PROCES – VERBAL
al ședinței subgrupului I privind revizuirea Obiectivului general Consolidarea
cadrului de participare a societății civile la elaborarea și monitorizarea
implementării politicilor publice, din Strategia de Dezvoltare a Societății Civile
pentru anii 2012-2015

Data: 24 ianuarie 2017
Locație: Sala de conferințe, etajul 1, Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare, Ștefan cel Mare și Sfânt 162
Durata: 10.00-12.00

Subgrupul I a fost constituit în baza pct. II a Dispoziției Președintelui
Parlamentului DDP/C-1 nr.9 din 25 noiembrie 2016, privind instituirea Grupului
de lucru pentru revizuirea Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile pentru anii
2012-2015.

Au fost prezenți:
Ion GUZUN – co-președintele subgrupului I, consilier juridic, CRJM
Gheorghe CARASENI – Expert FHI360

Reprezentanții Parlamentului Republicii Moldova
1. Olga RUJANSCHI – consiliera vicepreședintei PRM
2. Inga BACIU – Secretariatul Parlamentului RM
3. Ecaterina GAMURAR - Secretariatul Parlamentului RM
Reprezentanții Guvernului Republicii Moldova
1. Zinaida CERNICĂ – DAMEP, Ministerul Economiei
2. Marcela ȚÎRDEA – SAMEP, Ministerul Sănătății

Organizațiile neguvernamentale
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cristian ZILIBERBERG - UNFPA
Irina REVIN – Clusterul pro-social ICS
Nicolae CHIMERCIUC – AO Institutul IMPACT
Alina ANDRONACHE – CPD, Cluster ICS
Cristina MILESCU – SPP, Cluster ICS
Natalia HASAN – Fundația Ecoul Cernobîlului, Consiliul Național
pentru drepturile persoanelor cu dizabilități
7. Vitalie VOZNOI – OMD
8. Alexandru GANENCO – activist civic
9. Elena SAJINA – Proiectul Casa Mare, coordonator SPFM
10. Ala FODOR - AO Cultura
Obiectivele ședinței:
1.
Analiza propunerilor și comentariilor la Acțiunile Activității 1.3.3. din
Obiectivul specific 1.3. Îmbunătăţirea mecanismelor existente şi adoptarea unor
noi măsuri de garantare a transparenţei activităţii atât a ramurii legislative, cât şi
a celei executive de toate nivelele, de la Parlament şi Guvern până la consiliile
raionale, locale şi primării.

I.

S-a discutat:

În cadrul ședinței a fost discutată recomandarea parvenită de la dl Nicolae
CHIMERCIUC, reprezentatul Institutului IMPACT, de a include în proiectul
Strategiei revizuite, la obiectivul specific 1.2. ”Consolidarea capacităților
funcționarilor de stat și ale OSC de colaborare în procesul de elaborare,
monitorizare și evaluare a implementării politicilor publice”, acțiunea
”Desfășurarea intuirilor pentru reprezentanții OSC în domeniul monitorizării și
evaluării implementării politicilor și proiectelor de interes public”.

II.

S-a decis:

Introducerea la Activitatea 1.2.1 o Acțiune nouă (numeric Acțiunea 1.2.1.3.)
cu următorul text: Instruiri ale reprezentanților autorităților publice și societății

civile în domeniul Monitorizării și Evaluării implementării politicilor publice.
(propunerea a fost votat de majoritate).
Termen de executare – anii 2017-2020
Acțiunea 1.2.1.3. din varianta inițială a trecut în Acțiunea 1.2.1.4. cu același
text: Evaluarea instruirilor comune ale reprezentanților autorităților publice
centrale, locale și a OSC.
De-asemenea, s-a revenit la începutul Planului de acțiuni (Obiectivul specific
1.1.) cu propuneri de modificări tehnice (reformulări) și anume:
Activitatea 1.1.1.
Instituirea, la nivelul Guvernului, a structurii responsabile de cooperarea cu
societatea civilă.
S-a inversat ordinea Acțiunilor, și anume:
Acţiunea 1.1.1.1 Elaborarea modificărilor la cadrul normativ pentru instituirea
structurii responsabile de cooperarea cu societatea civilă.
Acţiunea 1.1.1.2 Instituirea structurii de cooperare cu societatea civilă.
s-a introdus o acțiune nouă:
Acțiunea 1.1.1.3 Consolidarea
capacităților structurii responsabile de
cooperare cu societatea civilă.
Acţiunea 1.1.1.4. Elaborarea și implementarea Planului de promovare a
cooperării dintre Guvern şi societatea civilă la nivel local și național.
La Activitatea 1.1.2., s-a introdus o acțiune nouă, care devine prima Acțiune
1.1.2.1. cu următorul text: Definitivarea proiectului legi cu privire la actele
normative prin includerea normelor din legea transparenței decizionale.
Termen de executare – 2017
Responsabili – Parlamentul RM
Acţiunea 1.1.2.2 modificată cu următorul text: Modificarea Regulamentului
Parlamentului prin includerea regulilor de cooperare din Strategia de
cooperare între Parlament şi societatea civilă.
Acțiunea 1.1.2.1. din varianta inițială trece în Acțiunea 1.1.2.4. cu același text :
Monitorizarea și evaluarea cooperării dintre Parlament şi societatea civilă.

La Activitatea 1.2.2., au fost inversate cu locurile Acțiunea 1.2.2.3 în locul
Acțiunii 1.2.2.2 .
Termenul de executare – a fost înlocuit cu anul 2017
Acțiunile din cadrul Activității 1.3.3. rămân cu același text, se modifică
Termenul de executare – 2017.
Propunerea înaintată de dl V.Voznoi: Crearea mecanismelor de intervenție cu
susținerea juridică în cazul încălcărilor cadrului normativ. - propunerea nu a
fost acceptată.

De-asemenea, s-a propus că la aspectele legate de Rezultate preconizate și
Indicatori de progres din textul Obiectivului specific 1, precum și Indicatorii de
progres din Planul de acțiuni, propuse de domnul G. Caraseni, să fie analizate de
toți membrii subgrupului și în cazul în care sunt comentarii să fie expediate la
adresa
persoanei
responsabile
de
subgrupul
I,
irina.serebreanschi@parlament.md.
Următoarea întrunire, va fi ședința comună pre-finală, care va avea loc în data
de 02 februarie 2017.

