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1. Stabilirea complexității analizei impactului de reglementare 

Complexitatea analizei impactului de reglementare este determinată de următoarele criterii, cu 

acordarea punctajului respectiv: 

 

Criteriul  Punctajul 

(de la 1 la 3) 

1) Nivelul de interes public față de intervenția propusă 1 

2) Gradul de inovație al intervenției propuse 2 

3) Mărimea potențialelor impacturi ale inițiativei 

propuse 

1 

TOTAL 4 

      

 Argumentare/descifrarea succintă a punctajului atribuit: 

 

Complexitatea analizei impactului de reglementare este una redusă  deoarece: 

1) Nivelul de interes public faţă de intervenția propusă este notat cu 1punct  deoarece  este 

relevantă doar pentru o singură categorie de beneficiari ai proiectului – agenții economici care 

manifestă interes pentru obținerea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a 

statului, ori a abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale sau istorice a statului (în 

continuare - permisiune). 

Mai mult, din partea persoanelor juridice cu scop lucrativ, în practică a fost atestat un 

număr redus de solicitări privind obținerea permisiunii.  

2) Gradul de inovație al intervenției propuse  este apreciat cu 2 puncte, întrucît proiectul 
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vine cu inovații parțiale ce  reglementează mecanismul de acordare a permisiunii. 

Astfel, elaborarea şi aprobarea proiectului de act normativ va stabili un set de obligații 

pentru agenții economici care vor dori să obțină permisiunea și va defini într-un  mod clar 

procedura de obținere a permisiunii și obligațiile ce revin acestora. 

  3) Mărimea potențialelor impacturi ale inițiativei propuse este apreciată cu 1 punct 

deoarece proiectul conține reglementări sub incidența cărora persoana juridică cu scop lucrativ 

nimerește  în cazul în care întrunește condițiile prevăzute de actele normative pentru obținerea 

permisiunii. 

 

2. Definirea problemei 
 

1) Determinați clar şi concis (într-o frază) problema şi/sau problemele care urmează să fie 

soluționate.  

Principala problemă care urmează a fi soluționată este excluderea impedimentelor la 

înregistrarea persoanelor juridice cu scop lucrativ care doresc în denumirea sa să folosească 

denumirea oficială sau istorică a statului, ori a abrevierile sau derivatele denumirii oficiale 

sau istorice a statului. 

2) Descrieți problema, persoanele/entitățile afectate și justificarea necesității schimbării 

situației curente și viitoare, în baza dovezilor și datelor cu indicarea surselor acestora. 

Definirea problemei este la fel de importantă și în cazul în care elaborarea actelor normative 

este prevăzută de acte normative superioare și documente de politici. 

Folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului ori abrevierilor sau derivatelor ale 

denumirii oficiale sau istorice a statului în denumirea persoanelor juridice cu scop lucrativ 

urmează a fi reglementată de către stat, or  folosirea nelimitată a acesteia de către agenții 

economici ar putea duce în eroare persoanele fizice sau juridice care achiziționează 

produsele sau serviciile acestora  în privința originii geografice, calității ori naturii produsului 

comercializat și/sau a serviciului prestat de persoana juridică respectivă. 

De asemenea, un alt aspect problematic ar putea fi  eventuala utilizare de către agenții 

economici a unei denumiri cu conținutul denumirii oficiale sau istorice a statului prin care 

aceasta ar putea fi confundată cu denumirea unei autorități publice sau a unei instituții 

publice, astfel, persoanele fizice sau juridice care achiziționează produsele sau serviciile 

acestora pot fi duse în eroare în privința oficialității subiectului cu care intră într-un raport 

juridic.  

În același context, printre aspectele nu mai puțin problematice pot fi menționate și  

prejudicierea imaginii statului și încălcarea ordinii publice și a bunelor moravuri, în cazul în 

care agenții economici avînd libertatea  deciziei de folosire a denumirii oficiale sau istorice a 

statului ori abrevierilor sau derivatelor ale denumirii oficiale sau istorice a statului o vor folosi 

în scopul acaparării pieței și de profit pentru anumite produse sau servicii care, prin destinație, 

prejudiciază imaginea statului (de ex: unele produse de tutungerie, igienice etc ) 

Astfel, în vederea soluționării problemelor identificate, proiectul propune crearea unei 

Comisii pentru acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului, ori 

a abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale sau istorice a statului  în denumirea persoanei 

juridice cu scop lucrativ (în continuare - Comisia),. 

