
NOTA INFORMATIVĂ 
 

la proiectul Hotărîrii Guvernului privind modul şi condițiile de acordare a 

autorizației de utilizare a denumirii oficiale sau istorice a statului Republica 

Moldova  în denumirea persoanelor juridice cu scop lucrativ 

 

1.Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite. 
 

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind modul şi condițiile de acordare a 

autorizației de utilizare a denumirii oficiale sau istorice a statului Republica 

Moldova  în denumirea persoanelor juridice cu scop lucrativ este elaborat de către  

Ministerul Justiției în scopul executării  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, în conformitate cu art. 22 al Legii nr. 64 din 31 mai 

1990 cu privire la Guvern și prevederile Legii nr. 589-XII din 23 mai 1991 cu 

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

pentru reglementarea utilizării în denumirea  persoanelor juridice cu scop lucrativ a 

denumirii oficiale sau istorice a statului Republica Moldova. 

Prin promovarea și ulterioara implementare a prevederilor prezentului proiect se 

propune: 

-  fortificarea cadrului legal în domeniul utilizării denumirii oficiale sau istorice a 

statului Republica Moldova. 

- crearea unui mecanism cu privire la modul de acordare de către Guvern a 

autorizației de utilizare a denumirii oficiale sau istorice a statului Republica 

Moldova în denumirea persoanelor juridice cu scop lucrativ; 

- asigurarea implementării  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. 

 
 

Principalele prevederi ale proiectului şi 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) 

stabilește interdicția de înregistrare persoanei juridice a cărei denumire conține 

denumirea oficială sau istorică a statului ori a unităţii administrativ-teritoriale, 

dacă nu există acordul scris al Guvernului sau, după caz, al autorității publice 

locale. 

Întru reglementarea procedurii de exprimare a acordului Guvernului a fost 

elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului privind modul şi condițiile de acordare a 

autorizației de utilizare a denumirii oficiale sau istorice a statului Republica 

Moldova  în denumirea persoanelor juridice cu scop lucrativ. 

Proiectul menționat  propune aprobarea următoarelor acte normative: 

1) Componenta nominală a Comisiei guvernamentale pentru acordarea 

autorizațiilor de utilizare a denumirii oficiale sau istorice a statului Republica 

Moldova  în denumirea persoanelor juridice cu scop lucrativ, conform anexei nr. 1; 



2) Regulamentul Comisiei guvernamentale pentru acordarea autorizației de 

utilizare a denumirii oficiale sau istorice a statului Republica Moldova în 

denumirea persoanelor juridice cu scop lucrativ, conform anexei nr. 2; 

3) Regulamentul privind modul şi condițiile de acordare a autorizației de 

utilizare a denumirii oficiale sau istorice a statului Republica Moldova în 

denumirea persoanelor juridice cu scop lucrativ., conform anexei nr. 3. 

Proiectul Hotărîrii Guvernului reglementează inclusiv regimul juridic al 

acordurilor scrise, acordate de Guvern în temeiul art. 9 alin. (11) lit. d) din Legea 

Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007, pînă la intrarea în vigoare a Hotărîrii de 

Guvern în cauză, regimul juridic al acestora fiind echivalat cu regimul juridic 

aplicabil autorizațiilor care vor fi acordate în baza proiectului menționat supra.  

Concomitent, se stabilește statutul juridic al persoanelor juridice care dețin 

acorduri scrise privind utilizarea în denumire a denumirii oficiale sau istorice a 

statului. 

Componența nominală a Comisiei guvernamentale pentru acordarea 

autorizației de utilizare a denumirii oficiale sau istorice a statului Republica 

Moldova  în denumirea persoanelor juridice cu scop lucrativ se constituie din 

președinte (ministrul justiției), vicepreședinte (președintele Î.S. „Camera 

Înregistrării de Stat”), și alți 5 membri (reprezentanți ai Ministerului Economiei, 

Ministerului Culturii, Ministerului Agriculturii și Industriei alimentare, Cancelariei 

de Stat și ai Academiei de Științe a Moldovei). Lucrările de secretariat ale 

Comisiei se asigură de Î.S.„Camera Înregistrării de  Stat”.  

Regulamentul Comisiei guvernamentale pentru acordarea autorizației de 

utilizare a denumirii oficiale sau istorice a statului Republica Moldova  în 

denumirea persoanelor juridice cu scop lucrativ include următoarele capitole: 

Capitolul I „Dispoziții generale”, stabilește obiectul de reglementare al 

Regulamentului. 

Capitolul II „Atribuțiile și modul de organizare a activității Comisiei” include: 

atribuțiile Comisiei de recepționare, examinare a cererilor, acordarea sau refuzul 

acordării autorizației, de retragere a autorizației; atribuțiile președintelui Comisiei; 

atribuțiile secretarului Comisiei: atribuțiile membrilor Comisiei; procedura de 

convocare a ședințelor Comisiei și de adoptare a deciziilor de acordare a 

autorizației, de refuz și de retragere a autorizației. 

