NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Numele iniţiatorului şi a autorului, precum şi a participanţilor la elaborarea
proiectului. Scopul și obiectivele urmărite.
Ministerul Justiției a elaborat și promovează proiectul Legii pentru
modificarea și completarea unor acte legislative.
Proiectul are drept scop reglementarea raporturilor de utilizare a denumirii
oficiale sau istorice a statului în denumirea persoanelor juridice cu scop lucrativ.
Proiectul de lege urmărește realizarea următoarelor obiective:
1) reglementarea într-o formă clară și neechivocă a posibilității de utilizare în
denumirile persoanelor juridice a denumirii oficiale sau istorice a statului, a
abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale sau istorice a statului (în continuare
– denumirea statului), prin înlăturarea contradicțiilor și ambiguităților legale;
2) stabilirea obligației de obținere a unei permisiuni pentru înregistrarea
denumirii care conține denumirea statului;
3) stabilirea taxei pentru acordarea permisiunii de utilizare a denumirii statului
în denumirea persoanei juridice cu scop lucrativ;
4) eficientizarea mecanismului de răspundere contravențională pentru
încălcarea modului și a condițiilor de utilizare a denumirii care conține denumirea
statului, fie abrevierile sau derivatele acesteia.
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.
Totodată, art. 25 alineat 1 litera b) din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu
privire la antreprenoriat și întreprinderi prevede, că întreprinderea nu poate 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 şi organizaţii.
În acest sens, pentru a înlătura orice contradicții art. 25 alineat 1 lit. b) din
Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 a fost revizuită pentru a înlătura contradicția
cu prevederile Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007.
De asemenea, art. 9 din Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 a fost
completat cu un nou alineat din care să rezulte clar și fără echivoc posibilitatea
persoanelor interesate de a înregistra denumiri care conțin denumirea statului, cu
condiția obținerii permisiunii în acest sens, acordată în modul și în condițiile
stabilite de Guvern.
În măsura în care pînă în prezent nu a fost reglementat mecanismul de oferire a
permisiunii de utilizare a denumirii statului, considerăm oportună abilitarea
Guvernului cu competența de reglementare a modului și condițiilor de acordare și
de retragere a permisiunii de utilizare în denumire a denumirii statului, pentru a
asigura o abordare flexibilă și o amendare promptă a reglementărilor în cazul în
care se atestă o necesitate sau oportunitate de îmbunătățire în procesul de aplicare

a mecanismului de acordare a permisiunii de utilizare în denumire a denumirii
statului. În același timp, relevăm, că art. 5 (Previzibilitatea reglementării activității
de întreprinzător) din Legea nr. 235-XVI din 20 iulie 20 iulie 2006 cu privire la
principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător dispune:
„(1) Reglementarea activităţii de întreprinzător se efectuează prin legi,
hotărîri/ordonanţe ale Guvernului şi acte normative ale autorităţilor administraţiei
publice (în continuare - acte normative).
(2) Legile stabilesc, pentru fiecare caz aparte, limitele de reglementare pentru
Guvern şi/sau pentru autorităţile administraţiei publice.”.
Proiectul propune completarea Legii taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie
1992 cu prevederi care stabilesc taxa pentru acordarea permisiunii de utilizare în
denumire a denumirii statului. Cuantumul acestei taxei este stabilit în mărime de
100 mii lei.
Referitor la modul de determinare a cuantumului taxei de stat, menționăm, că
la determinarea acestuia nu pot fi luate în considerare careva costuri sau cheltuieli,
fi o careva rată de rentabilitate din simplul considerent că denumirea statului
reprezintă un „activ” nematerial. În cazul unor persoane juridice de drept privat,
valoarea denumirii poate fi apreciată în funcție de notorietate, cotație bursieră,
evoluție economico-financiară. Asemenea criterii nu sunt aplicabile pentru
evaluarea valorii taxei pentru utilizarea denumirii oficiale sau istorice a statului:
denumirea oficială și istorică a statului este un atribut al Republicii Moldova și
autoritățile reprezentative și executive ale Republicii Moldova, în limtele stabilite
de legislația în vigoare, ordinea publică și bunele moravuri, sunt libere să dispună
în orice mod de acest atribut și această discreție absolută se extinde și asupra
„prețului” care urmează a fi plătit de fondatorul sau persoana juridică interesată să
folosească în denumire denumirea oficială sau istorică a Republicii Moldova.
Respectiv, în condiția în care în proiectul de lege se stabilește posibilitatea de
utilizare a denumirii statului, pentru a nu face norma legală inaplicabilă, nu a fost
stabilit un cuantum mare pentru oferirea permisiunii de utilizare a denumirii
statului. Suma de 100 000 lei se consideră a fi una rezonabilă ținînd cont de faptul
că această permisiune se oferă pînă la modificarea denumirii sau lichidarea
persoanei juridice.
Luînd în considerare, că prin hotărîre de Guvern se vor stabili condiții de
acordare a permisiunii de utilizare în denumire a denumirii oficiale a statului, care
vor trebui respectate și pe parcursul utilizării în denumire a denumirii oficiale a
statului, a fost consolidat mecanismul răspunderii contravenționale pentru
încălcarea modului de utilizare a denumirii. Astfel, dispoziția art. 263 alin. (6) din
Codul contravențional al Republicii Moldova a fost ajustată terminologic și
completată cu o referință la denumirea oficială sau istorică a statului și la
abrevierile sau derivatele denumirii oficiale sau istorice a statului, iar sancțiunea a
fost majorată, fiind stabilită în mărime de la 200 la 400 unități convenționale.
Totodată, avînd în vedere că prin hotărîre de Guvern se va reglementa
procedura de retragere a permisiunii de utilizare a denumirii statului, pentru a
asigura executarea deciziei de retragere a permisiunii, art. 263 din Codul
contravențional se completează cu alin. (61) care sancționează neexecutarea
obligației de modificare a denumirii în baza deciziei organului competent de
retragere a permisiunii de utilizare a denumirii statului.
Aceste contravenții se vor constata și se vor examina de organele de control

financiar și fiscal din subordinea Ministerului Finanțelor (art. 402 din Codul
contravențional al Republicii Moldova).
În măsura în care permisiunea de utilizare a denumirii statului constituie un act
permisiv, se propune completarea Nomenclatorului actelor permisive (anexă la
Legea nr. 160 din nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a
activităţii de întreprinzător) cu un rînd suplimentar care se referă la permisiunea de
utilizare 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 preconizează ca acest act permisiv să fie eliberat, la solicitare, de
Camera Înregistrării de Stat. O asemenea soluție derivă din recomandarea Grupului
de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător (procesul-verbal nr. 15
din 5 august 2015 al ședinței Grupului de lucru pentru reglementarea activității de
întreprinzător) care s-a expus anterior asupra proiectului 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, promovat anterior de Ministerul Justiției.
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
Amendamentele propuse în proiectul de lege implică necesitatea elaborării și
adoptării de către Guvern a unei hotărîri de Guvern care să reglementeze modul și
condițiile de acordare și retragere a permisiunii de utilizare 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.
Avizarea și consultarea publică a proiectului
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”).
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