Concomitent, pentru a evita eliberarea unor decizii arbitrale, Comisia va activa potrivit  

regulamentului său  de organizare și funcționare și a Regulamentului privind modul și 

condițiile de acordare și retragere a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a 
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statului, ori a abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale sau istorice a statului în 

denumirea persoanei juridice cu scop lucrativ în care sunt reflectate aspecte privind: 

- condițiile ce țin de acordarea permisiunii; 

- conținutul cererii pentru acordarea permisiunii, documentele ce trebuie anexate la 

aceasta; 

- locul depunerii cererii care va fi - Instituția publică „Agenția Servicii Publice” care 

asigură lucrările de secretariat ale Comisiei; 

- termenul în decursul căruia se va examina cererea; 

- condițiile ce trebuie întrunite cumulativ pentru a obține permisiunea, 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; 

- termenul pentru care se acordă permisiunea; 

- condițiile de retragere a permisiunii, temeiurile și procedura de retragerea a permisiunii 

precum și efectele deciziei de retragere a permisiunii. 
 

Un aspect important din care rezultă necesitatea elaborării și aprobării proiectului 

menționat ar fi  faptul că obligativitatea acestuia derivă inclusiv din actele normative 

superioare. Astfel, la data de 11 mai 2018 Parlamentul a adoptat Legea  pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative nr. 83 prin  care a fost modificată inclusiv Legea nr. 

220/2007 privind înregistrarea persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali. Potrivit 

modificărilor operate la art. 9 al legii menționate se permite înregistrarea unei denumiri a 

persoanei juridice care conține denumirea oficială sau istorică a statului, ori abrevieri sau 

derivate ale denumirii oficiale sau istorice a statului dacă solicitantul înregistrării deține 

permisiunea corespunzătoare, care se acordă și se retrage în modul și în condițiile stabilite 

de către Guvern. 

Astfel, elaborarea și aprobarea proiectului Hotărîrii Guvernului privind acordarea 

permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului, ori a abrevierilor sau 

derivatelor denumirii oficiale sau istorice a statului  în denumirea persoanei juridice cu scop 

lucrativ va contribui la executarea cadrului normativ superior. 

 

3) Descrieți cum a evoluat problema şi cum va evolua în viitor fără o intervenție 

adițională. Evoluția descrisă aici se mai numește scenariul de bază sau opţiunea “a nu face 

nimic”. Identificați întregul spectru de efecte negative şi pozitive ale stării actuale de fapt şi de 

drept. 

Denumirea statului reprezintă un „activ" nematerial. În cazul unor persoane juridice de 

drept privat, valoarea denumirii poate fi apreciată în funcţie de notorietate, cotaţie bursieră, 

evoluţie economico-financiară. 

Pînă la adoptarea de către Parlament a Legii nr. 83/2018 pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative, în legislația ce reglementa înregistrarea persoanelor juridice 

cu scop lucrativ cu folosirea denumirii  oficiale a statului existau prevederi contradictorii. 

Astfel, art. 25 alineat 1 litera b) din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi 

întreprinderi prevedea, că întreprinderea nu putea să folosească firma care conţine denumirea 

oficială a statului, a organelor sale, a autorităţilor administraţiei publice locale şi a 

organizaţiilor obşteşti ori indică, direct sau indirect, că întreprinderea aparţine acestor organe 
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şi organizaţii. 

Totodată, Legea nr. 220/ 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 

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

denumiri care conține 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. 

La fel, rămînea incertă procedura de obținere a acordului scris al Guvernului ca unică 

posibilitatea a persoanelor juridice cu scop lucrativ de a înregistra o denumire cu folosirea 

denumirii oficiale sau istorice a statului.    

În context, informăm că potrivit datelor oferite de către Instituția Publică „Agenția 

Servicii Publice”, în Registrul persoanelor juridice conform procedurii anterioare și pînă la 

instituirea restricției generale de utilizare a denumirii oficiale a statului sunt înregistrați 

aproximativ 1945 de persoane juridice a căror denumire conține denumirea oficială sau 

derivată a statului.  

