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ÎMBUNĂTĂŢIREA TRANSPARENŢEI DECIZIONALE ŞI IMPLICAREA REPREZENTANŢILOR 
SOCIETĂŢII CIVILE  
Notă de Poziţie a Consiliului Naţional al ONG-urilor din Republica Moldova  

 
 

I.INTRODUCERE  
 
1.1.La 24 noiembrie 2015, s-a desfăşurat a opta ediţie a Forului ONG din Republica Moldova. În cadrul 
dezbaterilor şi prin Rezoluţia Forului ONG1 s-a solicitat Guvernului şi Parlamentului relansarea CNP şi crearea 
unui format real de consultare cu societatea civilă cu privire la dificultăţile cu care se confruntă Republica 
Moldova.  
 
1.2.În data de 27 aprilie 2016, a avut loc şedinţa trilaterală Parlament, Guvern şi Societatea Civilă. Obiectivele 
ședinței au fost: (i) de a discuta şi dezbate propuneri pentru eficientizarea comunicării și cooperării între 
Parlament, Guvern și Societate civilă, şi (ii) identificarea celor mai eficiente metode de a sporiri transparenței 
activității Legislativului și Executivului, prin implicarea Societății civile. Propunerile parvenite din partea 
conducerii Parlamentului, Guvernului şi a reprezentanţilor Societăţii Civile, s-a convenit examinarea a 3 opţiuni 
de bază (ulterior a apărut a patra) prin care colaborarea dintre reprezentanţii societăţii civile şi autorităţilor ar 
putea fi îmbunătăţită şi dinamizată, propunerile sunt descrise pe scurt în tabelul de mai jos.  
 

Status Quo CNP Guvern/  
CNP Parlament  

CNP cu mandat extins  Fără CNP, dar mai 
multă transparență. 

Această opţiune presupune 
menținerea modalităţilor 
existente de cooperare şi 
implicare a societăţii civile 
cu Guvernul - prin 
relansarea Consiliului 
Naţional de Participare în 
baza GH nr. 11 din 
19.01.2010 iar cooperarea 
cu instituţia Parlamentului 
să aibă loc în baza 
Concepţiei  privind 
Cooperarea dintre 
Parlament şi societatea 
civilă. 
 

Această opţiune 
presupune crearea unui 
Consiliu Naţional de 
Participare (CNP) 
suplimentar  care va fi axat 
pe activitatea Parlament şi 
relansarea CNP (entitate 
separată) axată pe 
activitatea Guvernului.  

Această opţiune presupune 
existenţa unui singur CNP 
cu mandat extins asupra 
activităţii Guvernului cît şi a 
Parlamentului.  

Această opţiune 
presupune 
îmbunătăţirea cadrului 
legal ş procedural cu 
privire la consultarea 
deciziilor de către 
societatea civilă şi 
cetăţeni şi excluderea 
CNP-ului .  

 
1.3. Grupul trilateral, a examinat în mare măsură avantajele, costurile şi riscurile pe care fiecare opţiune le 
presupune2. 
 
1.4. În contextul prevederilor Rezoluţiei Forului ONG, Consiliul ONG, susţine prima opţiune, prin care CNP 
urmează a fi relansat cu mandat pentru activitatea Guvernului, în relaţie cu Parlamentul,   
implicarea organizaţiilor societății civile să aibă loc în baza prevederilor concepţiei privind cooperarea dintre 
Parlament şi societatea civilă.  
 

                                                           
1
 http://www.consiliulong.md/wp-content/uploads/2013/06/Rezolutia-Forumului-ONG-2015.pdf  

2
 http://parlament.md/TRANSPAREN%C8%9AADECIZIONAL%C4%82/Reuniunidelucru/tabid/106/Id/12/language/ro-

