
Proiect 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

HOTĂRÂRE nr. ______ 

din ___ _____________ 2021 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 266/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Certificare şi a 

modelului Certificatului de utilitate publică  

 

     În temeiul art. 24 alin. (1) din Legea nr. 86/2020 cu privire la organizațiile 

necomerciale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 193, art. 370), 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

     1. Hotărârea Guvernului nr. 266/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea Comisiei de Certificare şi a modelului Certificatului de 

utilitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 59-62, art. 303), 

se modifică după cum urmează: 

  

1) în hotărâre: 

a) din denumire se exclud cuvintele „ şi a modelului Certificatului de utilitate 

publică”; 

 

b) în clauza de adoptare textul „alin. (1) art. 31 şi alin. (1) art. 322 al Legii nr. 837-

XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti (republicată în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2007, nr. 153-156 BIS), cu modificările şi completările 

ulterioare” se substituie cu textul „art. 24 alin. (1) din Legea nr. 86/2020 cu privire la 

organizațiile necomerciale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 193, art. 

370; 

 

c) punctul 1 va avea următorul cuprins: 

„1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de 

Certificare, conform anexei.”; 

2) în Regulament: 

a) parafa va avea următorul cuprins:  

„Aprobat prin  

Hotărârea Guvernului nr. 266/2011” 



b) în tot textul Regulamentului cuvintele „Ministerul Justiției”, la orice caz 

gramatical, se substituie cu cuvintele „Agenția Servicii Publice”, la cazul gramatical 

corespunzător; 

 

c)la punctul 1, textul „Legii nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile 

obşteşti” se substituie cu textul „Legii nr. 86/2020 cu privire la organizațiile 

necomerciale (în continuare - lege)”; 

 

d) la punctul 2  cuvântul „acestuia” se substituie cu cuvântul „acesteia”; 

 

e) punctul 3: 

la litera a), cuvintele „rapoartele şi documentele” se substituie cu cuvântul 

„dosarele”; 

litera c) se abrogă; 

litera h) se abrogă; 

la litera j), cuvintele „şi completare a actelor legislative şi” se substituie cu cuvintele 

„a actelor”; 

 

f) punctul 6 va avea următorul cuprins: 

„6. Concursul public pentru selectarea membrilor Comisiei se organizează de către 

fiecare autoritate publică prevăzută la art. 24 alin. (2) din lege potrivit propriilor 

reguli.”; 

 

h)  se completează cu punctul 61 cu următorul cuprins: 

„61. Comisia este condusă de preşedinte, ales prin vot secret dintre membrii ei cu 

majoritatea voturilor acestora.” 

 

i) la punctul 8 , litera e) se abrogă; 

 

j) punctul 9 se completează cu o propoziție cu următorul cuprins: „ În cazul când 

președintele nu a desemnat un membru al Comisiei care va asigura interimatul, acesta 

se selectează de către membrii Comisiei în baza procedurii prevăzute de lege pentru 

alegerea președintelui.”; 

 

k) punctul 18 va avea următorul cuprins: 



„18. Secretarul Comisiei se desemnează prin ordinul directorului Agenției Servicii 

Publice.”; 

 

l) la punctul 19litera b) va avea următorul cuprins: 

 „ b. asigură publicarea deciziilor Comisiei de certificare cu privire la acordarea și 

retragerea statutului de utilitate publică în Registrul  de stat al persoanelor juridice, şi 

le publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe site-ul Agenției Servicii 

Publice;” 

 

m) în denumirea și  cuprinsul capitolului IV, cuvântul „petiție”, la orice formă 

gramaticală, se substituie cu cuvântul „sesizare”, la forma gramaticală corespunzătoare; 

 

n) la punctul 22, cuvântul „petiționarul” se substituie cu cuvintele „autorul 

sesizării”; 

 

o) la punctul 29 textul „ 30 şi 301 din Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire 

la asociaţiile obşteşti” se substituie cu textul „21 şi 22 din lege”; 

 

p) la punctul 30, cuvântul „certificatului” se substituie cu cuvântul „statutului”; 

 

3) Anexa nr. 2 se abrogă. 

 

     2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

     3. Certificatele de utilitate publică eliberate, în baza prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr. 266/2011, până la momentul intrării în vigoare a prezentei Hotărâri 

rămân valabile până la expirarea termenului pentru care au fost acordate. 

 

 

PRIM-MINISTRU  

                                                              

            Contrasemnează: 

            Ministrul justiţiei                         



 