Actualmente, potrivit modificărilor operate în Legea nr. 220/2007, Guvernul a fost abilitat 

cu competența de a reglementa modul și condițiile de acordare a permisiunii pentru viitorii 

solicitanți.   

În situația reflectată, impactul opțiunii „a nu face nimic”  va fi exprimat printr-un vid de 

reglementare, iar agenții economici care sunt interesați de a avea în denumirea sa denumirea 

oficială a statului vor fi în imposibilitate  de ași valorifica acest drept. 

De asemenea, Guvernul a recepționat cîteva  cereri privind modificarea denumirii 

agenților economici deja înregistrați și altor persoane care intenționează să-și deschidă o 

afacere și să-și înregistreze persoana juridică cu scop lucrativ cu denumirea oficială a statului, 

iar nereglementarea procedurii va crea un blocaj  perpetuu. 
 

4) Descrieți politicile și reglementările existente care condiţionează intervenţia statului şi 

cadrul juridic actual, aplicabil raporturilor analizate, și se identifică carențele prevederilor 

normative în vigoare. 

Elaborarea și aprobarea proiectului menționat derivă din necesitatea implementării  art. 9 

alin. (11
1
) al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a 

persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.  

Menționăm, că pînă la moment nu există un act normativ care ar reglementa modul de 

acordare și retragere a permisiunii, din care considerente, s-a decis elaborarea unui proiect de 

Hotărîre a Guvernului privind modul și condițiile de acordare și retragere a permisiunii de 

folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului, ori a abrevierilor sau derivatelor denumirii 

oficiale sau istorice a statului în denumirea persoanei juridice cu scop lucrativ care să 

reglementeze procedura de acordare și retragere a  permisiunii. 
 

3. Stabilirea obiectivelor 
 

Obiectivul principal al proiectului este crearea unui mecanism eficient de acordare a 

permisiunii. 

Realizarea obiectivului principal va contribui la: 

- asigurarea implementării  art. 9 alin. (11
1
) al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 

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

-  excluderea opțiunii de acordare arbitrară a permisiunii; 
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-  stabilirea unor criterii clare şi unice de acordare a permisiunii; 

-  reducerea impedimentelor la înregistrarea agentului economic care dorește să beneficieze 

de oportunitatea  folosirii  denumirii oficiale sau istorice a statului, ori abrevierilor sau 

derivatelor denumirii oficiale sau istorice a statului; 

- protejarea populației și consumatorilor de produse sau servicii  neconforme, oferind 

posibilitatea de identificare a agentului economic care folosește în denumirea sa denumirea 

oficială sau istorică a statului, ori a abrevierile sau derivatele denumirii oficiale sau istorice a 

statului; 

- retragerea permisiunii în cazul utilizării neconforme a acesteia. 

Acest proiect va stabili cerințele esențiale ce trebuie respectate de către agenții economici 

pentru obținerea permisiunii cît și restricțiile cu privire la utilizarea acesteia dar și condițiile în 

care permisiunea urmează a fi retrasă.  

 

4. Identificarea opțiunilor 

Au fost identificate 2 opţiuni: 

1) Opţiunea - a nu face nimic. Opțiunea constă în a nu crea un mecanism cu privire la 

acordarea permisiunilor.  

2) Opțiunea –  reglementarea unui mecanism cu privire la acordarea permisiunilor. 

Opțiunea prevede elaborarea unui proiect de Hotărîre a Guvernului privind modul și condițiile 

de acordare și retragere a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului, ori 

a abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale sau istorice a statului în denumirea persoanei 

juridice cu scop lucrativ. 
 

5. Analiza şi compararea opţiunilor 
 

I. Referiți-vă la opţiunea “a nu face nimic”, descrisă în secţiunea cu privire la 

problemă. 

Dezavantajele opțiunii de a nu promova respectivul proiect ar putea fi:  

1. menținerea impedimentelor la înregistrarea persoanelor juridice cu scop lucrativ care 

solicită folosirea  în denumirea sa denumirea oficială sau istorică a statului, ori a abrevierile 

sau derivatele denumirii oficiale sau istorice a statului; 

2. lipsa reglementării juridice a modului  (procedurii) de eliberare a permisiunii de folosire a 

denumirii oficiale sau istorice a statului, ori a abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale 

sau istorice a statului în denumirea persoanelor juridice cu scop lucrativ; 

3. criterii aleatorii și discreționare (eventual abuzive și discriminatorii) la soluționarea 

cererilor persoanelor juridice interesate în obținerea permisiunii. 
 

