
Proiect 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

HOTĂRÎRE  

nr._______  din ___________ 

 

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 

 

 Întru executarea  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 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 

184–187, art. 711) şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 589-XII din 23 mai 

1991 cu privire la schimbarea denumirii statului R.S.S. Moldova în Republica 

Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1991, nr. 7-10, art. 64) și în 

scopul reglementării utilizării în denumirile lor a denumirii oficiale sau istorice a 

statului Republica Moldova  

Guvernul  HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se creează Comisia guvernamentală pentru acordarea autorizaţiilor persoanelor 

juridice (agenţilor economici) în vederea utilizării în denumirile lor a denumirii 

oficiale sau istorice a statului Republica Moldova (în continuare - Comisia). 

2. Se aprobă: 

a) Regulamentul privind modul şi condiţiile de acordare a autorizației agenților 

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

statului,  conform anexei nr. 1; 

b) Componenţa nominală a Comisiei guvernamentale pentru acordarea 

autorizaţiilor persoanelor juridice (agenţilor economici) în vederea utilizării în 

denumirile lor a denumirii oficiale sau istorice a statului Republica Moldova,  

conform anexei nr. 2; 

c) Regulamentul Comisiei guvernamentale pentru acordarea autorizaţiilor 

persoanelor juridice (agenţilor economici) în vederea utilizării în denumirile lor a 

denumirii oficiale sau istorice a statului Republica Moldova,  conform anexei nr. 3. 

3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei persoanei juridice în vederea utilizării în 

denumire a denumirii oficiale sau istorice a statului se percepe în sumă de 20.00 lei, 

care se varsă în bugetul de stat. 

4. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei sus-menţionate din 

funcţiile publice, atribuţiile lor în cadrul Comisiei le vor exercita persoanele 

confirmate în aceste funcţii, fără a fi emisă o altă hotărîre de Guvern. 

 

PRIM-MINISTRU  

Contrasemnează: 

Ministrul justiţiei  

Ministrul finanțelor 



Anexa nr.1 

la Hotărîrea Guvernului  

nr. ___din___________ 

 

Regulamentul 

privind modul şi condiţiile de acordare a autorizației persoanei juridice în 

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

Republica Moldova 

 

I. Dispoziţii generale 

1. Regulamentul stabileşte modul şi condiţiile de acordare a autorizației persoanelor 

juridice (agenților economici) în vederea utilizării în denumirile lor a denumirii 

oficiale sau istorice a statului, de retragere a autorizației, precum și restricțiile de 

utilizare. 

2. În sensul prezentului Regulament, denumirea oficială sau istorică a statului este: 

Republica Moldova, Moldova, ţara Moldovei, scrise cu orice tip de caractere, 

şi  traducerile lor, folosite separat sau în îmbinare cu alte elemente verbale sau 

figurative. Pentru acordarea autorizației de utilizare  a denumirii oficiale sau istorice 

a statului în denumire, se achită taxa de stat conform pct. 3 din Hotărîre. 

Abrevierile sau derivatele denumirii oficiale sau istorice a statului, precum şi 

expunerea denumirii oficiale sau istorice a statului în altă formă decît cea prevăzută 

la alineatul întîi al prezentului punct vor fi examinate de Camera Înregistrării de Stat 

(în continuare – Camera),  iar utilizarea acestora va fi permisă, fără drept exclusiv, 

cu condiţia ca această utilizare să nu prejudicieze imaginea statului, persoanelor 

fizice şi juridice din Republica Moldova sau persoanelor străine, care deţin pe 

teritoriul  Moldovei întreprinderi funcţionale, înregistrate în modul stabilit de 

legislaţia în vigoare. 

      

 

II.  Modul şi condiţiile de acordare a autorizației agenților economici de 

utilizare a denumirii oficiale sau istorice a statului 

în denumirile lor. 

 

3. Pentru a obţine autorizația de utilizare în denumire a denumirii oficiale sau 

istorice a statului, solicitantul adresează o cerere la Comisia guvernamentală pentru 

acordarea autorizaţiilor persoanelor juridice (agenţilor economici) în vederea 

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

Moldova (în continuare - Comisia). 

