HOTĂ RÂRE
pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea
Parlamentului nr. 433/1990 cu privire la zilele
comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele
de odihnă în Republica Moldova

Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. – La punctul 1 litera a) din Hotărârea Parlamentului nr. 433/1990 cu
privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica
Moldova, cu modificările ulterioare, poziția a patra va avea următorul cuprins:
„ - Ziua Memoriei și Recunoștinței (2 martie) (ziua de comemorare a celor
căzuţi în conflictul armat din anul 1992 pentru apărarea integrităţii şi independenţei
Republicii Moldova, a victimelor conflictului și de exprimare a recunoștinței față de
veteranii acestui conflict);”.
Art. II. – Autorităților publice centrale și locale, instituțiilor publice și
agenților economici li se recomandă:
a) organizarea de expoziții, evenimente și conferințe la nivel oficial, cu
implicarea asociațiilor de veterani, a organizațiilor de profil și a instituțiilor de
învățământ, care să evoce faptele reale petrecute în anii 1991–1992;
b) asigurarea înființării și păstrării unei arhive unice a documentelor, pozelor
și a altor materiale privind conflictul armat pentru menținerea adevărului pe termen
lung și evitarea transcrierii istoriei după preferințe de orice natură. În aceeași ordine
de idei, este de importanță primordială asigurarea disponibilității publice a acestor
materiale;
c) susținerea inițiativelor societății civile și ale asociațiilor de veterani;
d) elaborarea unui program de educație patriotică a cetățenilor Republicii
Moldova, introdus la nivel de instituții de învățământ. Elaborarea, implementarea și
monitorizarea acestui program se pun în sarcina Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării, în cooperare cu instituțiile și asociațiile de resort, fiind introdus în
curricula școlară, în manualele și orele de istorie și educație civică. Tinerii urmează
să cunoască din prima sursă prețul integrității și al independenței Republicii
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Moldova, plătit cu viețile celor căzuți în conflictul armat, și să-și manifeste, în mod
conștient, recunoștința față de veteranii rămași în viață. Programul poate combina
conferințe, lecții deschise, vizionări de filme documentare, discuții cu veteranii,
elaborarea unor referate ce ar descrie istoriile celor implicați în conflict, precum și
alte evenimente.
Art. III. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.
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