
  

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului Privind modul şi condiţiile de acordare a 

autorizațiilor persoanelor juridice în  vederea utilizării în denumirile lor a 

denumirii oficiale sau istorice a statului Republica Moldova 

 

 

 I. Proiectul Hotărîrii Guvernului privind modul şi condiţiile de acordare a 

autorizațiilor persoanelor juridice în vederea utilizării în denumirile lor a denumirii 

oficiale sau istorice a statului Republica Moldova este elaborat de către Ministerul 

Justiției în comun cu Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”. 

 II. Proiectul actului normativ precitat este elaborat întru punerea în aplicare a 

prevederilor art. 9 alin. (11) lit. d) din Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 

privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. 

 Acest proiect are drept scop reglementarea utilizării de către persoanele 

juridice în denumirile lor a denumirii oficiale sau istorice a statului Republica 

Moldova, prin stabilirea procedurii de acordare de către Guvern a autorizației 

pentru utilizarea denumirii oficiale sau istorice a statului Republica Moldova și a 

mecanismului de monitorizare a utilizării acesteia de către persoanele juridice 

autorizate. 

 Pentru realizarea obiectivului propus, prin proiectul Hotărîrii Guvernului 

privind modul şi condiţiile de acordare a autorizațiilor persoanelor juridice în 

vederea utilizării în denumirile lor a denumirii oficiale sau istorice a statului 

Republica Moldova se propune aprobarea următoarelor acte normative: 

 a) Regulamentul privind modul şi condiţiile de acordare a autorizației 

agenților economici în vederea utilizării în denumirile de firmă a denumirii oficiale 

sau istorice a statului; 

 b) Componenţa nominală a Comisiei pentru examinarea cererilor privind 

acordarea autorizației agenților economici în vederea utilizării în denumirile de 

firmă a denumirii oficiale sau istorice a statului; 

 c) Regulamentul Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea 

autorizației agenților economici în vederea utilizării în denumirile de firmă a 

denumirii oficiale sau istorice a statului. 

 III. Implementarea prezentului proiect de Hotărîre de Guvern nu necesită 

cheltuieli financiare sau de altă natură. 

 IV.  Proiectul Hotărîrii Guvernului privind modul şi condiţiile de acordare a 

autorizațiilor persoanelor juridice în vederea utilizării în denumirile lor a denumirii 

oficiale sau istorice a statului Republica Moldova nu atrage modificarea altor acte 

normative.  
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