
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                         

  



NOTA INFORMATIVĂ 

  la proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului 

nr. 266/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea Comisiei de Certificare şi a modelului Certificatului de utilitate 

publică  

 

I. Denumirea autorului/a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul Hotărârii Guvernului a fost elaborat de Ministerul Justiției. 

II. Сondiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite prin 

implementarea noilor reglementări 

     Prezentul proiect a fost elaborat în vederea executării prevederilor art. 27 alin. (1) 

lit. a) din Legea nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale, în conformitate 

cu care Guvernul urmează să-și aducă în concordanță cu legea dată actele sale 

normative într-un termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

     Astfel, printre modificările de regim juridic aferente activității organizațiilor 

necomerciale aduse de Legea nr. 86/2020 pot fi enumerate și unele schimbări 

referitoare la statutul de utilitate publică al organizațiilor necomerciale, precum și la 

activitatea Comisiei de Certificare, organ care atribuie și retrage acest statut 

organizațiilor respective. Modificările date urmează în mod logic să fie preluate și în 

cadrul normativ conex care reglementează domeniul dat (Hotărârea Guvernului nr. 

266/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 

Comisiei de Certificare şi a modelului Certificatului de utilitate publică), ele formând 

în esență obiectul de reglementare a proiectului dat. 

     O primă modificare semnificativă operată prin Legea nr. 86/2020 ce urmează a fi 

reflectată și în Hotărârea Guvernului nr. 266/2011 este faptul că Comisia de 

Certificare pe viitor va activa pe lângă Agenția Servicii Publice, și nu pe lângă 

Ministerul Justiției, cum era anterior. Astfel, toate prevederile din Regulamentul 

privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Certificare ce fac referință la 

Ministerul Justiției vor fi modificate prin substituirea acesteia cu referința 

corespunzătoare la Agenția Servicii Publice. Modificările date și soluția adoptată prin 

Legea nr. 86/2020 se înscriu în șirul măsurilor mai ample ce vizează reforma 

organelor centrale de specialitate ale administrației publice și revizuirea 



competențelor lor, astfel încât să fie asigurat faptul că acestea vor fi, în mod 

primordial, promotori ai politicilor publice în domeniu și nu vor exercita atribuții 

străine de conceptul nou de activitate a ministerelor. 

     O altă modificare ce urmează a fi obligatoriu transpusă și în Hotărârea Guvernului 

nr. 266/2011 constă în aceea că potrivit noilor reglementări în materia statutului de 

utilitate publică, pentru atestarea acestuia nu se va mai elibera un certificat de utilitate 

publică. Organizația necomercială care deține statutul de utilitate publică va proba 

această calitate prin extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice. Prin urmare, 

situația dată urmează a fi reflectată și în Regulamentul privind organizarea şi 

funcţionarea Comisiei de Certificare şi a modelului Certificatului de utilitate publică. 

    Subliniem că prin adoptarea și implementarea în termeni proximi a prezentului 

proiect se va exclude riscul survenirii unor situații când organizațiile necomerciale cu 

statut de utilitate publică ce expiră în timpul apropiat nu își vor putea reînnoi statutul 

și valorifica beneficiile acestuia, urmare a neadaptării cadrului normativ conex la 

Legea nr. 86/2020.  

III. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

     Prin intermediul proiectului se propune o modificare ce va viza toate prevederile 

legale ce fac referință la Ministerul Justiției și care constă în substituirea cuvintelor 

„Ministerul Justiției” cu cuvintele „Agenția Servicii Publice”. Aceasta intervenție 

urmează să reflecte noua realitate instituțională, în conformitate cu care Comisia de 

Certificare va activa în viitor pe lângă Agenția Servicii Publice. 

     Totodată, se propune și revizuirea prevederilor legale unde se fac referințe la 

certificatul de utilitate publică, prin excluderea referințelor date. 

     Adițional, la aceste intervenții de bază, se propune și completarea pct. 9 din 

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Certificare şi a 

modelului Certificatului de utilitate publică cu o prevedere suplimentară ai cărei scop 

este de a exclude orice risc de inexistență a unui președinte interimar al Comisiei de 

Certificare (care ar putea surveni în cazul când președintele Comisiei, din varii 

motive, nu va desemna un membru al Comisiei ce va asigura interimatul). 

IV. Fundamentarea economico-financiară 

      Proiectul nu necesită cheltuieli suplimentare din contul bugetului de stat. 

V. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative 



      Odată cu intrarea în vigoare a prezentului proiect nu va fi necesară modificarea 

altor acte normative. 

VI. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

       În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul Hotărîrii Guvernului a fost plasat pe 

pagina web oficială a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, compartimentul 

Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre 

coordonare, precum și pe platforma guvernamentală www.particip.gov.md.  

 

 

 

           Secretar de stat                               Veronica MIHAILOV-MORARU 

http://www.justice.gov.md/
http://www.particip.gov.md/


CERERE nr. 03/6922 din 14.09.2021  

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat  

a proiectului Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

266/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 

Comisiei de Certificare şi a modelului Certificatului de utilitate publică  
 

Nr. 

crt. 
Criterii de înregistrare Nota autorului 

1. Categoria  și denumirea proiectului 

 

- Proiectul Hotărârii Guvernului pentru 

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

266/2011 pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi funcţionarea Comisiei 

de Certificare şi a modelului Certificatului de 

utilitate publică  

2. Autoritatea care a elaborat proiectul 

 

Ministerul Justiției 

3. Justificarea depunerii cererii  Art. 24 alin. (1) din Legea nr. 86/2020 cu 

privire la organizațiile necomerciale 

4. Lista autorităților și instituțiilor a căror 

avizare este necesară 

 

1. Președinția Republicii Moldova 

2. Ministerul Economiei 

3. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării 

Regionale 

4. Ministerul Finanţelor 

5. Ministerul Educației și Cercetării 

6. Ministerul Culturii 

7. Ministerul Sănătății 

8. Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

9. Ministerul Agriculturii și Industriei 

Alimentare 

10. Ministerul Mediului 

11. Agenția Servicii Publice 

12. Congresul Autorităților Locale din 

Moldova 

13. A.O. „Centrul de Resurse Juridice din 

Moldova” 

14. Centrul Naţional de Asistenţă şi 

Informare a Organizaţiilor Neguvernamentale 

din Moldova CONTACT 

5. Termenul-limită pentru depunerea 

avizelor/expertizelor 

5 zile lucrătoare din momentul recepționării 

proiectului de către destinatari 

6. Persoana responsabilă de promovarea 

proiectului 

 

Ion Glavan, consultant principal, Direcția 

elaborare acte normative, Ministerul Justiției; 

Tel.: (022)201469, 

E-mail: ion.glavan@justice.gov.md  

7. Anexe  

 

1. Proiectul Hotărârii Guvernului – 3 file; 

2. Nota informativă – 3 file. 

8. Data și ora depunerii cererii  



9. Semnătura   
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