
Proiect 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

HOTĂRÎRE nr. ___ 

din ____ _______ 2016 

 

Chișinău 

 

cu privire la aprobarea  

 stemei și drapelului Ministerului Justiției 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

În temeiul art. 6 alin. (2) - (4) din Legea nr. 86 din 28 iulie 2011 cu privire la 

simbolurile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.164-165, 

art.478), Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se aprobă simbolurile corporative ale Ministerului Justiției, după cum 

urmează: 

a) însemnul heraldic – stema, conform anexei nr. 1; 

b) însemnul vexilologic – drapelul, conform anexei nr. 2. 

2. Se aprobă Regulamentul privind utilizarea stemei și drapelului Ministerului 

Justiției, conform anexei nr. 3. 

3. Ministerul Justiției va prezenta Președintelui Republicii Moldova actele 

necesare pentru înregistrarea simbolurilor sale corporative în Armorialul General al 

Republicii Moldova. 

 

 

PRIM-MINISTRU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiției 



Anexa nr.1 

la Hotărîrea Guvernului  

    nr. _____ din _____ 2016 

 

STEMA MINISTERULUI JUSTIȚIEI 

 

Blazonare 

 

În cîmp albastru, o acvilă cruciată de aur, cu zborul pe jumătate desfăcut, 

surmontând un glob crucifer de acelaşi metal, ţinând în gheare pârghia unei balanţe 

cu braţele egale în echilibru, de argint, şi purtând pe piept un scut cu stema 

Ţării Moldovei (pe roşu, un cap de bour de aur, cu o stea cu opt raze între coarne şi 

flancat jos în dextra de o roză heraldică, iar în senestra de o semilună conturnată, 

toate de acelaşi metal). 

Imagine 

 



Anexa nr.2 

la Hotărîrea Guvernului  

    nr. _____ din _____ 2016 

 

 

DRAPELUL MINISTERULUI JUSTIȚIEI 

 

Descriere 
 

Drapelul reprezintă o pânză dreptunghiulară (2:3), albastră, cu un brâu alb 

(2/5 h), având în mijloc, într-un scut heraldic de tip rectangular cu vârful rotunjit 

(1/3 h), stema Ministerului Justiției (în câmp albastru, o acvilă cruciată galbenă, cu 

zborul pe jumătate desfăcut, surmontând un glob crucifer de aceeași culoare, ţinând 

în gheare pârghia unei balanţe cu braţele egale în echilibru, albe, şi purtând pe 

piept un scut cu stema Ţării Moldovei (pe roşu, un cap de bour galben, cu o stea cu 

opt raze între coarne şi flancat jos în dextra de o roză heraldică, iar în senestra de o 

semilună conturnată, toate de aceeași culoare)). 
 

Imagine 

 

 
 

 

Decorurile exterioare şi accesoriile obligatorii 
 

1. La drapelul original (1000×1500 mm): 

a) franjuri de aur pe perimetrul pânzei, exceptând latura de la hampă care se 

festonează cu fir de aur; 



b) două şnururi de aur prinse de vârful hampei şi terminate cu ciucuri din 

acelaşi metal; 

c) o panglică tricoloră în culorile Drapelului de Stat al Republicii Moldova 

terminată cu franjuri de aur şi legată în fundă de vârful hampei; 

d) hampă confecţionată din lemn vopsit roşu-închis, având lungimea de 

2,5 ori mai mare decât înălţimea pânzei drapelului, iar talpa ferecată în metal; 

e) vârf standard pentru hampele drapelelor instituţiilor de stat ale Republicii 

Moldova. 

2. La drapelul uzual cu hampă: 

Drapelul uzual pentru hampă, de regulă, se îmbracă pe o hampă ordinară, de 

vârful căreia se leagă o panglică tricoloră în culorile Drapelului de Stat al 

Republicii Moldova. 



Anexa nr.3 

la Hotărîrea Guvernului  

    nr. _____ din _____ 2016 

 

REGULAMENT  

privind utilizarea stemei și drapelului Ministerului Justiției 

 

I. Dispoziţii generale 

1. Stema și drapelul sunt simboluri publice corporative prin care se identifică 

Ministerul Justiției ca entitate juridică. 

2. Posesor de drept al simbolurilor publice corporative menționate la pct.,este 

Ministerul Justiției 

3. Stema și drapelul Ministerului Justiției pot fi utilizate oficial ca simboluri 

publice numai după înregistrarea acestora în Armorialul General al Republicii 

Moldova. 

4. Stema și drapelul Ministerului Justiției beneficiază de protecţie juridică în 

conformitate cu legislația. 

5. Încălcarea premeditată a prevederilor privind modul de utilizare a stemei și 

drapelului Ministerului Justiției, precum şi profanarea acestora atrage răspundere 

disciplinară, contravenţională sau penală, corespunzător gradului prejudiciabil al 

faptei comise. 

6. Responsabilitatea şi controlul respectării prevederilor prezentului 

regulament se pun în sarcina Ministrului Justiției. 

 

II. Utilizarea stemei Ministerului Justiției 

7. Stema Ministerului Justiției se amplasează pe sediile şi edificiile 

Ministerului Justiției, în birourile de serviciu ale angajaţilor, precum şi în alte 

încăperi ce aparţin Ministerului Justiției. 

