Demontăm mituri
despre noul proiect de lege cu privire la
organizațiile necomerciale
Mit#1

„Proiectul nu
aduce nimic nou,
se suprapune cu
legislația
actuală”
suprapune cu
legea actuală,
nu aduce nimic
nou”
Mit#2
„ONG-urile vor
putea să se
implice în
politică”

Mit#3

„ONG-urile vor
putea finanța
partide
politice”

În Realitate#1
 Proiectul racordează legislația specială cu privire la
organizațiile necomerciale (ONC) la Codul civil modernizat
(în vigoare din martie 2019);
 Proiectul simplifică procedura de înregistrare a ONC-urilor,
elimină multe restricții nejustificate pentru a fi membru sau
parte a organelor de administrare ale ONC (art. 11 din
proiect);
 Proiectul introduce un sistem flexibil al organizării interne,
inclusiv posibilitatea fondatorilor să-și proiecteze individual
structura și organele de administrare și de control, (Art. 17 –
20 din proiect).
În Realitate#2
 Proiectul de lege este mai restrictiv comparativ cu legislația în
vigoare (Legea cu privire la asociațiile obștești, art. 8) care nu
interzice asociațiilor obștești să facă agitație electorală.
Proiectul interzice în termeni absoluți ONC să facă agitație
electorală în favoarea vreunui candidat în alegeri (Art. 6 alin.
3-5 din proiect);
 Proiectul transpune în legislația Moldovei Recomandarea
Consiliului Europei privind statutul juridic al organizațiilor
neguvernamentale (pct. 13) și recomandările din Opinia
Comisiei de la Veneția CDL(2018)008 în cazul României (pct.
53) în partea ce se referă la libertatea de exprimare a
organizațiilor necomerciale.
În Realitate#3
 Lucrurile stau tocmai invers - proiectul, prin art. 6, interzice
ONC-urilor susținerea financiară a partidelor politice. De
asemenea, rămân a fi aplicabile prevederile Codului electoral
(art. 41), ale Legii privind partidele politice (art. 26 alin. 6 lit.
h) și Codului fiscal (Art. 52 alin. 2 lit. d) care interzic orice
posibilitate pentru organizația necomercială să utilizeze
resursele sale pentru susținerea financiară a partidelor
politice.

Mit#4
„ONG-urile vor
face concurență
companiilor
comerciale prin
activități”

Mit#5
„ONG-urile nu
vor mai fi
obligate să
raporteze
Ministerului
Justiției”

Mit#6
„Noua lege nu
prevede
posibilitatea
creării uniunilor
de persoane
juridice”

Mit#7

În Realitate#4
 Proiectul prevede că ONG-urile pot desfășura orice activitate
neinterzisă de lege, inclusiv activitatea economică sau de
antreprenoriat social (Art. 6 din proiect). Totuși proiectul
interzice distribuirea profitului organizației între membri
fondatori și alte persoane (Art. 8 alin. 3 din proiect), ceea ce
exclude ca, sub paravanul unei ONC, să fie dezvoltată o
activitate economică în scopul obținerii de profit.

În Realitate#5
 Proiectul prevede obligația organizațiilor necomerciale să
publice raportul de activitate anual și să îl prezinte oricărui
solicitant (art. 7 alin. 3 din proiect).

În Realitate#6
 Persoanele care vor dori să fondeze uniuni (asociații) de
persoane juridice se vor putea asocia în calitate de asociații
obștești, având aceleași drepturi și posibilități de până la
adoptarea modificărilor Codului civil modernizat;
 Uniunile de persoane juridice existente deja vor fi tratate de
autorități ca asociații obștești, decât dacă ultimele nu își
modifică singure forma de organizare juridică.

În Realitate#7

„Noua lege va
impune anumite
ONG-uri să se reînregistreze”

Proiectul nu prevede reorganizarea forțată a organizațiilor
necomerciale. Dispozițiile tranzitorii și finale ale proiectului de
lege prevăd că reorganizarea va avea loc doar la cererea
organizației necomerciale.

