Proces verbal
al ședinței subgrupului II ,,Promovarea și consolidarea durabilității financiare a
societății civile,, privind revizuirea SDSC 2012-2015
Locație –Parlamentul Republicii Moldova, bir.508, ora 15.00

10.01.2017

Grupul de lucru a fost numit prin dispoziția Președintelui Parlamentului DDP/C-1
nr.9 din 25.11.2016, s-a convocat în următoarea componență;
1.
Sergiu NEICOVCEN- Co-președinte subgrup, Centrul CONTACT
2.
Natalia SCLEARUC - Co-președinte subgrup, Ministerul Finanțelor
3.
Olga RUJANSCHI – consilier vicepreședinte PRM
4.
Rodica BRAGUȚA - Șef adjunct al Direcției generale politică și legislație fiscală și
vamală, Ministerul Finanțelor
5.
Angela LAZARENCO – Consultant, Direcția organizații necomerciale, Ministerul
Justiției
6.
Gheorghe CARASENI- Expert pentru elaborarea SDSC
7.
Eugeniu DAȚCO -Uniunea asiguratorilor din RM
8.
Valeriu MARCIUC – AO ,,Bătrînețe fără tristețe,,
9.
Parascovia MUNTEANU - AO ,,Keystone Moldova’’
10.
Natalia HASAN - Fundația „Ecoul Cernobîlului”, Consiliul naţional pentru
drepturile persoanelor cu dezabilităţi
11.
Vitalie VOZNOI – AO ,,Orașul meu drag,,
12.
Olga ANTONOVA – ONG ,,Femeile Moldovei contra corupției;,
13.
Tatiana GOGU – NGO ,,Orașul meu drag,,
14.
Ilia CHISELEV – activist civic
15.
Dumitru ARION - AO ,,Viitorul Verde,,
16.
Alexandr GANENCO – activist civic
17.
Larisa ȚURCAN - AO ,,Parcul copiilor,,
18.
Lilia DICUSAR – contabil șef,sector privat
19.
Stanislav CIOBANU – avocat
20.
Vladimir URSU – AO ,,Renașterea Rurală,,
21.
Igor PUGACIOV – Confederația ONG

ORDINEA DE ZI
1. Revizuirea obiectivul specific 2.3. Crearea mecanismelor pentru susţinerea OSC
de către stat.

S-A DECIS
Obiectivul specific 2.3. Crearea mecanismelor pentru susţinerea OSC de către
stat și activitățile 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, vor fi modificate după cum urmează;
Activități

Acțiuni

Activitatea 2.3.1.
Asigurarea accesului
OSC la fondurile şi
programele de
finanţare publică prin
extinderea şi/sau
îmbunătăţirea
mecanismelor existente
şi identificarea unor
instrumente
suplimentare

Acţiunea 2.3.1.1.
Elaborarea studiului de
politici privind
mecanismele programelor
de finanţare a OSC
Rămîne la fel

Termen
de
realizare
Anul 2017

Responsabili

Parteneri

Unitatea de
Colaborare cu
Societatea Civila
(Cancelaria de
Stat)

Prestatorul de
servicii selectat
prin concurs

Elaborarea studiului
privind practica si cadrul
normativ privind
finanțarea OSC locale
Acțiune nouă

Rămîne la fel
Acţiunea 2.3.1.2.
Elaborarea modificărilor
normative în vederea
implementării opţiunii de
politici recomandate şi
elaborarea notei
informative
Rămîne la fel

Activitatea 2.3.2.
Promovarea
propunerilor de
amendare a politicii
bugetar-fiscale pe
termen mediu în
vederea instituirii
mecanismelor de plată

Acţiunea 2.3.1.3.
Examinarea şi adoptarea
modificărilor normative
Rămîne la fel
Acţiunea 2.3.2.1.
Elaborarea studiului de
politici privind
mecanismele de plată a
(restituire de) TVA pentru
OSC

Anul
Ministerul
2018-2019 Finanţelor,
Ministerul
Muncii,
Protecţiei
Sociale şi
Familiei,
Ministerul
Tineretului şi
Sportului,
Ministerul
Mediului
Anul
Comisia
2018-2019 economie, buget
şi finanţe
Parlamentului

ONG

ONG

a (restituire de) TVA
pentru OSC deținătoare
de statut de utilitate
publică la procurarea
de bunuri și servicii
Rămîne la fel

Redacție nouă
Examinarea oportunității
acordării scutirii de TVA
pentru OSC (deținătoare
de utilitate publică) prin
prisma armonizării
legislației fiscale (TVA )
la directivele UE
Acţiunea 2.3.2.2.
Elaborarea modificărilor
normative în vederea
implementării opţiunii de
politici recomandate şi
elaborarea notei
informative
Redacție nouă
Armonizarea legislației ca
urmare a rezultatelor
constatărilor

Activitatea 2.3.3.
Introducerea unor
mecanisme
instituţionale
suplimentare pentru
susţinerea OSC
(fonduri specializate
şi/sau Fondul naţional
de susţinere a societăţii
civile)
Redacție nouă
Dezvoltarea
mecanismelor de
stimulare a implicării
OSC și a cetățenilor
activi în asigurarea
respectării legislației și
identificării cazurilor
de încălcare a acesteia

Acţiunea 2.3.2.3.
Examinarea şi adoptarea
modificărilor normative
Acțiune exclusă
Acţiunea 2.3.3.1.
Realizarea studiului de
fezabilitate privind
introducerea unor
mecanisme instituţionale
suplimentare de susţinere
a OSC
Redacție nouă
Studierea practicii
internaționale relevante
Acţiunea 2.3.3.2. În
funcţie de constatări,
modificarea cadrului
normativ în vederea
instituirii mecanismelor
suplimentare de susţinere
a OSC

2017

Ministerul
Finanţelor

Anul
Ministerul
Comisia
2018-2019 Finanţelor
economie buget
Parlamentul RM

Unitatea de
cooperare cu
Societatea
civilă,
Anul
Cancelaria de
2017-2018 Stat
Min Justiției
Parlamentul RM

Anul
2018-2019

Redacție nouă
Ajustarea cadrului legal și
integrarea
19- voturi pentru
2- abțineri

Pentru ședința următoare se va examina;
Obiectivul specific 2.4. Promovarea transparenţei şi responsabilităţii societăţii civile
Următoarea ședință a subgrupului a fost stabilită pentru data de 17.01.2017, ora
15.00