4. Cererea va conţine: 

 a) solicitarea autorizației de utilizare în denumire a denumirii oficiale sau 

istorice a statului; 

 b) numele, prenumele, adresa şi semnătura solicitantului (în caz dacă solicitantul 

este persoană fizică), denumirea persoanei juridice, numele şi prenumele 

administratorului, sediul și semnătura administratorului (în caz dacă solicitantul este 

persoană juridică). 

c) genul de activitate al persoanei juridice pentru care se solicită utilizarea în 

denumire a denumirii oficiale sau istorice a statului. 

5. La cerere se anexează: 



a) reproducerea denumirii în cadrul căreia va fi folosită denumirea oficială sau 

istorică a statului; 

b) copia statutului persoanei juridice pentru care se solicită utilizarea în denumire 

a denumirii oficiale sau istorice a statului.  

6. Comisia este în drept să ceară de la solicitant informaţii şi documente 

suplimentare necesare examinării cererii. 

7. Cererea se examinează în cadrul şedinţei Comisiei, în termen de 15 zile de la data 

recepţionării ei. 

8. Decizia de acordare a autorizației de utilizare în denumire a denumirii oficiale sau 

istorice a statului, se ia în cazul în care: 

a) utilizarea acestei denumiri nu va induce în eroare consumatorul în privinţa 

originii geografice, calității ori naturii produsului comercializat și/sau a serviciului 

prestat de persoana juridică; 

b) denumirea în care este utilizată denumirea oficială sau istorică a statului nu 

contravine ordinii publice sau bunelor moravuri şi nu prejudiciază imaginea 

statului.     

9. Nerespectarea prevederilor pct. 8 serveşte drept temei pentru refuzul acordării 

autorizației de utilizare în denumire a denumirii oficiale sau istorice a statului. 

10. Decizia de acordare sau de neacordare a autorizației luată de Comisie, semnată 

de preşedintele sau vicepreşedintele acesteia, se expediază solicitantului în termen 

de 5 zile de la data adoptării ei. Decizia poate fi contestată în modul stabilit 

de  legislaţia în vigoare. 

11. Autorizația pentru utilizarea denumirii oficiale sau istorice a statului ca element 

neprotejat în denumirea persoanei juridice se acordă fără termen.  

12. Solicitantul căruia i s-a acordat autorizația de utilizare în denumire a denumirii 

oficiale sau istorice a statului este obligat să utilizeze denumirea respectivă, în forma 

indicată în decizia de acordare a autorizației.  

 

III. Retragerea autorizației de utilizare în denumire a denumirii oficiale 

sau istorice a statului.  

 

13. Autorizația de utilizare în denumire a denumirii oficiale sau istorice a statului 

este retrasă de către Comisie dacă: 

a)  persoana juridică utilizează denumirea ce încorporează denumirea oficială sau 

istorică a statului în  altă formă decît cea indicată în decizia de acordare a 

autorizației; 

b) nu sînt respectate condițiile privind folosirea denumirii oficiale sau istorice a 

statului, prevăzute în pct. 8; 

c) persoana juridică a transmis dreptul de utilizare în denumire a denumirii 

oficiale sau istorice a statului fără acordul prealabil al Comisiei. 

14. Decizia Comisiei privind retragerea autorizației de utilizare în denumire a 

denumirii oficiale sau istorice a statului este expediată persoanei juridice, ce 

utilizează denumirea ce încorporează denumirea oficială sau istorică a statului, în 

termen de 5 zile din data adoptării deciziei. Totodată, este informată Camera pentru 

efectuarea procedurilor respective, conform legislaţiei în vigoare. Decizia Comisiei 

poate fi contestată în instanţa de judecată. 

 



Anexa nr. 2 

la Hotărîrea Guvernului  

nr. ___din___________ 

 

 

COMPONENŢA NOMINALĂ 

a Comisiei guvernamentale pentru acordarea autorizaţiilor persoanelor 

juridice (agenţilor economici) în vederea utilizării în denumirile lor a denumirii 

oficiale sau istorice a statului Republica Moldova 

 

Ministrul justiției,  

președinte al Comisiei 

 

Preşedintele Camerei Înregistrării de Stat,  

vicepreşedinte al Comisiei 

 

consultant principal în Direcţia dezvoltare socială,  

Cancelaria de Stat, secretar al Comisiei 

 

şef adjunct al Direcţiei juridice,  

Academia de Ştiinţe a Moldovei 

 