II. Descrie-ți pe cît de larg posibil opţiunea (intervenţia) recomandată. Identifica-ți și 

expune-ți întregul spectru de soluţii/drepturi/obligaţii ce se doresc să fie stabilite în cadrul 

intervenţiei propuse. După caz, adiţional, se anexează varianta preliminară a proiectului de 

act normativ. 

Opțiunea de elaborare și aprobare a proiectului Hotărîrii Guvernului privind modul și 

condițiile de acordare și retragere a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a 

statului, ori a abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale sau istorice a statului în 

denumirea persoanei juridice cu scop lucrativ va contribui la executarea de către Guvern a 

obligației stabilite de legiuitor. 

Prin proiectul menționat se propune aprobarea: 
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  Regulamentului privind modul și condițiile de acordare și retragere a permisiunii de 

folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului, ori a abrevierilor sau derivatelor denumirii 

oficiale sau istorice a statului  în denumirea persoanei juridice cu scop lucrativ; 

 Regulamentului Comisiei pentru acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale 

sau istorice a statului, ori a abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale sau istorice a statului  

în denumirea persoanei juridice cu scop lucrativ. 

Regulamentul privind modul și condițiile de acordare și retragere a permisiunii de folosire a 

denumirii oficiale sau istorice a statului, ori a abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale 

sau istorice a statului  în denumirea persoanei juridice cu scop lucrativ reglementează aspecte 

referitoare la: 
 

1. Condițiile ce trebuie întrunite pentru acordarea permisiunii.  

Persoana juridică este în drept să solicite permisiunea dacă întrunește cel puțin una din 

următoarele condiții:  

- totalul veniturilor din ultimul an al persoanei juridice, veniturile din exportul de produse 

şi/sau servicii reprezintă cel puţin 50%; 

-  persoana juridică are atribuit statutul de contribuabil mare, conform legislației; 

- conţinutul denumirii unei persoane juridice înregistrate în Republica Moldova, unde 

fondator, asociat sau acționar majoritar este o persoană juridică străină, denumirea oficială sau 

istorică a statului ori a abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale sau istorice a statului (în 

continuare - denumirea oficială sau istorică a statului) identifică geografic persoana juridică 

înregistrată în Republica Moldova faţă de persoana juridică străină; 

 - persoana juridică este constituită cu aport mixt la capitalul social; 

 - statul deține o parte socială de cel puțin 25% din capitalul social sau, după caz, cel puțin 

25% din pachetul de acțiuni al persoanei juridice.  
 

2. Conținutul cererii pentru acordarea permisiunii, documentele ce trebuie anexate la cerere. 

Potrivit prevederilor proiectului cererea trebuie să conțină denumirea și sediul persoanei 

juridice, numele prenumele și semnătura administratorului, datele privind originea geografică 

și natura produsului comercializat și/sau a serviciului prestat de persoana juridică. 

 La cerere se va anexa: 

 -  textul denumirii solicitate, în cadrul căreia se va folosi denumirea oficială sau istorică a 

statului, verificat în prealabil în conformitate cu Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de 

stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali; 

 - copia actului de constituire a persoanei juridice pentru care se solicită acordarea 

permisiunii; 

 -  copia hotărîrii adunării de constituire a persoanei juridice sau, după caz, copia hotărîrii 

adunării asociaților, adoptată în condițiile legii și conform actului de constituire a persoanei 

juridice, cu privire la folosirea în denumirea persoanei juridice a denumirii oficiale sau istorice 

a statului; 

 -  declarația pe propria răspundere, că genurile de activitate desfășurate sau care urmează a 

fi desfășurate de persoana juridică, nu contravin bunelor moravuri şi nu prejudiciază imaginea 

statului. 

  -  documentul ce atestă achitarea taxei pentru acordarea permisiunii, stabilite la art. 3 pct. 

14) al Legii taxei de stat nr. 1216 /1992. 

