Proiect

LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii privind cultele religioase şi părţile lor
componente
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic - Legea nr. 125-XVI din 11 mai 2007 privind cultele religioase şi
părţile lor componente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 127-130,
art. 546), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. Denumirea legii „Legea privind cultele religioase şi părţile lor componente” se
substituie cu denumirea „Legea privind libertatea de conştiinţă, gîndire, religie,
organizarea şi funcţionarea entităţilor religioase”.
2. Pe parcursul întregului cuprins al legii sintagmele „cult religios”, „cultul
religios”, „cultului religios”, „culte religioase”, „cultele religioase” „cultelor
religioase” se substituie, corelativ, după cum urmează „organizaţie religioasă”,
„organizaţia religioasă”, „organizaţiei religioase”, „organizaţii religioase”,
„organizaţiile religioase”, „organizaţiilor religioase.
3. Articolul 1, după sintagma „libertăţii de conştiinţă” se completează cu cuvîntul
„gîndire”.
4. Articolul 2:
la alineatul (1), după sintagma „libertatea de conştiinţă” se completează cu
cuvintele „gîndire şi de religie”;
la alineatul (2), după expresia „libertatea de conştiinţă” se completează cu
cuvîntul „gîndire”.
5. Articolul 3:
la noţiunea „cult religios”, după cuvintele „şi de cult proprii” se completează cu
următoarele cuvinte „care nu contravin legislaţiei în vigoare”;
la noţiune de „instituţie religioasă” cuvintele „parte componentă centrală sau
regională a cultului religios, fondată de acesta” se substituie cu următoarea expresie
„organizaţie necomercială constituită de o entitate religioasă, înregistrată în
conformitate cu legislaţia, fondată”, iar cuvîntul „asociaţiile şi” se exclude;
la noţiunea de „prozelitism abuziv”, sintagma “recurgerea la mijloace violente,
abuz de autoritate, şantaj, dol, ameninţare, constrîngere, ură religioasă, înşelăciune,

manipulare psihologică sau diverse tehnici subliminale” se substituie cu cuvîntul
“constrîngere”.
6. La articolul 4, titlul articolului, după cuvintele „de conştiinţă” se completează
cu cuvîntul „ , gîndire”.
7. La articolul 5, alineatul (2) expresia „unui cult religios” se substituie cu
sintagma „unei entităţi religioase”.
8. Alineatul (2) al articolului 6 se exclude.
9. La articolul 7, alineatul (2) cuvîntul „violat” se înlocuieşte cu cuvîntul
„încălcat”.
10. Articolul 10, după cuvintele „din motive confesionale” se completează cu
cuvintele „de gîndire şi de conştiinţă”.
11. Articolul 11 se completează cu o frază nouă cu următorul cuprins:
„Deservenţii sunt obligaţi să păstreze şi nu pot fi obligaţi să divulge cele destăinuite
la taina mărturisirii.”
12. Articolul 13 se exclude.
13. Articolul 14:
la alineatul (1) sintagma „părţile componente locale ale cultelor religioase” se
substituie cu expresia „entităţile religioase înregistrate”;
se completează cu alineatul (3), cu următorul conţinut:
„(3) Entităţile religioase au dreptul să desfăşoare ceremoniile funerare în
conformitate cu dogmele caracteristice acestora”.
14. Articolul 15:
la alineatul (2), cuvîntul „cultelor” se substituie cu expresia „entităţilor religioase”
şi se completează cu o nouă propoziţie: „Entităţile religioase nu pot desfăşura
activităţi cu implicaţie politică”;
alineatul (4) se completează la final cu următoarea sintagmă „, dar fără a face
discriminare între ele”;
ultima propoziţie din alineatul (7) se exclude.
15. La articolul 16:

la alineatul (1) sintagma „aflate sub jurisdicţia Republicii Moldova” se modifică
după cum urmează „domiciliate sau titulari ai permisului de şedere în Republica
Moldova”;
alineatul (3) la sfîrşitul frazei se completează cu următoarea expresie „în măsura
în care nu contravin legislaţiei în vigoare”;
la alineatul (4) sintagma „fără aprobări suplimentare sau piedici din afară” se
substituie cu expresia „în conformitate cu legislaţia în vigoare”;
se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
„(5) Orice persoană are dreptul să îşi manifeste credinţa religioasă în mod
colectiv, conform propriilor convingeri şi prevederilor prezentei legi, atât în structuri
religioase cu personalitate juridică, cât şi în structuri fără personalitate juridică.
Structurile religioase cu personalitate juridică reglementate de prezenta lege sunt
organizaţiile religioase, comunităţile religioase şi instituţiile religioase, iar structurile
fără personalitate juridică sunt grupările religioase”;
se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
„(6) Entităţile religioase pot utiliza în denumirea sa şi denumiri tradiţionale
confesionale, în conformitate cu legislaţia în vigoare”.
16. Articolul 17 se completează cu alineatul (4) cu următorul conţinut:
„(4) În entităţile religioase, calitatea de membru se consemnează. Entităţile
religioase cu statut de persoană juridică sunt obligate să ţină Registrul de evidenţă a
membrilor entităţii religioase.”
17. La articolul 18, alineatul (2), litera a), expresia „şi zona de activitate” se
exclude.
18. La articolul 19:
litera a) a alineatului (1), după sintagma „cererea de înregistrare” se completează
cu următoarele cuvinte „semnată de organul colegial de conducere”;
litera d) a alineatului (1) se expune în următoarea redacţie: „lista a cel puţin 100
fondatori, persoane fizice, domiciliate sau titulari ai permisului de şedere în
Republica Moldova”;
la alineatul (1), litera e) după expresia „de credinţă” se completează cu cuvintele „
, în formă liberă, semnate de organul colegial de conducere”;
alineatul (1) se completează cu următoarele alineate:
„f) copiile actelor de identitate ale fondatorilor;”
„g) actele ce atestă acordarea sediului.”;