şef al Direcţiei patrimoniu cultural şi arte vizuale, 

Ministerul Culturii  

 

consultant al Direcţiei generale legislaţie,  

Ministerul Justiţiei 

 

şef al Direcţiei generale politici comerciale, 

Ministerul Economiei 

 

vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 



Anexa nr.3 

la Hotărîrea Guvernului  

nr. ___din___________ 

  

 

REGULAMENTUL 

Comisiei guvernamentale pentru acordarea autorizaţiilor persoanelor juridice 

(agenţilor economici) în vederea utilizării în denumirile lor a denumirii oficiale 

sau istorice a statului Republica Moldova  

 

I. Dispoziţii generale 

 

 1. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Comisiei 

guvernamentale pentru acordarea autorizaţiilor persoanelor juridice (agenţilor 

economici) în vederea utilizării în denumirile lor a denumirii oficiale sau istorice a 

statului Republica Moldova (în continuare - Comisia). 

2. Comisia este creată în scopul examinării cererilor privind acordarea autorizației în 

vederea utilizării în denumire a denumirii oficiale sau istorice a statului, eliberării 

sau retragerii autorizației respective. 

3. În activitatea sa Comisia se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, de 

legile în vigoare, de hotărîrile Guvernului şi de prezentul Regulament. 

 

II. Atribuţiile Comisiei 

 

4. Comisia are următoarele atribuţii: 

a) recepţionarea şi examinarea cererilor privind acordarea autorizației în vederea 

utilizării în denumire a denumirii oficiale sau istorice a statului; 

b) luarea deciziei privind eliberarea sau refuzul de acordare a autorizației în 

vederea utilizării în denumire a denumirii oficiale sau istorice a statului; 

c) luarea deciziei privind retragerea autorizației în vederea utilizării în denumire 

a denumirii oficiale sau istorice a statului. 

     

III. Organizarea activităţii Comisiei 
 

5. Comisia este compusă din preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi membri. 

6. Şedinţele Comisiei se convoacă de către preşedintele acesteia ori de cîte ori este 

necesar. În lipsa preşedintelui, funcţiile acestuia sînt exercitate de vicepreşedinte. 

7. Preşedintele Comisiei: 

a) organizează activitatea Comisiei; 

b) convoacă şi conduce şedinţele Comisiei; 

c) este responsabil de exercitarea atribuţiilor Comisiei. 

8. Membrii Comisiei: 

a) participă la examinarea cererilor privind acordarea autorizației în vederea 

utilizării în denumire a denumirii oficiale sau istorice a statului, la luarea deciziilor 

privind eliberarea sau refuzul de acordare a autorizației, de retragere a autorizației 

respective; 

b) la indicaţia preşedintelui, pregătesc materialele preconizate pentru examinare 

în cadrul şedinţei Comisiei; 

c) execută deciziile adoptate de Comisie. 



9. Activitatea curentă a Comisiei este asigurată de secretarul acesteia, care: 

a) informează membrii Comisiei despre data convocării şedinţei; 

b) pregăteşte şi distribuie membrilor Comisiei proiectul ordinii de zi, materialele 

preconizate pentru examinare în cadrul şedinţelor Comisiei;  

c) este responsabil de lucrările de secretariat ale Comisiei; 

d) perfectează procesele-verbale ale şedinţelor; 

e) ţine Registrul  autorizațiilor eliberate privind folosirea în denumirile 

persoanelor juridice a denumirii oficiale sau istorice a statului; 

f) execută dispoziţiile preşedintelui. 

10. Şedinţele Comisiei sînt deliberative dacă la ele participă mai mult de jumătate 

din membri.  

11. Deciziile Comisiei se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi la 

şedinţă şi se consemnează în procese-verbale, semnate de preşedintele şi secretarul 

Comisiei.  

12. Materialele legate de activitatea Comisiei se păstrează în Cancelaria de Stat, 

conform prevederilor Legii arhivei de stat. 

13. Comisia dispune de antet şi ştampilă dreptunghiulară pentru ştampilarea 

documentelor intrate la Comisie. 

14. Asigurarea tehnică, materială şi cu spaţiu pentru desfăşurarea şedinţelor 

Comisiei se efectuează de Cancelaria de Stat. 

 