Totodată, în cazul depunerii cererii și documentelor anexate în format electronic, acestea se 
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vor expedia la adresa electronică oficială a Instituţiei Publice „Agenţia Servicii Publice”, 

autentificate prin semnătură electronică simplă a solicitantului sau a reprezentantului acestuia, 

împuternicit prin procură, autentificată conform legislației. 

3. Temeiurile de refuz în acordarea permisiunii. 

Potrivit proiectului se propun următoare temeiuri: 

1) folosirea denumiri  duce în eroare terțele persoane în privința: 

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

de persoana juridică; 

 b) formei de organizare juridică a persoanei juridice; 

 c) sediului persoanei juridice sau a filialei acesteia; 

 d) identității asociaților persoanei juridice. 

 2) denumirea persoanei juridice în care este folosită denumirea oficială sau istorică a 

statului poate fi confundată cu denumirea unei autorități publice sau a unei instituții publice, 

contravine ordinii publice sau bunelor moravuri şi prejudiciază imaginea statului. 

 3) genurile de activitate desfășurate sau care vor fi desfășurate de persoana juridică  

contravin bunelor moravuri şi prejudiciază imaginea statului;  

4) pe parcursul ultimilor 2 ani, în privința persoanei juridice a fost emisă  o decizie de 

retragere a permisiunii.  

 

4. Termenul pentru care se acordă permisiunea. 

     Permisiunea se acordă pe perioadă nedeterminată, cu excepția cazului cînd persoana 

juridică, care deține permisiunea și folosește denumirea oficială sau istorică a statului, decide 

să modifice denumirea respectivă – în acest caz persoana juridică este obligată să obțină o 

nouă permisiune și să restituie Instituției publice „Agenția Servicii Publice” permisiunea 

eliberată anterior. 

 

5. Modalitatea de obținere a duplicatului. 

În cazul pierderii sau deteriorării permisiunii, titularul poate solicita eliberarea duplicatului 

acesteia, prezentînd  Comisiei următoarele documente:  

1) cererea privind eliberarea duplicatului permisiunii;  

2) confirmarea publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a informaţiei privind 

pierderea permisiunii.  

 

Regulamentul Comisiei pentru acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau 

istorice a statului, ori a abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale sau istorice a statului  

în denumirea persoanei juridice cu scop lucrativ reglementează aspecte privind: 
 

1. Organizarea. 

Comisia se propune a fi constituită din  7 membri, incluzînd cîte un reprezentant din cadrul: 

Cancelariei de Sat, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Finanțelor, 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării,  Ministerului Agriculturii, Dezvoltării, Regionale 

şi Mediului, Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu,, Instituției publice 

„Agenția Servicii Publice”. Reprezentantul Ministerului Economiei și Infrastructurii are 

calitatea de președinte al Comisiei. 

La identificarea instituțiilor care vor fi incluse în componența Comisiei s-a ținut cont de 

domeniile de activitate ale acestora care au tangență cu misiunea Comisiei.  
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2. Atribuțiile Comisiei și membrilor acesteia. 

Comisia va recepționa și examina cererile de acordare sau va refuza în acordarea 

permisiunii, va retrage  permisiunea în cazuri existenței temeiurilor în acest sens. 
 

3. Aspecte privind modul de funcționare a Comisiei, atribuțiile/sarcinile președintelui 

Comisiei, membrilor și secretarului.   

Președintele Comisiei: 

  1) prezidează şedinţele Comisiei; 

  2) coordonează și conduce activitatea Comisiei; 

 3) stabileşte locul, data şi ora desfăşurării şedinţelor Comisiei; 

 4) semnează deciziile Comisiei; 

 5) expune poziția Comisiei în mass-media sau deleagă acest drept altui membru. 

Membrii Comisiei: 

 1) participă la examinarea cererilor privind acordarea permisiunii, luarea deciziilor privind 

acordarea sau refuzul de acordare a permisiunii, ori de retragere a permisiunii; 

 2) votează pro sau contra chestiunile incluse pe agenda ședinței; 

  3) motivează opinia separată în caz de dezacord cu decizia Comisiei; 

 4) respectă caracterul confidențial al actelor și informațiilor recepționate; 

 5) informează preşedintele Comisiei și secretarul despre imposibilitatea participării la 

ședință, cu cel puțin 2 zile pînă la data desfăşurării şedinţei; 

6) sesizează Comisia, în cazul depistării unor circumstanțe ce constituie temei pentru 

retragerea permisiunii. 

