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Stimată  Domnule Preşedinte și Stimată Doamnă Vicepreședintă a Parlamentului, 

 
Consiliul Naţional al ONG-urilor din Republica Moldova, din numele ONG-urilor  care au participat la cea 

de-a VI-a ediție a Conferinței de Cooperare dintre Parlament și Societatea Civilă, intervenim cu solicitarea 

de a oferi durabilitate evenimentului din 7 aprilie 2015,  prin stabilirea unui plan de realizare  a concluziilor 

Conferinței respective: 

 

A. Valorificarea și continuarea procesului de consolidare a eforturilor societății civile și a 

parteneriatului cu structurile de stat în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a 

Societății Civile pentru 2012-2015 (SDCS 2012-2015) și a planului de acțiuni:  

 

 Discutarea Rapoartelor Consiliului ONG și al Cancelariei de Stat în comisiile responsabile de 

implementarea fiecăruia dintre cele trei obiective generale din SDSC 2012-2015. 

 

 Audierea Cancelariei de Stat în plenul Parlamentului pe marginea implementării SDCS 2012-2015 și a 

planului de acțiuni. Raportul Cancelariei de Stat trebuie să includă date cantitative şi calitative verificabile, 

susţinute de studii şi surse de verificare postate transparent pe site-urile oficiale, pentru a putea fi uşor 

accesate şi verificate (pentru că la moment Raportul Guvernului nu este un model de document 

monitorizare, ci mai degrabă o notă informativă). Raportul trebuie să includă modul de îndeplinire a 

propunerilor şi recomandărilor asumate la Conferinţa anuală ”Cooperarea dintre Parlament şi societatea 

civilă”, ediţia a VI-a.  

 

 Stabilirea unui termen limită pentru realizarea acțiunilor restante din SDCS 2012-2015. 

 

B.  Îndeplinirea angajamentelor Parlamentului pentru implementarea SDSC 2012-2015 

 

 Asigurarea transparenței Guvernului/Parlamentului prin plasarea pe site, în termini rezonabili, a 

proiectelor de lege. În cazul proiectelor cu denumiri generice din care nu reiese scopul acestora (de ex. 

proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative) în paranteză se indică actele 

legislative sau normative care se modifică sau obiectul reglementării. Aceeași descripție se folosește atât 

în anunțul de consultare, cât și pe ordinea de zi a Cabinetului de Miniștri/ Parlamentului. 

 

 Supunerea avizelor pe marginea iniţiativelor deputaţilor procedurii de transparenţă decizională.  

 

 Organizarea evenimentului Gala  Societății Civile, în colaborare cu Consiliul Național ONG. 

 

 Organizarea Forumului  Societatea civilă în sprijinul integrării Republicii Moldova în Uniunea 

Europeană, în colaborare cu Consiliul Național ONG. 
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C. Este necesară intervenția Parlamentului pentru ca Grupurile de lucru interministeriale, 

create în baza SDCS, să fie monitorizate de comisiile parlamentare de profil.  

 

 Monitorizarea/evaluarea SDSC nu ar trebui să înlocuiască îndeplinirea de către legislativ a prevederilor 

Concepției privind cooperarea dintre Parlament și Societatea Civilă.  

 

 Evaluarea colaborării dintre Societatea civilă și Guvernare, în baza celor 7 priorități, stabilite de 

comun acord: 

 

 Angajamentul Guvernării                                                           Situaţia actuală 

1. Consolidarea responsabilității financiare a 

partidelor politice în campania electorală. 

A fost adoptat în lectură FINALĂ. 

2. Promovarea egalității de gen în cadrul partidelor 

politice și în activitatea politică. 

Adoptat în PRIMĂ lectură. Adoptatarea în lectură 

FINALĂ e tergiversată de către PARLAMENT. 

3. Consolidarea durabilității financiare a societății 

civile – adoptarea legii 2%. 

Adoptat în lectură FINALĂ. E dificilă comunicarea 

cu Guvernul pentru a finaliza mecanismul de 

aplicare. Sunt necesare modificările legislative de 

rigoare pentru a elimina caracterul discriminatoriu 

intre instituțiile religioase si asociațiile obștesti. 

4. Consolidarea regimului integrității publice –

 pachetul de lege. 

Nici un progres. Necesită avizarea de către 

GUVERN și adoptarea de către PARLAMENT 

5. Promovarea politicii de control a tutunului –

adoptarea pachetului de legi privind  controlul 

tutunului. 

Adoptat în prima lectură – necesită adoptare în 

lectura FINALĂ de PARLAMENT.  

6. Promovarea transparenței acționariatului 

mijloacelor media –adoptarea modificărilor 

legislative 

Adoptat în lectura FINALĂ de PARLAMENT. 

7. Promovarea transparenței licitațiilor publice și 

privatizării bunurilor publice – aplicarea 

platformelor informaționale 

Nici un progres din partea GUVERNULUI, 

Ministerului Finanțelor și Ministerului Economiei. 

 

 

Ecaterina Mardarovici                                                           Ghenadie Țurcanu  

Președintă a Consiliului ONG                                                Vicepreședinte al Consiliului ONG      

 

 

 
 

Executor şi persoană de contact:  

Antoniţa Fonari, Secretar General – date de contact la subsolul paginii.                                
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