
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din   2021 

Chișinău 

 

Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea 

 articolului 6 alineatul (5) din  Legea nr. 86/2020 

 cu privire la organizațiile necomerciale 

------------------------------------------------------------ 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea articolului 6 alineatul (5) din Legea nr. 86/2020 cu privire la 

organizațiile necomerciale. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Ministrul justiției Sergiu Litvinenco 
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Proiect 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

LEGE 

pentru modificarea  articolului 6 alineatul (5)  

din Legea nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

Articol I. – La articolul 6 alineatul (5) din Legea nr. 86/2020 cu privire la 

organizațiile necomerciale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, 

nr. 193, art. 370), textul „servicii și/sau susține material sau gratuit” se substituie 

cu textul „gratuit servicii și/sau susține material”. 

Articolul II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. 

Președintele Parlamentului 



NOTA INFORMATIVA
la proiectul Hotiririi Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru

modificarea Legii nr. 8612020 cu privire la organizafiile necomerciale

1. Denumirea autorului gi, dupl caz, a participanfilor la elaborarea
roiectului

2. Con ce au lm us elaborarea roiectului finalitl e urmirite
Prezentul proiect a fost elaborat in vederea transpunerii considerentelor Curfii

Constitu{ionale awte in vedere la emiterea }lotdrdrii cu nr. 24 din 08.10.2020 pentru
controlul constitulionalitdlii unor prevederi din articolul 6 alin. (5) din Legea nr. 86
din I I iunie 2020 cu privire la organizaliile necomerciale.

Labaza acestei hotir6ri a stat o sesizare autorul cireia solicita Curlii si verifice
constitu{ionalitatea textului ,,presta servicii Si/sau" de la articolul 6 alin. (5) din
Legea nr. 86 din 1l iunie 2020 cu privire la organizaliile necomerciale, carc le
interzice organiza{iilor necomerciale sA presteze servicii gratuite gi servicii oneroase
pentnr concurenlii electorali in perioada campaniei electorale.

Cu ocazia examindrii acestei sesizdri, Curtea Constitulionald a recunoscut
caracterul constitulional al textului respectiv in m6sura in care organizaliilor
necomerciale le este permisi prestarea de servicii oneroase pentru concurenlii
electorali in perioada campaniei electorale.

Pentru a ajunge la aceastl concluzie, Curtea a constatat mai int6i existenla unei
diferenfe de tratament dintre organizagiile necomerciale gi cele comerciale,
interdiclia de a presta servicii oneroase pe perioada campaniei electorale existind
doar in privin{a organizaliilor necomerciale. Efectudnd analiza acestui tratament
diferen{iat prin prisma existenfei unui scop legitim care ar sta la baza instituirii
acestuia gi a unui raport rezonabil de proporlionalitate intre mijloacele utilizate Ei
scopul legitim urmerit, Curtea a concluzionat ci interdicfia prestdrii serviciilor
oneroase concuren[ilor electorali in perioada campaniei electorale, stabiliti de

dispozi{iile contestate, restrAnge nejustificat qi in mod discriminatoriu dreptul de
proprietate al organizaliilor necomerciale, contrar articolelor l6 qi 46 din Constitulie.

Totodatd, avdnd in vedere caracterul general al interdicliei contestate, Curtea a

menfionat in hotirdre cA va emite o Adresd Parlamenfului in vederea reglementdrii
articolului 6 alin. (5) din Legea nr. 86 din I I iunie 2020 cu privire la organizaliile
necomerciale in conformitate cu aceastl Hotdr6re, astfel incdt in perioada campaniei
electorale organiza{iilor necomerciale si le fie interzisi doar prestarea serviciilor
gratuite, nu qi a serviciilor oneroase.

in acest sens, reiegind din atribufiile funclionale ale Ministerului Justiliei, ca
organ central de specialitate al administrafiei publice care asigurd realizarea politicii

vemamentale in domeniul o amza ilor necomerciale otnvrt ct. 6 sb .12 din

Prezentul proiect a fost elaborat de Ministerul Justifiei.



Regulamentul cu privire la organizarea Si funclionarea Ministeralui Justiliei,
aprobat pin Hotdrdrea Guvernului nr. 698/2017), Ei pornindu-se de la necesitatea

asigurdrii unui cadru normativ calitativ, clar qi lipsit de echivocuri in domeniu, s-a

decis elaborarea qi p1omovarea prezentului proiect.

3. Principalele prevederi ale proiectului gi evidenfierea elementelor noi

Prin intermediul proiectului de lege se propune substituirea textului ,,servicii
qi/sau susSine material sau gratuit" din cadrul textului art. 6 alin. (5) din Legea nr.

86/2020 cu privire la organizasiile necomerciale cu textul ,, gratuit servicii Si/sau
susline material", astfel incdt sd se asigure transpunerea fidelI a considerentelor
Curlii Constitulionale avute in vedere la emiterea hotdrdrii respective.

