
Istoricul Legii Voluntariatului în R. Moldova:  

Iunie 2006 – CoaliŃia pentru promovarea legii şi activităŃilor de voluntariat (CoaliŃia Voluntariat) 
vine cu iniŃiativa de elaborare şi promovare a proiectului de lege cu privire la voluntariat, către 
Ministerul EducaŃiei şi Tineretului (MET). 

2006 – 2007 – Realizarea a unsprezece discuŃii publice cu diferite grupuri mari ale societăŃii 
civile de pe întreg teritoriu Ńării, cu implicarea reprezentanŃilor tuturor partidelor politice (în 
special a aripilor tinere ale acestora). 

2007 – Elaborarea „Analizei cost-beneficiu a proiectului de lege cu privire la voluntariat”. 
 
Sfârşitul anului 2007 – MET transmite analiză împreună cu proiectul de lege cu privire la 
voluntariat tuturor ministerelor pentru avizare. Atunci când proiectul de lege urma să fie 
prezentat de MET în şedinŃa Guvernului, Domnul Vice-ministru Ion Ceban, a demisionat şi toate 
documentele asupra cărora s-a lucrat cu ONG s-au pierdut de către MET. 

Decembrie 2008 – Proiectul de lege a fost pus pe agenda şedinŃei Cabinetului de Miniştri. În 
cadrul acestei şedinŃe, Cabinetul de Miniştri a adoptat proiectul de lege, însă urma ca Serviciul 
de InformaŃii Secrete şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (instituŃii care în 
opinia noastră nu au mari tangenŃe cu domeniul voluntariat) să-şi expună suplimentar avizul la 
textul proiectului de lege. Procesul de avizare din partea MAEIE şi SIS a durat până în martie 
2009, iar după lansarea campaniei electorale, procesul de lucru asupra proiectului de lege a fost 
stopat. 
 
10 februarie 2009 - În cadrul ConferinŃei anuale „Cooperarea dintre Parlament şi Societatea 
Civilă” CoaliŃia Voluntariat a rugat ca în virtutea faptului că Parlamentul poate exercita controlul 
parlamentar, să ceară Guvernului să urgenteze procedura de înaintare a proiectului de lege cu 
privire la voluntariat ca iniŃiativă legislativă. Preşedintele Parlamentului a asigurat că proiectul 
de lege cu privire la voluntariat alături de Legea cu privire la utilitate publică vor fi adoptate de 
noua legislatură care urma să fie stabilită după 5 aprilie / 28 iulie 2010. 

Septembrie – decembrie 2009 – reieşind din faptul că procedura de înregistrare a iniŃiativei 
legislative pentru promovarea proiectului de lege cu privire la voluntariat de către minister s-a 
dovedit a fi dificilă, CoaliŃia Voluntariat a promovat proiectul de lege cu privire la voluntariat ca 
iniŃiativă legislativă a deputaŃilor. Astfel s-a convenit cu următorii deputaŃi (care au fost implicaŃi 
în activităŃi de voluntariat realizate de CoaliŃia Voluntariat) să semneze proiectul de lege cu 
privire la voluntariat în calitate de autori ai Legii Voluntariatului: 
 
1. Marian Lupu – PD 
2. Mihai Ghimpu – PL 
3. Vald Filat – Deputat PLDM 
4. Liliana Palihovici – PLDM 
5. Corina Fusu – PL 
6. Serafim Urechean – AMN 
7. Mihai Godea – PLDM 



8. Leonid Bujor – AMN 
9. Valentina Buliga – PD 
10. Stella Jantuan – PD 
11. Veaceslav Untilă – AMN 
12. Ion Hadârcă – PL 
 
Noiembrie 2009 – Proiectul de lege cu privire la voluntariat a fost studiat de către experŃii 
Centrului de Drept Necomercial din Budapesta care au oferit un şir de recomandări ce au fost 
incluse in textul proiectului de lege. 

07 decembrie 2009 – Proiectul de lege cu privire la voluntariat a fost înregistrat ca iniŃiativă 
legislativă în Parlamentul R. Moldova, în urma eforturilor depuse de CoaliŃia pentru promovarea 
legii şi activităŃilor de voluntariat şi Comisia parlamentară pentru cultură, educaŃie, cercetare, 
tineret, sport şi mass-media. 

10 martie 2010 – Proiectul de lege cu privire la voluntariat a fost avizat pozitiv de către Guvern. 
 
13 aprilie 2010 – În cadrul ConferinŃei anuale „Cooperarea dintre Parlament şi Societatea 
Civilă”, pentru că Proiectul de lege cu privire la voluntariat nu era încă inclus în ordinea de zi a 
Parlamentului s-a obŃinut angajamentul Preşedintelui Parlamentului Mihai Ghimpu şi a Comisiei 
parlamentare pentru cultură, educaŃie, cercetare, tineret, sport şi mass-media ca documentul să fie 
pus în cel mai apropiat timp pe ordinea de zi 

22 aprilie 2010 – Desfăşurarea Audierilor Parlamentare asupra proiectului de lege cu privire la 
voluntariat. 
 
28 mai 2010 – Legea voluntariatului a fost adoptată în prima lectură de Parlament. Dupa 4 ani de 
acŃiuni de advocacy si lobby a CoaliŃiei pentru promovarea legii si activitatilor de voluntariat, 
având suportul permanent din partea FundaŃiei Soros – Moldova si AgenŃiei Suedeze pentru 
Dezvoltare si Cooperare InternaŃionala, proiectul de lege cu privire la voluntariat a fost aprobat 
in prima lectura de catre Parlament. 

Proiectul de lege a fost prezentat de Mihai Godea, in calitate de reprezentant al grupului de 
deputati care l-au inaintat. Doamna Corina Fusu si Liliana Palihovici au realizat un Raport din 
partea Comisiilor de profil, mentionand aportul Coalitiei in elaborarea proiectului de lege, 
importanta audierilor parlamentare desfasurate in luna aprilie si eforturile depuse din partea 
societatii civile pentru a promova aceasta initiativa. De asemenea, Domnul Marian Lupu a tinut 
un discurs prin care a multumit deputatilor care au inaintat proiectul de lege, precum si Coalitiei 
Voluntariat. Mentionand ca aceasta initiativa vine ca element de consolidare a societatii civile si 
stimulare a participarii cetatenilor in dezvoltarea comunitara. 

Proiectul de lege cu privire la voluntariat a fost adoptat de majoritatea deputatilor prezenti la 
sedinta. Dupa prima lectura, au fost realizate un sir de modificari în baza avizelor Guvernului si 
Comisiilor parlamentare. 



18 iunie 2010 – Legea voluntariatului a fost adoptată în a doua lectură de către Parlament. 
 
24 septembrie 2010 – Legea R. Moldova nr. 121 din 18 iunie 2010 este publicată în Monitorul 
Oficial nr. 179 – 181 din 24 septembrie 2010. 

20 – 21 aprilie 2011 – ConferinŃa NaŃională a Voluntariatului s-a desfăşurat la Palatul Republicii 
ce a avut drept scop discutarea cu societatea civilă a mecanismelor de implementare a Legii 
Voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010. Organizatori: CoaliŃia Voluntariat şi Ministerul 
Tineretului şi Sportului. 

 