RO/Default.aspx  

http://www.cnp.md/images/stories/doc/hotarare%20de%20guvern%20privind%20crearea%20cnp.pdf
http://www.cnp.md/images/stories/doc/hotarare%20de%20guvern%20privind%20crearea%20cnp.pdf
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=314906
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=314906
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=314906
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=314906
http://www.consiliulong.md/wp-content/uploads/2013/06/Rezolutia-Forumului-ONG-2015.pdf
http://parlament.md/TRANSPAREN%C8%9AADECIZIONAL%C4%82/Reuniunidelucru/tabid/106/Id/12/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/TRANSPAREN%C8%9AADECIZIONAL%C4%82/Reuniunidelucru/tabid/106/Id/12/language/ro-RO/Default.aspx
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1.5. Totodată, Consiliul ONG consideră că această opţiune poate fi una fezabilă doar în cazul în care anumite 
precondiţii de bază sunt realizate, şi anume: (i) descentralizarea maximă a deciziilor în cadrul noii structuri – 
deciziile/poziţiile din în cadrul CNP să fie luate la nivelul grupurilor de lucru sau chiar la nivelul membrilor 
individuali, astfel spus, în cadrul CNP nu va fi obligatorie poziția comună, (ii) îmbunătăţirea semnificativă a 
practicilor decidenţilor (Parlament şi Guvern) în ceea ce priveşte asigurarea unui nivel înalt de transparenţă în 
procesul decizional.   
 
1.6. Necesitatea descentralizării maxime în cadrul CNP se explică prin faptul că în mandatele precedente ale 
CNP, organizaţiile membre, câteodată trebuiau să negocieze o poziţie comună. Consiliul ONG consideră că 
acest lucru este în detrimentul unui proces firesc de consultare a reprezentanţilor societăţii civile care este 
diversă, reprezentând domenii şi viziuni diferite. Rolul noii structuri de consultare este să ofere o platformă 
câtor mai multe organizaţii oportunitatea de a fi consultate, nu o structură în care organizaţiile membre să 
negocieze o opinie unică pentru autorități.  
 
1.7. Consiliul ONG consideră, că adoptarea acestei opţiuni, nu trebuie să substituie efortul Guvernului şi 
Parlamentului de a consulta pe larg reprezentanţii societăţii civile şi cetăţenii care nu se vor regăsi în cadrul 
CNP, ci mai degrabă complementează acest proces.  Oricât de inclusiv nu ar fi CNP, acesta niciodată nu va 
putea vorbi pe deplin din numele societăţii civile din Republica Moldova. 
 
1.8. Mai mult, Consiliul ONG consideră că fără o reformă semnificativă a procedurilor de transparenţă 
decizională, instituirea oricărui mecanism de colaborare cu societatea civilă va sfârși în eşec. Consiliul ONG nu 
va susţine propunerile autorităţilor cu privire la instituirea oricărui mecanism de colaborare, dacă acestea nu 
vor fi însoţite de reformele procedurilor de transparență decizională.   
 
 

II. PRECONDIŢII PENTRU UN CNP EFICIENT  
 
Cerinţe speciale pentru asigurarea transparenţei decizionale în adoptarea deciziilor  
4.1.Guvernul şi Parlamentul vor unifica modul de înregistrare a proiectelor de decizii pentru a facilita 
monitorizarea acestora de către membrii CNP în ambele instituţii.  
 
4.2.Legea cu privire la transparenţa decizională urmează a fi modificată prin introducerea unui articol nou care 
va specifica cerinţele speciale de asigurare a transparenţei în adoptarea următoarelor tipuri de decizii: 
adoptarea/modificarea bugetului, strategii sectoriale, numiri în cadrul instituţiilor independente, reforma 
instituţională, înstrăinarea patrimoniului, legislaţia de mediu, legislaţia muncii, legislaţia electorală, sectorul 
justiţiei, domeniul luptei cu corupţia, prestaţii şi servicii sociale, adoptarea/modificarea legilor organice, etc. 
Condiţiile speciale de asigurare a transparenţei vor presupune un set minim de condiţii obligatorii suplimentare 
cum ar fi: (i) elaborarea şi consultarea studiilor de impact cu părțile interesate, (ii) o perioadă minimă de 30 de 
zile de consultări publice, (iii) organizarea din oficiu a dezbaterilor publice cu părţile interesate, (iv) 
obligativitatea examinării avizului/opiniei din partea CNP şi a altor organizaţii ale societăţii civile, 
(v)obligativitatea publicării tabelului de divergenţe, (vi) instituirea dreptului organizaţiilor societăţii civile de a 
solicita instituirea procedurilor speciale de asigurarea a transparenţei.  
 
