NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului civil
(cadrul conex la organizații necomerciale)

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalitățile urmărite
Ministerul Justiției propune pentru adoptare Proiectul de Lege pentru modificarea și
completarea Codului civil (cadrul conex la organizații necomerciale). Proiectul este elaborat în
vederea punerii în aplicare a proiectului de Lege cu privire la organizațiile necomerciale,
elaborat de Ministerul Justiției, și, implicit, a executării pct. 2 (Capitolul XVIII – Societatea
civilă) din Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova pentru 2016-2018. Scopul
proiectului este îmbunătățirea cadrului legal cu privire la organizațiile necomerciale pentru a
corespunde cu standardele internaționale şi europene privind libertatea de asociere
(instrucțiunilor comune ale OSCE / ODIHR și ale Comisiei de la Veneția privind libertatea de
asociere).
La elaborarea proiectului au participat specialiștii din cadrul Ministerului Justiției, experți
independenți, precum și reprezentanți din partea societății civile: Centrul de Resurse Juridice
din Moldova, Centrul Dialog-Pro, Centrul Contact Chișinău, Centrul European pentru Drept
Necomercial, Fundația Est Europeană.

Principalele prevederi ale proiectului
Prin intermediul proiectului de lege se urmărește operarea unor modificări în cuprinsul
Codului civil, cartea întîi, titlul II, capitolul II, secțiunea a 5-a, în cadrul căreia se oferă
reglementarea legală a organizațiilor necomerciale astfel încît să se asigure concordanța acesteia
cu prevederile conținute în proiectul de Lege cu privire la organizațiile necomerciale, elaborat
și promovat de Ministerul Justiției.
Astfel, s-au realizat unele intervenții în cuprinsul art. 180 pentru a se asigura conformitatea
enumerării tipurilor de organizații necomerciale din cadrul Codului civil cu acea din proiectul
de Lege cu privire la organizațiile necomerciale (art.1 slin. (3)).
Totodată, s-au expus într-o nouă redacție art. 181, 185, 186 și 188, în cadrul cărora sunt
reglementate asociația, instituția privată, statutul organizației necomerciale și activitatea
economică a organizației necomerciale. Aceste modificări au fost realizate exact cu aceleași
considerente și anume de a se asigura concordanța dintre proiectul principal cu privire la
organizațiile necomerciale și prevederile Codului civil, dar, totodată, și pentru înlăturarea unor
inexactități sau sublinierea unor momente importante. Astfel, în cuprinsul art. 181 cuvîntul
„patrimoniul” a fost substituit cu cuvintele „bunurile”, ceea ce este o formulare mai riguroasă
din punct de vedere juridic, ori patrimoniul / o parte din aceasta nu poate fi înstrăinat, în cazul
persoanelor fizice, prin intermediul unor acte juridice între vii (inter vivos). De asemenea, în
cuprinsul art. 181, 185 au fost excluse cuvintele „fizice” și „juridice”, ce reprezentau doar niște
precizări inutile în cadrul textului legal.

Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectului de faţă nu atrage cheltuieli financiare suplimentare.

Respectarea transparenţei în procesul decizional
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa
în procesul decizional, Proiectul a fost plasat pe paginile web ale Ministerului Justiţiei
(directoriul „Transparenţa decizională”, compartimentul „proiecte de acte legislative remise
spre coordonare”).
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