
Proiect 

 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

L E G E 

 

pentru modificarea şi completarea Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 

iunie 2002 

 

 

           Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

 

Art. I. – Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art.661), cu modificările ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 180:  

la alineatul (1), după cuvântul „scop” se completează cu cuvântul „principal”;  

la alineatul (2), litera c) se completează cu cuvântul „privată”. 

  

2. Articolul 181 se expune într-o nouă redacție cu următorul conținut: 

„Articolul 181. Asociaţia  

(1) Asociație este organizaţia necomercială constituită benevol de cel puțin două persoane, în 

modul prevăzut de lege, pentru satisfacerea unor necesități necomerciale.  

(2) Asociaţia poate avea forma de asociație obştească, cult religos sau parte componentă a 

acestuia, partid sau de altă organizație social-politică, de sindicat, de patronat, alte forme în 

condiţiile legii.  

(3) În asociaţie, calitatea de membru se consemnează.  

(4) Bunurile transmise asociaţiei de către fondatori (membri) sunt proprietatea ei. Asociaţia 

utilizează aceste bunuri în scopurile stabilite în statut.  

(5) Membrii nu-şi păstrează drepturile asupra bunurilor transmise asociaţiei în proprietate, nici 

asupra cotizaţiilor de membru. Ei nu răspund pentru obligaţiile asociaţiei, iar aceasta nu răspunde 

pentru obligaţiile membrilor săi.  

(6) Particularităţile constituirii, ale activităţii, statutul juridic al diferitelor tipuri de asociaţii se 

stabilesc prin lege.”.  
 

3. La articolul 182 alineatul (1), cuvintele „fizice și juridice” se exclud.  

4. Articolele 185-186 și 188 vor avea următorul cuprins:  

„Articolul 185. Instituţia privată 

(1) Instituţia privată este organizaţia necomercială constituită de către o singură persoană, 

pentru realizarea unor scopuri necomerciale, finanţată parţial sau integral de aceasta.  



(2) Bunurile transmise instituției private de către fondator sunt proprietatea instituției private, 

dacă actul de constituire nu prevede altfel.  

(3) Instituţia privată se constituie în baza hotărîrii persoanei, care o dotează potrivit scopului 

preconizat. 
 

Articolul 186. Statutul organizaţiei necomerciale 

 

(1) Organizaţia necomercială acţionează în bază de statut dacă legea nu prevede altfel.  

(2) Statutul se semnează de toţi fondatorii dacă legea nu prevede altfel.  

(3) În statutul organizaţiei necomerciale se indică:  

a) forma juridică de organizare; 

b) denumirea; 

c) scopurile pentru care se constituie; 

d) procedura de constituire, reorganizare și încetare a activității;  

e) organele de conducere și control, modul de numire, competența şi durata mandatului 

acestora;  

f) modul de numire a administratorului;  

g) modalitatea prin care va asigura transparența activității sale;  

h) alte date stabilite de lege.  

(1) Statutul poate prevedea şi alte clauze care nu contravin legii.”;  

 

„Articolul 188. Activitatea economică a organizaţiei necomerciale  

 

Organizația necomercială este în drept să desfăşoare activitate economică. Activitatea economică 

poate fi exercitată nemijlocit de către organizația necomercială, sau prin constituirea, în condițiile 

legii, a persoanelor juridice cu scop lucrativ.”. 
 

5. Articolele 190 și 191 se abrogă. 

 

 

 

Președintele Parlamentului 

 


