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Cadrul legal  si normativ care reglementează dialogul intre instituțiile statului si societatea 
civila 

 Constituția R. Moldova
 Legea cu privire la transparenta în procesul decizional
 Legea cu privire la asociațiile obștești;
 Legea privind accesul la informație
 Legea cu privire la fundații; 
 Concepția privind cooperarea dintre Parlament si societatea civilă 
 Strategiei de dezvoltare a societății civile și Planul de Acțiuni pentru implementarea Strategiei 

pentru perioada 2012-2015
 Legea privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale 
 Legea nr. 1420/2002 din 31.10.2002 cu privire la filantropie și sponsorizare; 
 Codul Fiscal 
 Alte acte legislative și normative , care reglementează dialogul AP & OSC in diverse domenii 

specifice
 Regulamentul Parlamentului R. Moldova ( caracterul public al ședințelor si rezultatul consultării 

publice a proiectelor de legi)



Parlamentul RM  si Societate 
Civila  

Dialog & parteneriat 2009-2017

NIVELE DE BAZA DE FACILITARE A  PARTICIPARII 

1. Accesul la informații 

 Modificarea paginii web a parlamentului si plasarea 
obligatorie a proiectelor de legi, agendelor 
ședințelor comisiilor si ședințelor de plen etc

 Stabilirea noilor reguli pentru participarea publicului 
la ședințele comisiilor si la dezbateri publice 
organizate de parlament

 Lansarea apelului pentru OSC-urile interesate de 
cooperare cu Parlamentul de a se înscrie in lista 
pentru pârțile interesate in cooperare (2011, 2016)

 Publicarea comunicatelor de presa despre toate 
evenimentele la care participa deputații din 
Parlament 

 Deschiderea a 4 oficii teritoriale a Parlamentului



Parlamentul RM  si Societate 
Civila  

Dialog & parteneriat 2009-2017

NIVELE DE BAZA DE FACILITARE A  PARTICIPARII 

2. Consultarea 

 Organizarea dezbaterilor publice pe marginea proiectelor de interes 
public

 Includerea in informația de prezentare a proiectului si a condiției de 
prezentare a rezultatelor consultării publice a proiectului ( art52, 57 a 
Reg. Parlamentului)

 Conferința anuala “ Cooperarea dintre Parlament si Societatea 
Civila” (2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016) 

3. Parteneriatul eficient 

 Grupuri de lucru comune ( elaborarea SDSSC)

 Invitație la elaborarea planului de acțiuni privind deschiderea 
parlamentară

 Grupul de lucru privind modificarea legislației referitoare la 
transparența în procesul decizional

 Atelierul de lucru comun „Participarea societății civile și a cetățenilor 
în procesele parlamentare”

 Grupul de lucru pe legislația cu privire la voluntariat, serviciile sociale, 
adopție, mass-media etc



Participarea civica la fiecare etapa a ciclului de politici publice  

Pledoarie
pentru politici 

publice 

Elaborarea de 
politici 

Implementarea 
politicilor 
publice 

M&E politicilor 



REZULTATE OBTINUTE  ale cooperării 
Parlament cu OSC  (2010-2017)

 Legea cu privire la activitatea de voluntariat 

 Perfecționarea cadrului legislativ in domeniul prevenirii violentei 
domestice

 Perfecționarea legislației  “antitutun”

 Modificarea cadrului legal cu privire la sistemul de adopție

 Ratificarea Convenției Lanzarote si perfecționarea cadrului 
legal pentru audierea minorilor in instanță 

 Legea cu privire la serviciile sociale 

 Strategia de dezvoltare a societății civile 2012-2015 

 Legea cu privire la desemnarea procentuală

 Legea cu privire la antreprenoriatul social 

 Votarea legislației cu privire la egalitatea de gen 

 Stabilirea programului ”ușilor deschise “ a Parlamentului

 Schimbarea regulilor de acces in parlament etc 



Concluzii 
 In parcursul sau european AP ale RM  trebuie să dezvolte un dialog mai structurat 

cu societatea civilă la nivel național si local, sa consolideze legăturile sale cu 
organizațiile societății civile, partenerii sociali . 

 Instituțiile publice trebuie sa recunoască importanta implicării OSC-lor in 
realizarea bunei guvernări  si sa faciliteze implicarea lor in procesul decizional;

 Pentru a avea progrese reale in implementarea cadrului normativ de dezvoltarea a 
Societății civile si de încurajare a democrației participative este imperios necesar de 
creat unitatea de  monitorizare a implementării SDSC –lui;

 Statul trebuie sa dezvolte si sa finanțeze mecanisme care facilitează  și 
stimulează  democrația participativa;

 OSC-le trebuie sa dea dovada de mai multa organizare si mobilizare in dialogul 
sau cu AP pentru promovarea intereselor diferitor categorii de cetățeni 
marginalizați sau defavorizați.  Trebuie sa se investească in continuare in 
dezvoltarea capacitaților OSC-lor de advocacy, M& E politicilor publice. Acest 
proces nu trebuie sa fie orientat doar pe organizațiile naționale , ci trebuie 
direcționat si spre cele regionale si locale. Aceasta va duce direct la creșterea 
calității guvernării locale . 