Datoritd faptului ci proiectul de lege are drept scop ajustarea Ei conformarea
cadrului normativ, implicit hotirArii Cu4ii Constitufionale menfi onate supra, se

propune ca acesta sd intre in vigoare la data publicdrii in Monitorul Oficial al

Republicii Moldova, or in conforrnitate cu articolul 56 alineatul (3) din Legea nr.
100/2017 cu privire la actele normative, intrarea in vigoare a actelor normative poate

fi stabiliti pentru o altd datd doar in cazul in care se urmlreqte protecfia drepturilor
gi libertdlilor fundamentale ale omului, realizarea angajamentelor intema[ionale ale

Republicii Moldova, conformarea cadrului normativ hotdrArilor Cu4ii
Constitulionale, eliminarea unor lacune din legisla{ie sau contradic{ii intre actele

normative ori daci existd alte circumstanle obiective.

4. Fundamentarea economico-fi nanciarl

Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita cheltuieli financiare din
bugetul de stat.

Proiecful dat se incadreazi organic in cadrul normativ existent la moment qi nu
va necesita ca unnare a aprobdrii acestuia operiuea unor modificdri in cuprinsul altor
acte normative.

in scopul respectirii prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenla in
procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web ofrciald a Ministerului
Justi{iei www justice.gov.rnd, in rubrica: Transparenla decizionald, secliunea:
Proiecte de acte normative remise spre coordonare, precum qi pe platforma
electronicd www. particip. gov.md.

in vederea respectdrii tuturor procedurilor de crealie legislative stabilite de
Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul a fost inregistrat la
Cancelaria de Stat cu numdrul :unic 3791MJ12021 qi supus procedurii de avizare cu

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare

6. Avizarea qi consultarea publici a proiectului



toate institu{iile interesate in domeniu. Proiectul a fost supus avrzdii cu urmitoarele
institulii: Ministerul Finanlelor, Ministerul Economiei, Agenfia Servicii Publice.

in procesul de avizare au fost recep{ionate avizele de la urmdtoarele institu{ii:
Ministerul Finan{elor, Ministerul Economiei, Agen}ia Servicii Publice, care au

susfinut proiectul fErd obieclii qi propuneri.

in vederea respectdrii dispoziliilor art. 34 alin. (l) din Legea nr. 100/2017,

Cancelaria de Stat, prin scrisoarea nr. 18-23-301-7588 din 07 octombie 2021 a
remis, concomitent cu consultdrile publice proiectul actului normativ pentru

exp ertiza anticoruplie.

in termenul previzut pentru realizarea expertizei anticorup[ie, Centrul
Na{ional Anticoruplie nu a efectuat Ei nu a remis ?n adresa autorului raportul de

expertizir corespunzdtor, invocdnd drept temei prevederile art. 28 alin. (4) din Legea

integritdlii nr. 82/2017 (,,Expertiza anticoruplie, cu excepSiile stabilile la alin. (2) Si
(j), se efectueazd de cdtre Centrul Nalional Anticoruplie doar asupra proiectului
definitivat in baza propuneilor Si obiecliilor expuse in procesul de avizare Si/sau de

consultare a pdrlilor interesate. in cazul proiectelor iniliate de Guvern, acestea se

considerd definitivate inainte de afi transmise spre expertizajuridicd, iar in cazul
iniliativelor altor categorii de autori - dupd inregistrarea proiectelor in
Parlament.").

Precizim ci in conformitate cu prevederile art. 34 alin. (l) dir, Legea nr.
100/2017 cu privire la actele normative, expertiza proiectului de act normativ este

efectuatd concomitent ct avizarea gi consultarea public6, iar in conformitate cu
prevederile pct. 190-203 din Regulamentul Guvernului, aprobat pin Hotdrdrea
Guvernului nr. 61 0/201 8, proiectele de acte normative ale Guvernului se avizeazd Ei

se expertizeazS simultan.

Ba mai mult, argumentele invocate de Centrul Nalional Anticorupfie nu pot fi
refinute, intrucdt dispoziliile Z egii nr. 100/2017 inpartea ce line de elaborarea actelor
normative este una speciali in raport cu dispozifiile Legii nr. 82/2017, iar in
conformitate cu art. 1 dinLegeanr. 100/2017,,,p19z9nta_lgg9_qlqbile$e categoriile gi

ierarhia actelor normative, c1 iile ele le ferdrii 1e ire lile
elabordrii proiectelor actelor normative, cerinfele de bazd fafi de skuctura qi

continutul actului normativ, reguli privind intrarea in vigoare Ei abrogarea actului
normativ, privind evidenfa gi sistematizarea actelor normative, procedeele tehnice
aplicabile actelor normative, precum gi reguli privind interpretarea, monitorizarea
implementlrii prevederilor gi reexaminarea actului normativ.".
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7. C0nstatlrili expertizei anticoruplie



Mai mult, in conformitate cu art. 5 alin. (3) dir Legea nr. 100/2017,,,normele
juridice speciale sunt aplicabile in exclusivitate anumitor categorii de raporturi
sociale sau subiecfi strict determinali. in caz de divergenld intre o normi generald gi

o normd specialE, care se confin in acte normative de acelagi nivel, se aplicd norma
special6.".

Prin urmare, se conchide ci Centrul Nalional Anticorup{ie urma sI prezinte
raportul de expertizd anticorup{ie in termenul stabilit de Cancelaria de Stat, fapt omis
de acesta.

Ministru Sergiu LITVINENCO


