Reprezentanţii societăţii civile solicită premierului mecanisme permanente de
consultare cu autorităţile publice

Reprezentanţii organizaţiilor societăţii civile participante la şedinţa Colegiului pentru
consultarea asociaţiilor şi fundaţiilor salută iniţiativa primului ministru Mihai Răzvan
Ungureanu de reluare a dialogului civic. Iniţiativa vine pe fondul îngrijorărilor exprimate
de organizaţiile neguvernamentale în ultima perioadă privind deteriorarea procesului de
consultare între autorităţile publice şi societatea civilă, la toate nivelurile.
Lipsa de coerență a dialogului descalifică actul administrativ, iar sistemul democratic din
România datorează enorm activităților ONG-urilor, a declarat premierul Mihai Răzvan
Ungureanu în reuniunea de marți, 10 aprilie, a Colegiului pentru consultarea asociaţiilor
şi fundaţiilor.
La reuniunea Colegiului au participat 40 de reprezentanţi ai organizațiilor
neguvernamentale. Premierul a fost însoțit de ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, și de
ministrul Finanțelor Publice, Bogdan Drăgoi.
Premierul a adăugat că, în opinia sa, activitatea ONG-urilor este remarcabilă, din punct
de vedere etic și politic. Prin vocația lor de agenți ai binelui public, ONG-urile sunt
apropiate ca funcție socială autorităților publice, a continuat premierul Ungureanu. El a
solicitat sprijinul societății civile în trei domenii prioritare: organizarea de alegeri corecte
și legale, în cadrul cărora ONG-urile să funcționeze drept „cenzori exacți”; consultarea pe
marginea proiectelor legislative, chiar din faza de elaborare și creșterea transparenței
actului de guvernare și a cheltuirii banului public.
„Sunt un adept fără limite al transparenței cheltuirii banului public”, a declarat premierul
Ungureanu adăugând că aplicarea corectă a legii liberului acces la informații este „un
certificat de calitate al bunei guvernări”.
La rândul lor, membrii Colegiului au prezentat șefului Guvernului și miniștrilor prezenți
problemele care afectează funcționarea societații civile: lipsa unui dialog sistematic și
coerent la nivelul autorităților centrale și locale, funcționarea arbitrară, uneori profund
viciată, a legilor care impun consultarea publicului și accesul lui la informații,
disfuncționalitățile grave la nivelul gestionării fondurilor structurale, care pun în pericol
însăși funcționarea organizațiilor societății civile. Reprezentanții ONG-urilor au prezentat
documente programatice sau inițiative legislative care merg în sensul consolidării
practicii dialogului dintre autorități și societatea civilă și creșterii transparenței în
administrație, solicitând Guvernului să acționeze în sprijinul propunerilor societății civile.
Atât premierul, cât și miniștrii Cătălin Predoiu și Bogdan Drăgoi au răspuns punctual
unora dintre aceste critici, punctând limitările legale sau de practică administrativă de
care se lovesc unele dintre propunerile ONG-urilor.
Au fost, de asemenea, discutate probleme de agendă sectorială referitoare la derularea
alegerilor, mass media, libertate de exprimare si asociere, comunitățile de romi,
discriminare, corupție, mediu, protecţia copilului. Premierul a promis că se va întâlni
periodic cu reprezentanții societății civile, dar a lăsat membrilor Colegiului inițiativa de a
propune formele cele mai adecvate pentru asigurarea unui dialog eficient.
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Reprezentanţii organizaţiilor societăţii civile participante aşteaptă ca primul ministru al
României să îşi asume prin măsuri concrete rolul de garant al aplicării legislaţiei
naţionale în materie de consultare publică şi transparenţă decizională şi îşi exprimă
disponibilitatea de a contribui, acolo unde este necesar, la îmbunătăţirea acesteia. De
asemenea, participanţii la întâlnire salută angajamentul hotărât al premierului în ceea ce
priveşte transparenţa în actul de guvernare şi îşi propun să monitorizeze constant
activitatea întregului aparat administrativ central din perspectiva acestui angajament.
Detalii referitoare la Colegiul pentru consultarea asociaţiilor şi fundaţiilor şi lista
participanţilor se pot găsi în anexă. Persoana de contact: Ionuţ Eugen Sibian, director
executiv Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC), ionut.sibian@fdsc.ro,
0752.444.300.
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ANEXA:

