
SCHIŢĂ 
 

REZOLUŢIA FORUMULUI ONG DIN REPUBLICA MOLDOVA, EDIŢIA VII 

 

Noi, organizațiile participante la Forumul ONG din Republica Moldova, ediția VII, 13-14 iunie 

2013, Chișinău adoptăm Rezoluția după cum urmează: 

 

Apreciem funcționarea diverselor mecanisme de consultare și cooperare a Guvernului cu 

societatea civilă în procesul de elaborare a politicilor publice și încurajăm utilizarea mai largă a 

noilor tehnologii informaţionale în procesul de comunicare. 

Sugerăm autorităţilor să ofere feedback societăţii civile în cazul comentariilor prezentate şi 

expertiza oferită, în special la elaborarea şi implementarea politicilor, ceea ce ar spori imaginea 

şi încrederea în autorităţile publice şi ar motiva participarea societăţii civile.  

 

În scopul asigurării principiului transparenţei şi asigurării calităţii consultărilor din partea 

societăţii civile, cerem autorităţilor : 

1. acordarea fiecărui proiect de act legislativ, normativ sau document de politici a unui cod 

unic, prin care acesta urmează a fi identificat la toate etapele procesului decizional 

(începând cu includerea în planul de acțiuni al Guvernului și a ministerului, pe parcursul 

procesului de elaborare, avizare și consultări publice, și până la aprobarea proiectului 

final în ședința Cabinetului de Miniștri); 
2. supunerea avizelor pe marginea iniţiativelor deputaţilor procedurii de transparenţă 

decizională; 

3. dispunerea întregii ordinii de zi a Cabinetului de Miniştri şi a informaţiilor aferente cu cel 

puţin 4 zile lucrătoare înaintea şedinţei; 

4. extinderea termenului de avizare a iniţiativelor parlamentare de la 15 la 30 de zile; 

5. publicarea pe site-ul  Guvernului a întregului set de materiale relevante pentru subiectele 

examinate în cadrul ședințelor Cabinetului de Miniștri (proiect, nota informativă, tabelul 

divergențelor, etc.); 

6. publicarea integrală a extraselor şedinţelor Cabinetului de Miniştri; 

7. crearea unui mecanism prin care proiectele de lege care nu au trecut prin procedura de 

transparenţă să nu parcurgă următoarea etapă de aprobare; 

 

Apreciem deschiderea autorităţilor pentru colaborarea cu societatea civilă în procesul de 

elaborare a politicilor publice și încurajăm sporirea eforturilor pentru implementarea acestora și 

supraveghere a implementării legilor adoptate. 

 

Solicităm urgentarea adoptării legii privind utilizarea a 2 % din impozitul pe venit al persoanelor 

fizice și juridice, în termini de până în ianuarie 2014. 



 

Solicităm perfecționarea mecanismului de deducere a donațiilor și extinderea acestuia pentru 

persoanele fizice.  

Autorizăm Consiliul ONG, mandatul VII să îndeplinească prevederile Rezoluţiei Forumului 

ONG din Republica Moldova, ediția VII 

 


