 

Pe revers este scrisă, cu litere capitale în relief, în cinci rînduri, legenda „75 DE 

ANI / DE LA VICTORIA / ÎN CEL DE-AL DOILEA / RĂZBOI MONDIAL”. 

Cununa de lauri este reprezentată din două ramuri cu axele centrale înscrise 

într-un cerc imaginar cu raza de 13 mm. 

Panglica distincției este din moar, avînd lățimea de 30 mm, fiind formată din 

nouă dungi de culori şi lăţimi diferite, după cum urmează: pantone gri 7M (5 mm) – 

pantone alb (4 mm) – pantone albastru 293c (1 mm) – pantone galben 109C (1 mm) 

– pantone roșu 186C (8 mm) – pantone galben 109C  (1 mm) – pantone albastru 

293c (1 mm) – pantone alb (4 mm) – pantone gri 7M (5 mm). Panglica se îmbracă pe 

o baretă metalică, de formă dreptunghiulară, cu lățimea de 30 mm, înălțimea de 55 

mm, grosimea de cel puţin 1 mm şi colţurile de jos tăiate. Bareta are pe marginea 

inferioară un inel de suspensie de culoarea însemnului şi dotată pe verso cu un sistem 

de prindere a distincţiei de haină. 

Înălţimea totală a distincţiei este de 90 mm. 

Bareta de substituire a distincţiei se prezintă sub forma unei panglici 

dreptunghiulare din moar, cu lăţimea de 30 mm şi înălţimea de 12 mm, reprezentînd 

fidel cromatica baretei în original a medaliei, aplicată pe un suport metalic 

dreptunghiular, avînd pe verso o agrafă de prindere. 

Distincţia se poartă în partea stîngă a pieptului. 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 

 

MODELUL 

Medaliei comemorative  

„75 de ani de la victoria în cel de-al Doilea Război Mondial” 
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