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Politici cu privire la Calitatea de Membru al CNP 

 
PRINCIPII GENERALE 

 
1. Rolul CNP în ce priveşte promovarea membrilor 

a) Pregătirea recomandărilor către Guvern asupra principiilor cu privire la calitatea de membru al 
CNP care trebuie sa fie voluntară, benevolă şi presupune o înaltă responsabilitate civică (vezi 
Regulamentul CNP, Capitolul „Funcţionarea Consiliului”, Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.11 
din 19 ianuarie, 2010) 

b) Participarea conducerii CNP la procesul de selectare a componenţei noi  a membrilor în baza 
principiului enunţat mai sus şi propunerii asupra membrilor si partilor interesate celor mai activi; 

c) Dreptul Adunării Generale CNP să recomande excluderea membrilor inactivi şi să propună membri 
noi pe perioada mandatului; 

d) ... 
 

2. Criterii de participare 
a) Exercitarea obligatiunilor membrilor CNP în conformitate cu prevederile Regulamentul CNP; 
b) Deţinerea experienţei recunoscute în domeniile de politici publice; 
c) Participarea activă la procesul de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice; 
d) Loialitate faţă de strategia şi acţiunile CNP, 
e) ... 

 
3. Contribuţia de participare 

a) Participarea activă în cadrul Grupului de Lucru prin contribuţie periodică la procesul de elaborare, 
monitorizare şi evaluare a documentelor de politici publice; 

b) Participarea activă la Şedinţele Consiliului; 
c) Sinergizarea eforturilor organizaţiilor membre cu activitatea generală a Consiliului; 
d) Informarea organizaţiilor/instituţiilor publice din domeniu pe care le reprezintă despre deciziile 

adoptate în cadrul şedinţelor;  
e) ... 

 
4. Avertizări şi sancţiuni 

a) Coordonatorii Grupurilor de Lucru sunt responsabili de a duce evidenţa participării membrilor săi; 
b) Avertizarea de către Biroul Permanent a membrilor inactivi cu privire la neconfirmarea la condiţiile 

de participare a membrilor; 
c) Organizaţiile avertizate au dreptul la replică şi la formularea de propuneri cu privire la modalitatea 

lor de participare în cadrul activităţilor CNP; 
d) Biroul Permanent are dreptul de a propune Adunarii generale CNP, care respectiv va propune  

Guvernului excluderea organizaţiilor inactive care nu contribuie la activităţile CNP; 
e) ... 

 
5. Încetarea calităţii de membru (vezi Regulamentul CNP, Capitolul „Funcţionarea Consiliului”, Anexa nr. 

2 la Hotărârea Guvernului nr.11 din 19 ianuarie, 2010) 
a) Retragerea benevolă; 
b) Desfiinţarea organizaţiei; 
c) Neparticiparea persoanelor cu dreptul de a lua decizii la trei şedinţe consecutive. 


