PROCES VERBAL nr. 6
Şedinţa Consiliului Naţional pentru Participare (CNP)

Data:
Locul:
Timpul:

8 februarie 2011
IDIS „Viitorul”, str. Iacob Hâncu 10/1, Chişinău
15.00 – 17.15

A prezidat:

Sorin Mereacre, preşedinte CNP

Prezenţi:
Membrii Biroului Permanent:

Sorin Mereacre, Ecaterina Mardarovici, Petru Macovei, Sergiu Ostaf,
Antoniţa Fonari, Alexandru Coica, Dinu Armaşu

Membrii CNP şi persoane delegate: Arcadie Barbăroşie, Vasile Spinei, Corneliu Gurin, Serghei
Neicovcen, Ludmila Popovici, Daniela Terzi-Barbăroşie, Alecu
Reniţă, Eugen Chiabur, Veaceslav Bulat, Doina Costin, Leonid Litra,
Veronica Lupu, Iana Spinei, Victoria Tătaru
Membrii Grupurilor de Lucru:

Olesea Cruc, Timur Onică, Petru Culeac, Marin Gurin, Viorel
Chivriga

Observatori:

Igor Grosu

Secretar:

Ludmila Malai, Fundaţia Est-Europeană

Agenda:
Subiecte ce necesită aprobare:
1. Aprobarea agendei.
2. Alegerea Preşedintelui Consiliului Naţional pentru Participare.
3. Alegerea coordonatorilor grupurilor de lucru (in dependenţă de prezenţă).
4. Reprezentarea CNP la Şedinţele Guvernului – preşedinte/vicepreşedinte sau membri în dependenţă de
subiect.
Subiecte pentru discuţii:
5. Rezultatele participării membrilor CNP la formularea Programului de Activitate a Guvernului pe 20112014.
6. Coordonarea activităţilor CNP legate de iniţiativa legislativă de modificare a Codului Electoral.
7. Participarea membrilor CNP în structurile consultative de stat.
8. Raportul de activitate CNP pe anul 2010 – stabilirea modalităţii de elaborare.
La Şedinţă au participat 28 persoane, dintre care 21 membrii CNP, astfel cvorumul a fost atins şi Şedinţa a
avut loc.
1. Aprobarea agendei.
S-a decis: prin vot unanim a fost aprobată Agenda fără modificări.
2. Alegerea Preşedintelui Consiliului Naţional pentru Participare.
S-a propus:
- De a modifica Regulamentul CNP pentru a extinde mandatul Preşedintelui CNP pentru 2 ani.
- De revăzut atribuţiile vicepreşedintelui şi Biroului Permanent CNP pentru a oferi responsabilităţi mai
multor persoane.
- În urma discuţiilor, la funcţia de Preşedinte CNP au fost înaintate următoarele persoane: Sorin
MEREACRE, Ecaterina MARDAROVICI (şi-a retras candidatura), Arcadie BARBĂROŞIE (şi-a retras
candidatura), Petru MACOVEI (şi-a retras candidatura) .
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S-a decis:
- Prin vot unanim la funcţia de Preşedinte CNP a fost reales Sorin MEREACRE, Fundaţia Est-Europeană.
3. Alegerea coordonatorilor grupurilor de lucru (in dependenţă de prezenţă).
În urma discuţiilor s-a decis ca doar membrii CNP care fac parte din grupul de lucru (nu membrii delegaţi) să
aibă dreptul de vot pentru alegerea coordonatorului grupului.
Procedura de votare:
Grupul 1: Justiţie şi drepturile omului – 9 persoane prezente din 16
Persoanele candidate:
Sergiu OSTAF – au votat 6 persoane
Veronica LUPU – au votat 3 persoane
Corneliu GURIN – şi-a retras candidatura
Daniela TERZI-BARBĂROŞIE – şi-a retras candidatura
Grupul 2: Dezvoltare economică – 8 persoane prezente din 11
Persoanele candidate:
Veaceslav BULAT – şi-a retras candidatura
Dinu ARMAŞU – au votat 7 persoane
Grupul 3: Politică externă, de securitate şi apărare – 5 persoane prezente din 9
Persoanele candidate:
Arcadie BARBĂROŞIE – s-a votat unanim
Grupul 4: Politici sociale, educaţionale şi de tineret – 9 persoane prezente din 15
Persoanele candidate:
Sandu COICA – şi-a retras candidatura
Ludmila POPOVICI – şi-a retras candidatura
Antoniţa FONARI – au votat 5 persoane
Veronica LUPU – au votat 4 persoane
S-a decis:
- Au fost aleşi următorii coordonatori ai grupurilor de lucru:
Grupul 1: Justiţie şi drepturile omului – Sergiu Ostaf, CReDO;
Grupul 2: Dezvoltare economică – Dinu Armaşu, Asociaţia Investitorilor Străini;
Grupul 3: Politică externă, de securitate şi apărare – Arcadie Barbăroşie, Institutul de Politici Publice;
Grupul 4: Politici sociale, educaţionale şi de tineret – Antoniţa Fonari, Centrul de Resurse „Tineri şi
Liberi”.
- Coordonatorii vor transmite Preşedintelui CNP Fişele de post pentru asistenţei grupurilor de lucru pentru
a putea începe procedura de selectare a acestora.
4. Reprezentarea CNP la Şedinţele Guvernului – preşedinte/vicepreşedinte sau membri în dependenţă
de subiect.
În urma discuţiilor s-a decis:
- Sorin MEREACRE va discuta cu reprezentanţii Cancelariei de Stat despre posibilitatea ca la Şedinţele de
Guvern să participe mai multe persoane din partea CNP, în dependenţă de subiectul discutat (format
1+1).
5. Rezultatele participării membrilor CNP la formularea Programului de Activitate a Guvernului pe
2011-2014.
S-a discutat:
- Alecu RENIŢĂ a menţionat că în Programul de Activitate a Guvernului nu s-a luat în consideraţie nici o
recomandare din cele expediate de organizaţiile de mediu;
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- Igor GROSU a subliniat că deşi Programul de Activitate a Guvernului deja nu poate fi modificat, mai este
posibilitatea de a interveni la Planul de Acţiuni a Guvernului. Astfel, trebuie de verificat care din
recomandările membrilor CNP au fost incluse în Program şi în dependenţă de aceasta de solicitat
întrevederi cu structurile de resort.
6. Coordonarea activităţilor CNP legate de iniţiativa legislativă de modificare a Codului Electoral.
În urma discuţiilor s-a decis că:
- Va fi creat un grup de lucru intern, care va elabora un plan de acţiuni privind subiectul Codului Electoral.
7. Participarea membrilor CNP în structurile consultative de stat.
În urma discuţiilor s-au decis următoarele:
- Prin e-mail, reprezentanţii CNP care fac parte din grupurile consultative de stat, vor transmite informaţia
privind eficienţa acestor grupuri şi dificultăţile întâlnite. Informaţia dată va fi colectată şi prezentată în
cadrul Şedinţei următoare;
- Grupurile de lucru vor fi responsabile de delegarea reprezentanţilor CNP în structurile consultative.
8. Raportul de activitate CNP pe anul 2010 – stabilirea modalităţii de elaborare.
În urma discuţiilor s-a decis:
- Va fi efectuat un Raport de activitate CNP pentru anul 2010, disponibil în varianta electronică şi tipar,
care va fi făcută public.

Preşedinte

Sorin MEREACRE

Secretar

Ludmila MALAI
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