8. Imaginea stemei Ministerului Justiției poate fi reprodusă pe: 

a) sigiliile oficiale ale Ministerului Justiției şi ale autorităților administrative 

din subordinea acestuia; 

b) formularele oficiale ale Ministerului Justiției şi ale autorităților 

administrative din subordinea acestuia; 

c) bunurile mobile (vehicule, tehnică etc.) ale Ministerului Justiției; 

d) diferite însemne heraldice derivate, vexilologice, medalistice, faleristice şi 

uniformistice, diplome de onoare şi alte distincţii instituite de Ministerul Justiției; 

e) legitimaţiile angajaţilor Ministerului Justiției; 

f) producţia poligrafică, fotografică, video, cinematografică şi electronică a 

Ministerului Justiției; 

g) produsele publicitare, informative şi similare executate la comanda 

Ministerului Justiției; 

h) timbre, plicuri şi alte emisiuni şi efecte poştale executate la comanda 

Ministerului Justiției; 

i) diverse suvenire şi obiecte de protocol. 



9. Imaginea stemei Ministerul Justiției poate figura în lucrările publicate şi în 

expoziţiile ce ilustrează activitatea ştiinţifică sau de creaţie a autorului şi a 

pictorului care au elaborat stema. 

10. În alte cazuri, imaginea stemei Ministerului Justiției poate fi reprodusă cu 

permisiunea Ministrului justiției. 

11. În cazul în care stema Ministerului Justiției se utilizează alături de Stema 

de Stat a Republicii Moldova şi de alte steme corporative ale instituţiilor ierarhic 

superioare, şi de steme teritoriale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe al căror 

teritoriu îşi are sediul Ministerului, pe primul loc din stînga sau de sus va fi 

amplasată Stema de Stat, celelalte steme ocupînd o poziţie secundară faţă de 

aceasta, mai la dreapta sau mai jos, fiind ordonate în legătură ierarhică. 

Dimensiunile liniare ale stemei Ministerului Justiției nu vor depăşi dimensiunile 

liniare ale Stemei de Stat şi ale celorlalte steme corporative şi teritoriale. 

 

III. Utilizarea drapelului Ministerului Justiției 

12. Drapelul Ministerului Justiției există în două forme: 

a) drapelul original; 

b) drapelul uzual. 

13. Drapelul original se păstrează în biroul de serviciu al Ministrului justiției 

sau în altă încăpere destinată anumitor solemnităţi şi se scoate în public, la decizia 

Ministrului justiției, cu prilejul unor ceremonii oficiale. 

14.  Drapelul uzual se arborează pe sediile Ministerului Justiției, pe alte 

edificii care îi aparţin, pe bunurile mobile (vehicule, tehnică etc.) cu prilejul unor 

acţiuni oficiale (parade, demonstraţii, marşuri etc.). 

15.  Drapelul original şi drapelul uzual ale Ministerului Justiției pot fi folosite 

în cadrul unor acţiuni oficiale, festive, culturale, sportive, ştiinţifice etc. 

16. Imaginea-etalon a drapelului Ministerului Justiției poate figura pe: 

a) diferite însemne heraldice, vexilologice derivate, medalistice, faleristice şi 

uniformistice, pe diplome de onoare şi pe alte distincţii instituite de Ministerul 

Justiției; 

b) producţia poligrafică, fotografică, video, cinematografică şi electronică a 

Ministerului Justiției; 

c) produsele publicitare, informative şi similare executate la comanda 

Ministerului Justiției; 

d) timbre, plicuri şi alte emisiuni şi efecte poştale executate la comanda 

Ministerului Justiției; 

e) diverse suvenire şi obiecte de protocol. 

17. Imaginea drapelului Ministerului Justiției poate figura în lucrările 

publicate şi expoziţiile ce ilustrează activitatea ştiinţifică sau de creaţie a autorului 

şi a pictorului care au elaborat drapelul. 

18. În alte cazuri, imaginea drapelului Ministerului Justiției poate fi utilizată 

cu permisiunea Ministrului justiției. 

19. În cazul în care drapelul Ministerului Justiției se arborează alături de 

Drapelul de Stat al Republicii Moldova şi de alte drapele corporative ale 

instituţiilor ierarhic superioare, şi de drapele ale unităţilor administrativ-teritoriale 



pe al căror teritoriu îşi are sediul Ministerul Justiției, Drapelul de Stat  ocupă locul 

de onoare, celelalte drapele ocupînd o poziţie secundară faţă de acesta, mai la 

dreapta sau mai jos, fiind ordonate în conformitate cu Legea privind Drapelul de 

Stat al Republicii Moldova. Dimensiunile liniare ale drapelului Ministerului 

Justiției, considerate după înălţimea pînzei, nu pot depăşi dimensiunile liniare ale 

Drapelului de Stat şi ale celorlalte drapele corporative şi teritoriale. 

20. Nuanţele şi proporţiile drapelului Ministerului Justiției indiferent de 

dimensiunile lor, trebuie să corespundă întocmai celor prevăzute în Anexa nr. 2. 

 

IV. Dispoziţii finale 

21. Alte relaţii generate de utilizarea stemei și drapelului Ministerului 

Justiției, care nu au fost reflectate în prezentul regulament, sînt reglementate de 

Legea nr. 86 din 28 iulie 2011 cu privire la simbolurile publice și de alte acte 

normative din domeniu. 

 


