NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire Ia aprobarea simbolurilor corporative ale
Ministrului Justiţiei
Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
La 28 iulie 2011, legislativul a adoptat Legea nr. 86 cu privire la simbolurile publice, act prin
care au fost reglementate raporturile juridice privind înregistrarea, utilizarea şi protecţia
simbolurilor publice.
Conform art.6 alin. (2) din legea menționată, simbolurile corporative ale organelor centrale
de specialitate ale administraţiei publice şi ale altor autorităţi administrative centrale se aprobă
prin hotărîre de Guvern, în baza deciziei Comisiei Naţionale de Heraldică.
Astfel, prezenta hotărîre este elaborată în scopul aprobării simbolurilor corporative ale
Ministerului Justiției.
Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Prezentul proiect propune spre aprobare hotărîrea de Guvern, însoțită de trei anexe:
a) în Anexa nr. 1 este reglementată Stema Ministerului Justiției;
b) în Anexa nr. 2 este reglementat Drapelul Ministerului Justiției;
c) în Anexa nr. 3 este reglementat Regulamentul privind utilizarea simbolurilor corporative
ale Ministerului Justiției.
Stema Ministerului Justiției
Culoarea albastră a câmpului heraldic este culoarea generală a instituţiilor civile, se
identifică cu civilizaţia europeană şi exprimă ataşamentul faţă de valorile occidentale. În heraldică
simbolizează fidelitatea şi perseverenţa (Michel Pastoureau, Dictionnaire des couleurs de notre
temps. Symbolique et société, Paris, édition Bonneton, 1992, p. 31-33).
Acvila cruciată purtând pe piept scutul cu stema istorică a Ţării Moldovei marchează
faptul că Ministerul Justiției este o autoritate de stat, independentă, de nivel naţional. Este acvila
din Stema de Stat, modificată grafic şi coloristic pentru a nu fi confundată cu acvila blazonului de
stat oficial. Acvila are zborul pe jumătate desfăcut pentru a exprima astfel ideea de protejare a
intereselor generale ale societăţii, de apărare a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor omului.
Utilizarea stemei istorice a Ţării Moldovei a fost dictată de condițiile tehnice și artistice și
sugerează ideea de continuitate a instituţiei justiției din vechime. Steaua tradițională cu cinci sau
șase raze a fost înlocuită cu una cu opt raze, ca în Stema de Stat actuală a Republicii Moldova.
Dintre atributele acvilei de stat a fost păstrată numai crucea din cioc, fără care această
pasăre heraldică nu poate fi identificată ca atare.
Balanţa este unul dintre atributele Zeiţei Themis – în mitologia greacă, zeiţa justiţiei divine
şi a ordinii naturale (Victor Kernbach, Dicţionar de mitologie generală. Mituri, divinităţi, religii,
Bucureşti, 1995, p. 620), dar și emblema justiţiei contemporane. Echilibrul brațelor balanței
sugerează echilibrul social și echitatea pe care o caută cetățeanul în sistemul judiciar și pe care
încearcă să o asigure autoritățile statului, fiecare prin mijloacele ce îi stau la îndemână. Ideea de
onestitate și curățenie în intenții și acțiuni este întruchipată de culoarea de argint (alb în drapel) a
balanței.
Globul crucifer (lat. globus cruciger – „glob purtător de cruce”) este o emblemă antică,
preluată și în simbolica creștină și în cea heraldică, care desemnează universul sau un domeniu
terestru concret, asupra căruia se exercită o putere suverană, divină sau lumească (puterea lui
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Dumnezeu asupra lumii întregi, puterea împăratului sau regelui asupra țării sale etc. - Nadia Julien,
Dictionnaire des symboles, Alleur (Belgique): Marabout, 1989, p. 379; Jean Chevalier, Alain
Gheerbrant, Dicţionar de simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere,
Bucureşti, 1995, vol. 2, p. 100).
Purtătorul globului este stăpânul, suveranul, autoritatea ce-și exercită puterea asupra
domeniului pe care îl simbolizează. În această stemă globul crucifer se referă la poporul Republicii
Moldova, la lumea limitată de frontierele țării noastre.
În sens simbolic, astfel, stema poate fi interpretată ca o societate europeană de tradiție
creștină (globul crucifer în câmp albastru), aflată sub dominația unei justiții echitabile (balanța în
echilibru), care este asigurată de o autoritate statală a Republicii Moldova (acvila de stat purtând
pe piept stema Moldovei).
Drapelul Ministerului Justiției
Drapelul a fost elaborat în baza stemei, conform normelor şi canoanelor vexilologice, şi
păstrează toată semnificaţia simbolurilor stemei.
Dată fiind multitudinea instituțiilor statului care utilizează în sens heraldic și vexilologic
culoarea albastră ca cea de bază (Prim-ministrul, Comisia Electorală Centrală, Curtea de Conturi,
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Procuratura Generală, Serviciul
Fiscal de Stat, Vama și altele), pentru drapelul Ministerului Justiției a fost necesară o soluție
tehnică specială nefolosită încă în vexilologia moldovenească. S-a apelat la Codul internațional de
semnalizare nautică cu pavilioane de saulă, în care pavilionul tripartit orizontal albastru–alb–
albastru marchează litera „J” – prima literă din cuvântul justiție. Individualizarea drapelului s-a
realizat prin plasarea stemei Ministerului Justiției în mijlocul brâului alb.
Regulamentul privind utilizarea simbolurilor corporative ale Ministerului Justiției
Regulamentul a fost structurat în 4 capitole (dispoziții generale, utilizarea stemei, utilizarea
drapelului, dispoziții finale) și reglementează detaliat modul și scopurile utilizării stemei și
drapelului Ministerului.
Fundamentarea economico-financiară
Implementarea acestui proiect necesită resurse financiare pentru confecționarea drapelului.
Costul va fi acoperit din bugetul provizoriu pentru anul 2016 sau din veniturile Ministerului
Justiției. Confecționarea și aplicarea stemei nu necesită cheltuieli suplimentare.
Alte reproduceri ale drapelului sau stemei se vor efectua după necesitate, cu identificarea
ulterioară a costurilor și surselor de finanțare.
Modul de încorporare în sistemul actelor normative în vigoare
Drept urmare a adoptării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea și completarea altor
acte legislative și normative.
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