Proces - verbal
al ședinței subgrupului II ,,Promovarea și consolidarea durabilității financiare a
societății civile,, privind revizuirea SDSC 2012-2015

Data: 13.12. 2016
Locație –Parlamentul Republicii Moldova, bir.508, ora 15.00
Subgrupul de lucru a fost creat prin Dispoziția Președintelui Parlamentului
DDP/C-1 nr.9 din 25.11.2016
Co-președinții subgrupului II:
Sergiu NEICOVCEN- co-președinte subgrup, Centrul CONTACT
Natalia SCLEARUC – co-președinte subgrup, Ministerul Finanțelor

Au fost prezenți:

Reprezentanții Parlamentului RM
Liliana PALIHOVICI – Vicepreședinta Parlamentului RM, Președinta grupului de lucru
Lilian CARP - Deputat, Comisia Cultura, educație, cercetare, tineret, sport si mass-media
Olga RUJANSCHI – consilier vicepreședintei PRM
Natalia BANTUȘ-GURDUZA - Consultant principal, Comisia Cultura, educație, cercetare,
tineret, sport si mass-media
Nelea SCLEAROV - Consultant principal, comisia economie, buget şi finanţe
Ana MEREACRE - Consultant principal, Direcția coordonarea politicilor și planificare
strategică, Cancelaria de Stat
Reprezentanții Guvernului RM
Rodica BRAGUȚA - Șef adjunct al Direcției generale politică și legislație fiscală și vamală,
Ministerul Finanțelor
Anastasia EREMEEVA - Șef al Direcției generale politică și legislație fiscală și vamală,
Ministerul Finanțelor
Aliona URSOI – Direcția politici de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi comerț
Ministerul Economie

Organizațiile neguvernamentale
Aliona VESELOVSCAIA – Centrul Contact
Ada DULMAN - FHI 360
Nicolae CHIMERCIUC - AO Institutul de Monitorizare si Evaluare a Politicilor,
Programelor si Proiectelor de Interes Public IMPACT
Sergiu GURĂU – AO ,,Eco-Răzeni’’
Daniela ALEXEEV- AO ,,Casmed’’
Mircea BUSTIUC - AO ,,Societatea Invalizilor din RM’’
Vladimir URSU - AO "Renaşterea Rurală"
Rodica DUB - Președintele AO Dreptul și Familia
Ilie CHIRTOACĂ - Centrul de Resurse Juridice din Moldova
Natalia HASAN - Președinte, Fundația „Ecoul Cernobîlului” Consiliul naţional pentru
drepturile persoanelor cu dezabilităţi
Vitalie VOZNOI – AO ,,Orașul meu drag,,
Andrei GAIU - Platforma pentru cetățenie activă și parteneriat pentru drepturile omului
ORDINEA DE ZI

1. Regulamentul intern de funcționare al subgrupului II;
2. Analiza textului introducerii SDSC (informația cu referire la domeniul
Obiectivului II);
3. Obiectivul general II (denumirea Obiectivului);
4. Obiectivul specific 2.1.
S-A DECIS

- Ședințele au caracter public și acces liber;
- Procesul de luare a deciziilor se va face cu majoritatea simplă a celor prezenți
la ședință;
- Procesul verbal al ședințelor va fi elaborat de către Secretariatul Parlamentului;
- Expertul ales pentru elaborarea SDSC va colecta toate propunerile și
recomandările grupurilor;
- Persoana responsabilă de numărătoarea voturilor este Inga Baciu – Secretariatul
PRM
- Denumirea obiectivului general II va rămâne la fel;
sub noțiunea de ,,Societate civilă’’– se înțeleg toate formele ale organizațiilor
societății civile, cu excepția partidelor politice.
- Denumirea obiectivului specific 2.1. va rămâne la fel;

În fraza ,,Prin instituirea filantropiei procentuale, autoritățile publice vor crea un
mecanism suplimentar și complementar de generare a veniturilor OSC,,. sintagma
,,autoritățile vor crea’’ se va în locui cu ,,autoritățile au creat’’
- Activitatea 2.1.1 va fi înlocuită cu următorul text: ,,Asigurarea funcționării și
perfecționarea mecanismului 2%’’.
- Indicatorul de progres pentru acțiunea 2.1.1 rămâne cu același text și va mai
avea 2 indicatori, suma colectată din direcționarea 2% și numărul de ONG
care au beneficiat de 2%.
- Toate deciziile au fost luate cu vot unanim.
Pentru ședința următoare se va examina Obiectivul specific 2.1., Activitățile 2.1.2.,
2.1.3., 2.1.4. și indicatorii de progres.
Următoarea ședință a subgrupului a fost stabilită pentru data de 20.12.2016