Secretarul Comisiei:  

1) informează membrii Comisiei despre data, ora și locul ședinței; 

2) recepționează și înregistrează cererile privind acordarea permisiunii și documentele 

anexate;  

3) pregătește şi distribuie membrilor Comisiei ordinea de zi a ședinței și a materialelor ce 

urmează a fi examinate în ședința  Comisiei; 

4) întocmește procesele - verbale ale şedinţelor, precum şi alte documente ce țin de activitatea 

Comisiei. 
 

 4. Aspecte organizatorice privind desfășurarea ședințelor  Comisiei și adoptarea deciziilor 

de către aceasta: 

1) Şedinţele Comisiei se vor considera deliberative dacă la ele vor participa cel puțin 5 

membri; 

2) Deciziile Comisiei se vor adopta cu majoritatea voturilor membrilor prezenți la şedinţă; 

3) Opiniile separate ale membrilor Comisiei vor fi anexate la procesul-verbal al ședinței;  

4)  Procesul-verbal al ședinței Comisiei va conține: lista nominală a membrilor prezenţi la 

şedinţă, data, ora şi locul desfășurării acesteia, ordinea de zi şi deciziile Comisiei.  

5) Ședința va putea fi desfășurată inclusiv cu utilizarea mijloacelor de înregistrare 

audio/video, suportul pe care se păstrează înregistrarea se va anexa la procesul-verbal. 

 

III. Costuri  

Punerea în aplicare a prevederilor proiectului menționat, nu necesită cheltuieli 

suplimentare din bugetul de stat, întrucît activitatea Comisie nu este remunerată, iar Instituția 

publică „Agenția Servicii Publice”  va asigura suportul tehnic, material și spațiul pentru 

desfășurarea ședințelor Comisiei. 
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IV Riscuri relevante/iminente 

Riscuri relevante care pot cauza eșecul intervenției preconizate ori diminua substanțial  

beneficiul preconizat nu au fost constatate, deoarece în cazul utilizării neconforme a 

permisiunii, Comisia dispune de dreptul de retragere a acesteia. 

  

V. Costurile de conformare pentru întreprinderi 

Costuri de conformare pentru persoanele juridice cu scop lucrativ care vor folosi în 

denumirea sa denumirea oficială sau istorică a statului, ori abrevierile sau derivatele denumirii 

oficiale sau istorice a statului, potrivit proiectului  nu se atestă. 
 

     VI. Impacturi disproporționate 

Asupra agenților economici, impacturi disproporționate nu există. Prin proiectul Hotărîrii 

Guvernului privind modul și condițiile de acordare și retragere a permisiunii de folosire a 

denumirii oficiale sau istorice a statului, ori a abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale 

sau istorice a statului  în denumirea persoanei juridice cu scop lucrativ se oferă poziții 

concurențiale egale pentru toți agenții economici.  
 

Ministerul Justiției, în calitate de autor al Analizei impactului de reglementare, recomandă 

realizarea celei de a doua opțiuni, privind promovarea proiectului Hotărîrii Guvernului privind 

modul și condiții de acordare și retragere a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau 

istorice a statului, ori a abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale sau istorice a statului  

în denumirea persoanei juridice cu scop lucrativ, deoarece beneficiile opţiunii recomandate 

justifică necesitatea reglementării, iar beneficiile nete sunt mai mari faţă de opțiunea 1 – „A nu 

face nimic”. 

 

6. Consultarea 
 

Principalele părți interesate în reglementarea propusă sunt  persoanele juridice cu scop 

lucrativ care doresc să folosească în denumirea sa denumirii oficiale sau istorice a statului, ori 

a abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale sau istorice a statului. 

În conformitate cu prevederile Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul 

decizional Analiza impactului de reglementare este plasată pe pagina-web oficială a Ministerul 

Justiției (www.justice.gov.md), compartimentul „Transparența în procesul decizional”, rubrica 

„Proiecte de acte normative remise spre coordonare” în scopul consultării acestora cu 

autoritățile publice, mediul de afaceri și societatea civilă. 

 

Anexe Proiectul de act normativ 

Nota informativă aferentă proiectului 

 


