PROCES VERBAL nr. 7
Şedinţa Biroului Permanent al Consiliului Naţional pentru Participare (CNP)

Data:
Locul:
Timpul:

7 iunie 2011
Fundaţia Est-Europeană, str. 31 august 1989, nr. 98, Chişinău
10.30 – 12.00

A prezidat:

Ecaterina Mardarovici, vicepreşedintă CNP

Prezenţi:
Membrii Biroului Permanent:
Coordonatori Grupuri de lucru
CNP, non-membri ai Biroului
Permanent:
Asistenţi Grupuri de lucru CNP:
Secretar:

Sorin Mereacre, Ecaterina Mardarovici, Antoniţa Fonari, Petru
Macovei, Alexandru Coica, Dinu Armaşu
Arcadie Barbăroşie
Irina Maister, Polina Panainte, Ion Schidu
Ludmila Malai

Agenda:
1. Determinarea quorum-ului
2. Discutarea şi aprobarea Agendei Şedinţei Consiliului Naţional pentru Participare
3. Discutarea şi definitivarea Agendei pentru Şedinţa cu prim-ministrul V. Filat
4. Alte subiecte de discuţie
1. Determinarea quorum-ului.
La începutul şedinţei a fost stabilit că quorum-ul a fost atins, astfel în cadrul şedinţei pot fi luate decizii.
2. Discutarea şi aprobarea Agendei Şedinţei Consiliului Naţional pentru Participare.
Au fost discutate posibilele subiecte de discuţie pentru şedinţa CNP şi data când va fi organizată şedinţa.
Au fost următoarele propuneri pentru Agenda şedinţei CNP:
- Fiecare grup de lucru să prezinte un scurt Raport despre activitatea sa până la moment şi planurile
pentru viitorul apropiat;
- Legea privind transparenţa decizională şi dificultăţile legate de implementarea şi respectarea acestei
legi prin prisma activităţii CNP;
- Reforma Justiţiei;
- Reforma MAI;
- Modificarea Regulamentului CNP şi aprobarea acestuia prin Hotărâre de Guvern;
Au fost următoarele propuneri legate de data şedinţei CNP:
- Şedinţa CNP să fie organizată în aceeaşi zi cu şedinţa CNP cu prim-ministru (cu 2 ore înainte);
- Şedinţa CNP să aibă loc în altă zi, înainte de şedinţa cu prim-ministru, pentru a reuşi discutarea
internă a temelor ce vor fi abordate cu Dl. V. Filat;
În urma discuţiilor participanţilor la Şedinţă la acest subiect s-a decis următoarea Agendă pentru şedinţa CNP:
- Fiecare grup de lucru va prezenta un scurt Raport despre activitatea sa până la moment şi planurile
pentru viitorul apropiat;
- Discutarea şi definitivarea Agendei pentru şedinţa cu prim-ministru;
- Discutarea documentelor, problemelor şi argumentelor ce vor fi prezentate la şedinţa cu primministru;
- Modificarea Regulamentului CNP şi aprobarea acestuia prin Hotărâre de Guvern;
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De asemenea, s-a decis că şedinţa CNP va avea loc în altă zi decât şedinţa CNP cu prim-ministru, cu scopul
de a definitiva Agenda şi subiectele ce vor fi discutate cu Dl. Filat. Data stabilită pentru şedinţa CNP – 13
iunie 2011, ora 16:00.
În privinţa altor subiecte care au fost propuse pentru şedinţă, şi anume: Reforma justiţiei şi Reforma MAI,
participanţii la şedinţa au sugerat ca Grupurile de lucru 1 şi 3 (Justiţie şi drepturile omului şi Politica externă,
de apărare şi securitate), să organizeze şedinţe/întâlniri comune cu membrii grupurile, cu invitarea şi altor părţi
interesate şi a persoanelor cheie din domeniu, pentru a determina plusurile şi minusurile Reformelor date.
Astfel, va fi mai clar cum şi unde poate interveni CNP-ul.
3. Discutarea şi definitivarea Agendei pentru Şedinţa cu prim-ministrul V. Filat.
Participanţii la şedinţă au discutat necesitatea includerii pe Agenda cu Dl prim-ministru a problemelor legate
de respectarea Legii privind transparenţa decizională şi a problemelor sectoriale depistate de Grupurile de
lucru. Ţinând cont de necesitatea de a structura aceste subiecte şi probleme, a fost propus şi decis următoarele:
- CNP-ul va expedia lui Dl Filat (înainte de şedinţă) o scrisoare, care va include dificultăţile legate de
respectarea Legii privind transparenţa decizională (expedierea târzie a Agendei şedinţelor Guvernului
şi a proiectelor de legi ş.a.) şi problemele sectoriale;
- Fiecare component al scrisorii va avea următoarea structură: introducere şi prezentarea situaţiei;
problemele depistate; recomandări;
- Legea privind transparenţa decizională va fi abordată prin două aspecte: relaţia CNP-Guvern şi relaţia
Guvern-cetăţeni;
- Capitolele legate de problemele sectoriale vor fi pregătite de Grupurile de lucru CNP, în urma
consultărilor interne în grup. Membrii Grupurilor vor selecta şi se vor axa pe câteva, cele mai
importante probleme din domeniu, iar fiecare problemă abordată va fi prezentată cu argumente şi
documente de susţinere.
4. Alte subiecte de discuţie.
Nu au fost alte subiecte de discuţie.

Preşedinte

Sorin MEREACRE

Secretar

Ludmila MALAI
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