4.3. Este nevoie de mai multă predictibilitate în adoptarea deciziilor. Ministerele/Guvernul, Comisiile 
Parlamentare/Parlamentul vor elabora prin consultarea CNP şi vor face publice planuri anuale/trimestriale 
detaliate cu privire la ce decizii urmează a fi elaborate (asupra cărora vor fi aplicate  
cerinţele speciale de transparenţă). Acest lucru va permite CNP să elaboreze analize mai specifice şi detaliate. 
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Responsabilizarea Guvernului şi Parlamentului pentru asigurarea transparenţei  
4.4. Legea cu privire la asigurarea transparenţei decizionale trebuie să prevadă modalităţi mai eficiente prin 
care deciziile adoptate cu încălcarea procedurilor de transparenţă să fie declarate nule.  
 
4.5. Anual, în cadrul Guvernului şi Parlamentului vor fi prezentate, dezbătute şi aprobate rapoartele anuale de 
transparență. Acest lucru presupune şi examinarea rapoartelor de alternativă elaborare de către CNP. 
Rapoartele anuale de transparenţă trebuie să fie tipizate, cu indicatori de asigurarea transparenţei în special 
pentru acele decizii, asupra cărora se vor aplica cerinţe speciale de transparență decizională.  
 
Asigurarea accesului la informaţii şi decizii în raport cu instituţiile internaţionale 
4.6. Legea cu privire la transparența decizional şi legea cu privire la accesul la informații publice urmează a fi 
modificate pentru a obliga autorităţile să facă publice din oficiu toate analizele realizate de către  partenerii de 
dezvoltare. Consiliul ONG, constată cu regret că analiza sectorului financiar3 realizată de către Banca Mondială 
şi Fondul Monetar Internaţional în anul 2014 (înaintea furtului din cele 3 bănci) a fost publicată doar la sfârșitul 
anului 2015.  
 
4.7. Totodată, procedurile speciale de asigurarea transparenței decizionale trebuie aplicate şi în cazul tuturor 
negocierilor autorităţilor cu organismele financiare internaţionale. În special, Consiliul ONG consideră că 
transparenţa autorităţilor în negocierea acordului cu FMI sau negocierea creditelor externe este lipseşte cu 
desăvârșire şi urmează a fi îmbunătăţită considerabil.  
 
Suportul oferit de către partenerii de dezvoltare 
4.8. Suportul instituţional oferit de către partenerii de dezvoltare pentru CNP a fost unul util şi trebuie 
continuat. Un suport instituţional minim, pentru CNP ar constitui susţinerea grupurilor tematice (prin angajarea 
personalului de suport, de exemplu analişti de politici). Totodată, Consiliul ONG susţine că majoritatea 
resurselor dedicate analizelor/monitorizării politicilor publice trebuie să fie canalizate organizaţiilor individuale 
specializate din fiecare grup tematic în condiţii deschise şi competitive. În acest sens, Consiliul ONG, recomandă 
partenerilor de dezvoltare să sporească suportul financiar dedicat ONG-urilor pentru analiza şi monitorizarea 
politicilor publice sectoriale.  
 
4.9. Adiţional, recomandăm crearea unui fond de urgenţă, pe care membrii CNP, reprezentanții grupurilor 
tematice ar putea să le acceseze, în cazul în care pe domeniul vizat apar propuneri de politici neplanificate, dar 
relevante, pentru a putea contracta servicii de analiză sau a organiza un efort de advocacy pe termen scurt. 
Valoarea maximă a unui asemenea grant de urgenţă ar fi de 7 000 USD, cu posibilitatea ca acesta să fie accesat 
la o săptămână de la depunerea solicitării (în cazul în care acesta este acceptat.). Accesarea acestui fond va fi o 
excepţie şi rezervată doar cazurilor neprevăzute, dar considerate relevante4 de către reprezentanții grupurilor 
tematice.  
 
4.10. Colaborarea cu partenerii de dezvoltare pe fiecare sector este crucială. În acest sens Consiliul ONG 
recomandă următoarele: (i) partenerii de dezvoltare pe fiecare sector să desemneze o persoană de contact de 
legătură cu fiecare grup tematic, (ii) grupurile tematice să stabilească legături de colaborarea cu experţii de 
rang înalt ai Uniunii Europene (EU High Level Advisers), (iii) anual să fie organizate şedinţe de coordonare cu 
fiecare grup tematic prin care se vor stabili modalităţi practice de colaborare, schimb de informaţii şi suport 
reciproc.  

                                                           
3
 http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch/projects/P146486  

4
 Un caz recent în acest sens îl reprezintă pachetul de modificări legislative „big brother”.  

http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch/projects/P146486