Regulamentul privind modul şi condițiile de acordare a autorizației de 

utilizare a denumirii oficiale sau istorice a statului Republica Moldova în 

denumirea persoanelor juridice cu scop lucrativ cuprinde următoarele capitole: 

Capitolul I „Dispoziții generale” stabilește obiectul de reglementare al 

Regulamentului, subiecții cărora le este aplicabil Regulamentul respectiv. De 

asemenea determină conținutul categoriei juridice „denumirea oficială și istorică a 

statului”, precum și organul competent (Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”) să 

permită utilizarea abrevierilor, derivatelor și a altor forme a denumirii oficiale sau 

istorice a statului. În acest sens, considerăm oportună desemnarea Î.S. „Camera 

Înregistrării de Stat”, care, în temeiul art. 9 alin. (7) din Legea nr. 220-XVI din 19 

octombrie 2007, are atribuții de verificare a denumirii persoanelor juridice. 

Capitolul II „Modul şi condiţiile de acordare a  autorizației” stabilește:  

1) conținutul cererii pentru acordarea autorizației: solicitarea de acordare a 



autorizației, datele de identificare ale persoanei juridice, date privind originea 

geografică și natura produsului comercializat și/sau a serviciului prestat de 

persoana juridică (aceste date sunt necesare pentru ca Comisia să aibă posibilitatea 

de a verifica întrunirea condiției prevăzute la pct. 12 sbp. 1) lit. a) din proiectul 

Regulamentului); 

2) documentele ce trebuie anexate la cerere: textul denumirii solicitate, în 

cadrul căreia va fi utilizată denumirea oficială sau istorică a statului, verificat în 

prealabil de Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” și Centrul Național de Terminologie 

în conformitate cu art. 9 alin. (7) din Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007, 

copia actului de constituire a persoanei juridice pentru care se solicită utilizarea în 

denumire a denumirii oficiale sau istorice a statului (necesară pentru a determina 

genurile de activitate preconizate a fi desfășurată în perioada incipientă de 

activitate), copia hotărîrii adunării de constituire a persoanei juridice, adoptată cu 

majoritatea voturilor fondatorilor, sau copia hotărîrii adunării asociaților, adoptată 

în condițiile legii și conform actului de constituire a persoanei juridice, privind 

utilizarea în denumirea persoanei juridice a denumirii oficiale sau istorice a statului 

Republica Moldova (reprezintă temeiul juridic al solicitării și act ce confirmă 

împuternicirile solicitantului); declarația pe propria răspundere, că genurile de 

activitate, ce se vor desfășura de persoana juridică, nu contravin bunelor moravuri 

şi nu prejudiciază imaginea statului (în condiția în care persoana juridică cu scop 

lucrativ poate desfășura activități ce nu sunt prevăzute în actul de constituire, 

considerăm necesară o „garanție” prealabilă a faptului, că persoana juridică nu va 

desfășura activități care prejudiciază imaginea statului), documentul ce atestă 

achitarea taxei pentru acordarea autorizației de utilizare în denumire a denumirii 

oficiale sau istorice a statului; 

3) locul unde va fi depusă cererea (Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” care 

asigură lucrările de secretariat ale Comisiei), termenul în decursul căruia se va 

examina cererea;  

4) condițiile ce trebuie întrunite cumulativ pentru a obține autorizația de 

utilizare în denumire a denumirii oficiale sau istorice a statului – condiții care 

necesită a fi respectate întru protejarea dreptului și interesului legitim al 

consumatorului de a fi informat corect asupra originii și naturii produsului 

comercializat sau serviciului prestat de persoana juridică, sediului acesteia, precum 

și pentru a asigura respectarea ordinii publice și a bunelor moravuri și protecția 

imaginii statului; 

5) termenul pentru care se acordă autorizația: autorizația se acordă pe perioadă 

nedeterminată, cu excepția cazului cînd persoana juridică, care deține autorizația și 

utilizează denumirea oficială sau istorică a statului, decide să modifice denumirea 

respectivă – în acest caz persoana juridică este obligată să obțină o nouă autorizație 

și să restituie Ministerului Justiției autorizația eliberată anterior; 

6) obligația solicitantului de a utiliza denumirea în forma indicată în decizia 

de acordare a autorizației. 

Capitolul III „Retragerea autorizației” stabilește temeiurile de retragere a 

autorizației, procedura de retragerea a autorizației și efectele deciziei de retragere a 

autorizației. 

 



Fundamentarea economico-financiară 
 

Implementarea proiectului Hotărîrii de Guvern privind modul şi condițiile de 

acordare a autorizației de utilizare a denumirii oficiale sau istorice a statului 

Republica Moldova în denumirea persoanelor juridice cu scop lucrativ nu necesită 

cheltuieli financiare sau de altă natură. Activitatea membrilor Comisiei nu este 

remunerată, însă taxa pentru eliberarea autorizație constituie 100 000 lei. 
 

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

actele normative care trebuie elaborate sau modificate 
 

Proiectul hotărîrii Guvernului propune o soluție pentru eliberarea acordului 

Guvernului prevăzut la 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. 

Ministerul Justiției va promova modificări la legile enumerate pentru a asigura 

un cadru coerent și sincronizat în partea ce ține de autorizarea utilizării denumirii 

oficiale sau istorice a statului Republica Moldova în denumirea persoanelor 

juridice cu scop lucrativ. 

 

Avizarea și consultarea publică a proiectului 
 

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

privind transparența în procesul decizional, proiectul hotărîrii de Guvern a fost 

plasat pe pagina web a Ministerului Justiției (directoriul „Transparenţa 

decizională”, compartimentul „proiecte de acte normative remise spre 

coordonare”). 

 

 

    

 

 

 

Viceministru     Nicolae EȘANU 


