Forumul ONG din R. Moldova, ediţia V
15 – 16 decembrie 2008

DECLARAŢIA, REZOLUŢIILE ŞI DECIZIILE
Forumului ONG din Republica Moldova, ediţia V
Noi, organizaţiile participante la Forumul ONG din R. Moldova, ediţia V,
desfăşurat în perioada 15 – 16 decembrie 2008, la Chişinău,
adoptăm Declaraţia şi Rezoluţia după cum urmează:
Declaraţia Forumului ONG
a) salutăm funcţionarea satisfăcătoare a mecanismelor consultării cu societatea civilă în cadrul
Concepţiei cooperării Parlamentului cu societatea civilă (2005) şi adoptarea de către Parlamentul
Republicii Moldova a Strategiei pentru dezvoltarea societăţii civile: 2009 – 2012,
b) cerem autorităţilor publice centrale executive să adopte, împreună cu sectorul asociativ, planul de
acţiuni calendaristic de punere în aplicare a prevederilor Strategiei pentru dezvoltarea societăţii
civile: 2009 – 2012,
c) solicităm implicarea membrilor societăţii civile în implementarea Strategiei pentru dezvoltarea
societăţii civile: 2009 – 2012,
d) solicităm urgentarea adoptării legii privind utilizarea publică a 2% din impozitul pe venit al
persoanelor fizice şi juridice,
e) solicităm urgentarea adoptării proiectului de lege privind organizaţiile necomerciale de utilitate
publică,
f) solicităm urgentarea adoptării legii cu privire la activitatea de voluntariat,
g) cerem simplificarea sau excluderea procedurii de modificare a denumirii organizaţiilor
necomerciale în formă de organizaţii obşteşti şi instituţii obşteşti, în urma modificării Legii cu
privire la asociaţii obşteşti din 20 iulie 2007,
h) încurajăm implicarea membrilor societăţii civile în implementarea Legii cu privire la transparenţa
decizională,
i) încurajăm mediatizarea responsabilă de către instituţiile mass-media a evenimentelor desfăşurate
de organizaţiile neguvernamentale şi a iniţiativelor civice,
j) încurajam asigurarea accesului la actul guvernării pentru toţi cetăţenii, utilizând tehnologiile
informaţionale, in special, pentru cei plecaţi peste hotare şi pentru persoanele cu disabilităţi sau
care trăiesc în sărăcie,
k) îndemnăm legislativul să organizeze transmiterea în direct a lucrărilor sale,
l) atragem atenţie Parlamentului şi Guvernului la necesitatea schimbării atitudinii negative şi
restrictive a Ministerului Justiţiei faţă de organizaţiile societăţii civile, care nu corespunde
principiilor de parteneriat dintre stat şi societatea civilă.
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Rezoluţiile Forumului ONG
a) încurajăm organizaţiile neguvernamentale să semneze şi să întreprindă acţiuni de aplicare în
practică a prevederilor Codului de etică al ONG,
b) împuternicim Consiliul ONG să monitorizeze şi promoveze implementarea proiectelor de lege
privind utilizarea publică a 2% din impozitul pe venit al persoanelor fizice şi juridice şi adoptarea
modificărilor în legislaţia privind organizaţiile necomerciale de utilitate publică,
c) împuternicim Consiliul ONG să monitorizeze adoptarea şi implementarea proiectului de lege cu
privire la activitatea de voluntariat,
d) împuternicim Consiliul ONG să interpreteze prevederile Codului de etică al ONG,
e) împuternicim Consiliul ONG să promoveze eficientizarea procedurii de reînregistrare al ONG,
f) împuternicim Consiliul ONG să elaboreze propunerea strategiei de comunicare şi promovare a
imaginii pozitive a sectorului asociativ.

Deciziile Forumului ONG
1)
2)
3)
4)
5)

Se adoptă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului ONG,
Se aprobă componenţa nominală a Consiliului ONG,
Se adoptă Codul de etică al ONG,
Se aprobă textul Declaraţiei şi a Rezoluţiilor Forumului ONG,
Consiliul ONG va redacta versiunile finale ale Declaraţiei, Rezoluţiilor, Regulamentului ONG,
Codului de etică al ONG.

Membrii Consiliului ONG, aleşi de Forumul ONG, ediţia V
• Sergiu Ostaf, Director Executiv Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru
Drepturile Omului (CReDO)
• Sergiu Neicovcen, Director Executiv Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG din
Moldova CONTACT
• Antoniţa Fonari, Director Executiv Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”
• Mircea Eşanu, Secretarul Alianţei Anticorupţie
• Ion Manole, Preşedinte Asociaţia „Promo-LEX”
• Vera Ţurcanu, Preşedinte Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM)
• Daniela Terzi-Barbăroşie, Directoare Executivă a Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare
• Evghenii Goloşceapov, Director Executiv, Amnesty International Moldova
• Petru Macovei, Director Executiv, Asociaţia Presei Independente (API)
• Ilia Trombiţki, Director Executiv, Asociaţia Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Râului EcoTIRAS
• Rodica Frecăuţeanu, Preşedinte Asociaţia „Caroma Nord”
Membrii supleanţi ai Consiliul ONG
• Vitalie Cîrhană, Director Institutul în Dezvoltare „MilleniuM”
• Liliana Samcov, Director Executiv Asociaţia „Demos”
• Daniela Mămăligă, Coordonator EveryChild Moldova
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