la alineatul (4), cuvintele „15 zile” se substituie cu cuvintele „30 zile”;
alineatul (3) se expune în următoarea redacţie:
„(3) În cazul în care setul de acte nu corespunde prevederilor alin. (1) acesta nu
este supus examinării şi este restituit solicitanţilor.”.
alineatul (7) prima propoziţie se completează cu următoarele cuvinte
„Înregistrarea organizaţiei religioase poate fi amînată pe un termen de pînă la 3 luni,
dacă se constată că entitatea religioasă nu întruneşte cerinţele pentru înregistrare
stabilite de prezenta lege Decizia de amînare a înregistrării trebuie să fie motivată”,
iar ultima propoziţie, după expresia „decizia de refuz” se completează cu cuvintele
„şi decizia de amînare”;
se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
„(3) În cazul în care actele prezentate nu corespund exigenţelor legale, Ministerul
Justiţiei poate anunţa solicitantul despre acest fapt. Ulterior informării, în cazul în
care nu se reuşeşte racordarea actelor la exigenţele legale termenul de examinare
poate fi prelungit în baza cererii reprezentantului entităţii religioase”.
19. La articolul 20:
la alineatul (1):
litera a), după expresia „organului de conducere” se completează cu cuvîntul
„colegial”;
litera d) se expune în următoarea redacţie: „lista a cel puţin 10 fondatori,
persoane fizice, domiciliate sau titulari ai permisului de şedere în Republica
Moldova”;
la litera e), sintagma „consimţămîntul scris al cultului religios” se substituie cu
sintagma „avizul adoptat şi emis de organul competent al organizaţiei religioase”
se completează cu litera f), cu următorul cuprins: „copiile actelor de identitate
ale fondatorilor;”,
se completează cu litera g) cu următoarea redacţie: „actele ce atestă acordarea
sediului.”;
la alineatul (3):
cuvintele „frăţiile” şi „asociaţiile şi” se exclud;
sintagma „consimţămîntul scris al cultului religios din care fac parte şi actul de
constituire sau reconstituire” se substituie cu sintagma „actul de constituire adoptat
de către fondator”;
se completează cu sintagma „copiile actelor de identitate ale membrilor
organelor de conducere şi control, copiile actelor de constituire ale fondatorului”;
alineatul (5) va avea următorul cuprins:
„(5) În cazul în care setul de acte nu corespunde prevederilor alin. (1) acesta nu
este supus examinării şi este restituit solicitanţilor”.
la alineatul (6), cuvintele „15 zile” se substituie cu cuvintele „30 zile”;

alineatul (9) se completează în final cu următoarele propoziţii
„(9) Înregistrarea comunităţii religioase sau a instituţiei religioase poate fi amînată
pe un termen de pînă la 3 luni, dacă se constată că entitatea religioasă nu întruneşte
cerinţele pentru înregistrare stabilite de prezenta lege Decizia de amînare a
înregistrării trebuie să fie motivată. Semnatarii actului de constituire pot ataca decizia
de refuz şi de amînare în instanţa de judecată.”
se completează cu alineatul (10) cu următorul conţinut:
„(10) În cazul în care actele prezentate nu corespund exigenţelor legale,
Ministerul Justiţiei poate anunţa solicitantul despre acest fapt. Ulterior informării, în
cazul în care nu se reuşeşte racordarea actelor la exigenţele legale, termenul de
examinare poate fi prelungit în baza cererii reprezentantului entităţii religioase”.
20.Alineatul (2) din articolul 21 se exclude.
21. Titlul capitolului IV se completează la început cu cuvîntul „Avertizarea,”
22. Se completează cu articolul 231 cu următorul conţinut:
„Articolul 231. Avertizarea entităţilor religioase.
(1) În cazul constatării comiterii de către entităţile religioase a abaterilor de la
prevederile prezentei legi şi/sau acelor statutare, Ministerul Justiţiei avertizează în
scris entităţile religioase referitor la încălcările respective, solicitînd înlăturarea
acestora în termene rezonabile .
(2) Avertizarea repetată a entităţilor religioase asupra necesităţii lichidării
încălcărilor legislaţiei, făcută, în decursul unui an, de către Ministerul Justiţiei, în
cazul în care încălcările nu au fost lichidate, constituie temei pentru organul de
înregistrare de a acţiona entităţile religioase în instanţa de judecată pentru
suspendarea activităţii acestora.”.
23.Articolul 24:
la alineatul (2), litera a), cuvintele „prezenta lege şi alte acte normative” se
substituie cu „tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi
prezenta lege”;
alineatul (2) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
„f) implicarea în activităţi politice”;
alineatul (3) se exclude;
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Ministerul Justiţiei are dreptul de a acţiona în instanţa de judecată pentru
suspendarea activităţii entităţilor religioase cu prezentarea de dovezi concludente
privind existenţa circumstanţelor prevăzute la alin. (2).”.

24.La articolul 26, alineatul (1) sintagma „convenite cu autorităţile administraţiei
publice locale” se substituie cu sintagma „în conformitate cu legislaţia cu privire la
întruniri”.
25. Alineatele (2), (5)-(8) din articolul 32 se exclud.
26. Articolul 33:
la alineatul (1) sintagma „de rang naţional” se exclude;
Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Conducătorii entităţilor religioase (administratorii) pot fi concomitent şi lideri
spirituali ai persoanei juridice respective”.
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