
  
 
 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2020 

Chișinău 
 
 

Y:\006\ANUL 2020\HOTĂRÎRI\4987\4987-redactat-ro.docx 

Cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect  
de lege şi abrogarea unei hotărâri de Guvern 
-------------------------------------------------------- 

 
În temeiul art. 55 alin. (1) din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin 

Legea nr. 797/1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2007, nr. 50, art. 237), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Se retrage din Parlament proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002, aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 271/2018. 

 
2. Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 271/2018 cu privire la aprobarea 

proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului civil al Republicii 
Moldova nr. 1107/2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 108-
112, art. 306). 

 

 
Prim-ministru      ION CHICU 
 
 
Contrasemnează: 
 
Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la retragerea 

din Parlament a unui proiect de lege  

şi abrogarea unei hotărîri de Guvern 

 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea 
proiectului 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la retragerea din Parlament a unui 
proiect de lege şi abrogarea unei hotărîri de Guvern a fost elaborat de către 
Ministerul Justiţiei. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ 

și finalitățile urmărite 

Prezentul proiect al Hotărîrii Guvernului cu privire la retragerea din 
Parlament a unui proiect de lege şi abrogarea unei hotărîri de Guvern este elaborat 

în temeiul art. 55 alin.(1) din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea 
nr.797/1996, potrivit căruia,  autorul proiectului de act legislativ sau al propunerii 

legislative poate să-şi retragă proiectul sau propunerea în orice moment pînă la 
adoptarea definitivă a acestora în plenul Parlamentului. 

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 271/2018 a fost aprobat şi prezentat 
Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea şi completarea 

Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06 iulie 2002, care a fost 

înregistrat în Parlamentul RM cu nr. 110/2018 şi aprobat în I lectură la data de 
03.05.2018. 

Proiectul de lege înregistrat în Parlament cu nr. 110 a fost elaborat în vederea 

punerii în aplicare a proiectului de Lege cu privire la organizațiile necomerciale 
(înregistrat în Parlament cu nr. 109 la data de 03.04.2018), 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 proiectelor nr. 109 și nr. 110 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).  

Ca urmare a trecerii unei perioade considerabile de timp și a adoptării Legii 
nr. 133/2018 privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte 
legislative, scopul prevăzut în proiectul menționat a fost atins, fapt care a dus la 
elaborarea prezentei Hotărîri. 

 

 



3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 
Prezentul proiect propune abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 271/2018 „Cu 

privire aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Codului 
civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06 iulie 2002”, ceea ce va constitui 
temei pentru retragerea proiectului de lege respectiv. 

4. Fundamentarea economico-financiară  
Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita cheltuieli financiare 

din bugetul de stat. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul respectiv nu necesită modificarea altor acte normative. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în 
procesul decizional, proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la retragerea din 

Parlament a unui proiect de lege  şi abrogarea unei hotărîri de Guvern este plasat pe 

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

Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre 

coordonare.  

 
 
 

Ministru                                                                   Fadei NAGACEVSCHI 
 

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

