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CRJM – Centrul de Resurse
Juridice din Moldova
Organiza?ii ale societ??ii civile solicit? Guvernului
promovarea f?r? întârziere a proiectului Legii cu privire la
organiza?iile necomerciale în versiunea propus? de Ministerul
Justi?iei
Natalia ?eremet · Wednesday, March 28th, 2018

Cu exact doi ani în urm?, Ministerul Justi?iei a început elaborarea noii Legii cu privire la
organiza?iile necomerciale. Acest proiect este inclus în Planul Na?ional de Ac?iuni privind
implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea European?. Proiectul a fost elaborat în strâns?
colaborare cu reprezentan?ii societ??ii civile. Apreciem mult faptul c?, în ultimele luni, executivul
a dat dovad? de o deschidere deosebit? în transpunere, f?r? rezerve, în aceast? lege a celor mai
bune practici ?i standarde cu privire la libertatea de asociere.
Proiectul legii limiteaz? posibilit??ile autorit??ilor de a exercita presiuni asupra organiza?iilor
necomerciale ?i exclude interdic?iile absurde existente în prezenta lege pentru fondarea
organiza?ilor necomerciale de c?tre anumite categorii de persoane. De asemenea, proiectul
scurteaz? termenul de înregistrare a acestor organiza?ii ?i practic exclude posibilitatea refuzurilor
abuzive de înregistrare. Proiectul nu con?ine nicio limitare pentru finan?area externa a
organiza?iilor necomerciale ?i nici nu impune reînregistrarea acestora. În ceea ce prive?te
activitatea politic?, acesta instituie interdic?ia absoluta de a sus?ine candida?ii în alegeri, îns? nu
interzice criticarea candida?ilor ?i a platformelor acestora. Proiectul a fost supus repetat
consult?rilor publice ?i a fost îmbun?t??it în urma acestora. Putem declara cu fermitate c? proiectul
corespunde pe deplin standardelor europene cu privire la libertatea de asociere.
Recent proiectul de lege a fost transmis Guvernului de c?tre Ministerul Justi?iei pentru aprobare.
Acesta urmeaz? a fi discutat în cadrul ?edin?ei Guvernului de ast?zi. Solicit?m Guvernului s?
aprobe ast?zi proiectul de lege, f?r? a fi modificat. Aceasta va reprezenta cea mai buna confirmare
a dorin?ei Guvernului de a îmbun?t??i mediul de activitate al sectorului necomercial. Admitem c?
proiectul ar putea necesita ajust?ri nesemnificative, îns? acestea pot fi operate în cadrul
procedurilor parlamentare.
Apelul integral disponibil aici.
Organiza?iile Semnatare:
Amnesty International Moldova
Asocia?ia „Promo-LEX”
Asocia?ia pentru Democra?ie Participativ? (ADEPT)
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Asocia?ia pentru Guvernare Eficient? ?i responsabil? (AGER)
Centrul „Acces-info”
Centrul Analitic Independent „Expert Grup”
Centrul de Drept al Femeilor
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)
Comunitatea „WachDog.MD”
Funda?ia Est-European?
Institutul de Politici Publice (IPP)
Institutul pentru Politici ?i Reforme Europene (IPRE)

###

Centrul de Resurse Juridice salut? aprobarea de c?tre Guvernul Republicii
Moldova, în cadrul ?edin?ei de ast?zi, a proiectului noii Legi cu privire la
organiza?iile necomerciale. Proiectul, ce corespunde pe deplin standardelor
europene cu privire la libertatea de asociere, a fost elaborat de Ministerul Justi?iei
al Republicii Moldova în strâns? colaborare cu reprezentan?ii societ??ii civile.

This entry was posted on Wednesday, March 28th, 2018 at 12:49 pm and is filed under Nout??i
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both comments and
pings are currently closed.

CRJM - Centrul de Resurse Juridice din Moldova

-2/2-

11.08.2022

