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Ce constrângeri legale întâmpin? ONG-urile în activitatea lor?
paik · Thursday, March 30th, 2017

Peste jum?tate dintre ONG-urile participante în cadrul unui sondaj (56%) afirm? c? au întâmpinat
sau întâmpin? constrângeri legale în activitatea zilnic?, în principal cauzate de dificult??ile aplic?rii
legisla?iei muncii ?i fiscale.
Aceste rezultate au fost stabilite în cadrul sondajului „Percep?ia cu privire la cadrul legal care
reglementeaz? activitatea organiza?iilor societ??ii civile”, efectuat de c?tre Centrul de Resurse
Juridice din Moldova (CRJM) la începutul lunii ianuarie 2017. La chestionar au participat 43 de
responden?i, reprezentan?i ai organiza?iilor necomerciale, dintre care 22% organiza?ii înregistrate
la nivel local.
Cei chestiona?i consider? în special c? legisla?ia actual? fiscal? nu ?ine cont de specificul
activit??ii organiza?iilor societ??ii civile (OSC). Responden?ii semnaleaz? c? aceasta nu ?ine cont
de natura activit??ii OSC în sensul separ?rii activit??ilor de întreprinz?tor ?i activit??ii
necomerciale (povara fiscal?, volumul de raportare, importarea serviciilor de consultant?). Ei
remarc? specificul activit??ii OSC care este condi?ionat de proiecte/granturi, fapt care influen?eaz?
capacitatea de asigurare a unui proces continuu de activitate. De asemenea, OSC-urile au subliniat
c? scopul necomercial al activit??ii necesit? o abordare specific? din partea autorit??ilor. 77%
dintre responden?i consider? necesar? elaborarea unui capitol separat în codul fiscal care s?
reglementeze activitatea acestora.
Un alt impediment legal în activitate o constituie legisla?ia muncii. Mai mul?i responden?i
semnaleaz? c? aceasta nu ?ine cont de specificul activit??ii OSC. În special, legisla?ia actual?
influen?eaz? negativ capacitatea ONG-urilor s? asigure un proces continuu de angajare ?i rela?ii
contractuale permanente cu personalul. Având în vedere specificul activit??ii în baz? de proiecte
(unele de scurt? durat?), ONG-urile sunt în imposibilitate de a se conforma legisla?iei muncii ?i
asigur?rii beneficiilor pentru angaja?i în perioada în care nu exist? finan??ri pentru activit??ile
acestora.
58% din responden?i consider? c? legisla?ia actual? nu ofer? mecanisme suficiente de sus?inere
financiar? a OSC-urilor din partea statului. Organiza?iile respondente consider? c? este necesar? o
implicare mai mare a autorit??ilor statului pentru sus?inerea sectorului necomercial. Pentru a
solu?iona problemele întimpinate, responden?ii consider? c? este necesar ca statul s?
îmbun?t??easc? mecanismele curente, printre care:
s? acorde facilit??i pentru dona?iile filantropice efectuate de c?tre personalele fizice (50%) ?i
juridice (58.3%);
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s? finan?eze ?i s? subven?ioneze programe de granturi (55.6%);
s? creeze un fond special de stat destinat OSC-urilor (52.8%).

OSC-urile se confrunt? ?i cu impedimente semnificative la implicarea în procesul decizional, atât
la nivel central, cât ?i local. 85% din responden?i consider? c? legisla?ia actual? limiteaz? OSCurile s? contribuie eficient la procesele de consultare public? a proiectelor ?i ini?iativelor
legislative. Pentru a solu?iona problemele întimpinate în acest domeniu, responden?ii consider? c?
cele mai oportune metode ar fi:
asigurarea public?rii obligatorii a sintezei obiec?iilor ?i comentariilor la nivel de Executiv ?i
Parlament (68.6%);
elaborarea ?i consultarea obligatorie a analizelor ex-ante în domeniile strategice ?i proiectelor de
decizii (65.7%);
anularea actelor normative aprobate cu înc?lcarea procesului de consultare public? (62.9%).

Rezultatele sondajului pot fi g?site aici.
Elaborarea chestionarului a fost posibil? datorit? ajutorului generos al poporului american, oferit
prin intermediul Agen?iei SUA pentru Dezvoltare Interna?ional? (USAID). Opiniile exprimate
apar?in autorilor ?i nu reflect? în mod prioritar pozi?ia USAID sau a Guvernului SUA.
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