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Art. 12. – „Simbolurile statului”. 
 
„(1). Republica Moldova are drapel, stemă şi imn. 
(2). Drapelul de Stat al Republicii Moldova este tricolor. Culorile sunt dispuse 

vertical, în ordinea următoare, începând de la lance: albastru, galben, roşu. În centru, pe 
fâşia de culoare galbenă, este imprimată Stema de Stat a Republicii Moldova. 

(3). Stema de Stat a Republicii Moldova reprezintă un scut tăiat pe orizontală având 
în partea superioară cromatica roşie, în cea inferioară – albastră, încărcat cu capul de bour 
având între coarne o stea cu opt raze. Capul de bour este flancat în dreapta de o roză cu 
cinci petale, iar în stânga de o semilună conturnată. Toate elementele reprezentate în scut 
sunt din aur (galbene). Scutul este plasat pe pieptul unei acvile naturale putând în cioc o 
cruce de aur (acvila cruciată) şi ţinând în gheara dreaptă o ramură verde de măslin, iar în 
cea stângă un sceptru de aur. 

(4). Imnul de Stat al Republicii Moldova se stabileşte prin lege organică. 
(5). Drapelul, stema şi imnul sunt simbolurile de stat ale Republicii Moldova şi sunt 

ocrotite de lege.” 
Acest articol referitor la simbolurile Republicii Moldova este puternic descriptiv, 

aşa încât se impun a fi făcute doar unele precizări. 
Drapelul Republicii Moldova este identic cu drapelul României semnificând 

întreaga naţiunea română. 
Drapelul tricolor este rezultatul contopirii culorilor Moldovei (galben şi albastru) 

şi ale Munteniei (roşu şi galben). Primul tricolor românesc a fost arborat de revoluţionari 
la 26 iunie 1848 sub deviza „Dreptate – Frăţie”. 

Aşa fiind, este clar pentru toată lumea că drapelul tricolor este simbolul tuturor 
românilor nu numai pentru că este utilizat ca simbol etatic şi în România şi în Republica 
Moldo-Română dar şi datorită faptului că cele trei culori ale drapelului reprezintă 
contopirea culorilor Ţării Moldovei şi culorilor Ţării Româneşti. 

Or, Republica Moldova nu utilizează doar galben şi albastru – culorile tradiţionale 
ale steagului (stindardului) Ţării Moldovei ci adaugă şi roşu care împreună cu galben 
constituie vechiul stindard al Ţării Româneşti. Steagul României şi a micii Românii de pe 
teritoriul răpit al Basarabiei constituie o sinteză a bătrânelor steaguri din cele două Ţări 
româneşti surori extracarpatice: Ţara Moldovei şi Ţăra Românească. 

A invoca un steag tricolor doar al Republicii Moldova, în condiţiile în care este 
identic cu drapelul României, reprezintă un fals istoric grosolan !! 



România şi Moldova au acelaşi drapel deoarece în cele două state româneşti 
poporul român este majoritar, în mod covârşitor. Naţiunea română nu ţine cont de 
artificialele şi temporarele graniţe aşezate chiar în mijlocul bătrânei Ţări a Moldovei 
istorice. 

Stema de Stat a Republicii Moldova scoate în relief capul de bour – zimbru – 
vechea stemă a Ţării Moldovei. Şi în stema României avem, capul de bour ca 
reprezentând vechea Ţară a Moldovei, nu doar teritoriul dintre Carpaţii Orientali şi Prut. 
Iarăşi se naşte o identitate de simbol care nu mai necesită comentarii !!! Iar capul de bour 
din stema Republicii Moldova este plasat pe pieptul unei acvile naturale care este 
simbolul vechii Ţări Româneşti. Voluntar sau involuntar pe drapelul Republicii Moldova 
în cadrul Stemei de Stat, apar stemele istoricelor ţări româneşti: Ţara Moldovei şi Ţara 
Românească !! 

Imnul de Stat se stabileşte prin lege organică. În prezent acesta este „Limba 
noastră”, pe versurile marelui poet român basarabean Alexei Mateevici, muzica 
Alexandru Cristea, dar o lungă perioadă imnul Republicii Moldova a fost imnul 
României „Deşteaptă-te romăne”, schimbat de oficialităţi deoarece era prea naţionalist 
şi era însuşit de Republica Moldova după proclamarea sa ca imn al României. 

Toate aceste simboluri: drapel, stemă şi imn sunt simboluri naţionale, cum de 
altfel sunt prevăzute în Constituţia României (art. 12). 

Ele nu sunt simboluri de stat ale Republicii Moldova ci ale întregii naţiuni române, 
însuşite – este adevărat – de autorităţile de la Chişinău. 

Legiuitorul Constituant din Republica Moldova a evitat, ca de obicei, să aducă în 
discuţie noţiunea de „naţional”, utilizând în locul sintagmei „simboluri naţionale” pe 
aceea de „simbolurile statului”. 

Motivul îl cunoaştem prea bine: tentativa, din start eşuată, de a oculta teza unităţii 
întregii naţiuni române care ar fi condus în mod logic la ideea înfăptuirii unirii Basarabiei 
cu patria – mamă România, conform principiului istoric şi politico – juridic: o măreaţă 
naţiune într-un singur stat naţional !!! 
 


