
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Legii pentru completarea Legii nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 

taxei de stat 

 
Numele iniţiatorului şi a autorului, precum şi a participanţilor la elaborarea proiectului. 

Scopul și obiectivele urmărite. 

 Ministerul Justiției promovează proiectul Legii pentru completarea Legii nr. 1216-XII din 3 

decembrie 1992 taxei de stat. 

Proiectul are drept scop stabilirea taxei pentru acordarea autorizației de utilizare în denumire a 

denumirii oficiale sau istorice a statului. 

Stabilirea taxei pentru acordarea autorizației de utilizare în denumire a denumirii oficiale sau 

istorice a statului este condiționată de reglementarea similară și practica analogică existentă la 

acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs 

şi/sau în marca de serviciu. În acest sens, art. 3 alin. 10) din Legea nr. 1216-XII din 3 decembrie 

1992 taxei de stat prevede pentru eliberarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau 

istorice a statului în marca de produs şi/sau în marca de serviciu o taxă de stat în valoare de 5 mii 

lei.  

Expunerea problemelor abordate în proiect prin prisma cadrului normativ în vigoare, 

argumentarea necesităţii de reglementare, evidenţierea elementelor noi 

   Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și 

a întreprinzătorilor individuali, la art. 9 alin. (11) lit. d) prevede, că se interzice înregistrarea unei 

denumiri care conţine denumirea oficială sau istorică a statului ori a unităţii administrativ-

teritoriale, dacă nu există acordul scris al Guvernului sau, după caz, al autorităţii publice locale. 

   Întru reglementarea procedurii de exprimare a acordului Guvernului a fost elaborat proiectul 

Hotărîrii de Guvern privind modul şi condiţiile de acordare a autorizațiilor persoanelor juridice 

cu scop lucrativ în  vederea utilizării în denumirile lor a denumirii oficiale sau istorice a statului 

Republica Moldova.  

Se consideră oportună stabilirea unei taxe de 5 mii lei pentru acordarea autorizației, în virtutea 

unui precedent legislativ care se referă la permisiunea de folosire a denumirii oficiale sau istorice 

a statului în marca de produs sau marca de serviciu, pentru care este prevăzută o taxă de 5 mii 

lei, la art. 3 alin. 10) din Legea nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 taxei de stat. 

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului de lege nu atrage cheltuieli financiare suplimentare. 

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, actele 

normative care trebuie elaborate sau modificate 

Întru asigurarea executării prevederilor proiectului de lege, necesită a fi amendat Ordinul  

Ministerului Finanțelor nr. 177 din 18 decembrie 2014 cu privire la modul de achitare şi evidenţă 

a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 

2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 386-396, art. 1906). 

Respectarea transparenţei în procesul decizional. Denumirea autorităţilor care au avizat 

proiectului de act normativ. 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa 

în procesul decizional, proiectul de lege a fost plasat pe pagina web a Ministerului Justiţiei 

(directoriul „Transparenţa decizională”, compartimentul „proiecte de acte legislative remise spre 

coordonare”). 

 

 

 

         Viceministru     Nicolae EȘANU 