Colegiul pentru consultarea asociaţiilor şi fundaţiilor este un organ consultativ, fără
personalitate juridică, funcţionând pe lângă primul-ministru. Acesta a fost înfiinţat prin
Hotărârea nr. 618/ 23.07.2005 (actualizată până la data de 28 iunie 2006). Constituirea
CCAF a fost anunţată în cadrul Forumului Naţional al Organizaţiilor Neguvernamentale
din România din iunie 2005.
Colegiul este alcătuit din 40 de membri, reprezentanţi ai mediului asociativ numiţi prin
decizie a primului ministru, pe o perioada de 4 ani, în urma consultărilor dintre ministere
şi organizaţiile neguvernamentale din sfera lor de competenţă.
CCAF a fost infiinţat cu scopul de a asigura participarea societăţii civile la elaborarea
politicilor publice, în general la dezbaterea unor subiecte importante pentru societatea
românească. CCAF are menirea de a asigura un mecanism coerent de comunicare între
Guvern şi societatea civilă, astfel încât iniţiativele şi preocupările societăţii civile să fie
preluate de către Executiv.
Colegiul ar fi trebuit sa se întruneasca de cel puţin două ori pe an, la cererea primuluiministru sau la propunerea membrilor. Lucrările Colegiului sunt coordonate de către
primul-ministru. Secretariatul Colegiului este asigurat de Serviciul Politici de Cooperare
cu Mediul Asociativ.
Colegiul s-a mai întâlnit de 5 ori pana în prezent. Temele de discuţie au fost următoarele:


Martie 2006: Sporirea capacităţii de absorbţie a fondurilor europene alocate României
după integrarea in UE



Iulie 2006: Retragerea reprezentanţilor Guvernului din Consiliul Economic şi Social şi
înlocuirea acestora cu reprezentanţi ai societăţii civile, conform modelului european.



Martie 2007: Problema TVA pentru organizaţiile neguvernamentale pe fondurile de
preaderare.



Mai 2009: Transparenţa decizională, dezvoltarea voluntariatului, combaterea
extremismului, susţinerea economiei sociale, promovarea bunei guvernări şi a dialogului
civic, libertatea presei, dezvoltarea durabilă şi educaţia.



Aprilie 2010: Creşterea gradului absorbţiei finanţării europene pentru România,
finanţarea publică a ONG-urilor şi direcţionarea procentului de 2% din impozitul pe venit
către ONG-uri, creşterea numărului de locuri de muncă în sectorul non-profit, precum şi
derularea de evenimente în 2011, anul european al Voluntariatului.
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LISTA PARTICIPANŢILOR
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Organizaţie

Reprezentant

Federaţia Organizaţiilor ce sprijină voluntariatul (VOLUM)/Fundaţia
Noi Orizonturi
Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copiii (FONPC)
Federaţia Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din România
(ONPHR)
Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND)
Coaliţia ONG pentru Fonduri Structurale/Centrul de Resurse pentru
participare publică (CeRe)
Alianţa Civică a Romilor
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC)
Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale (CENTRAS)
Fundaţia SOROS România
Fundaţia Motivation
Organizaţia Salvaţi Copiii România
Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii Romani CRISS
Asociaţia ACCEPT
Asociaţia Handicapaţilor Neuro Motor din România (AHNR)
Asociaţia Română Anti-SIDA (ARAS)
Asociaţia MAME
Forumul ONG de mediu, Asociaţia Alma-Ro
Fundaţia pentru Parteneriat
EURISC
Centrul Român de Politici Europene
Asociaţia Pro Democraţia
Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România - Comitetul
Helsinki (APADOR CH)
Asociaţia Română pentru Transparenţă (Trasparency International)
România
Academia de Advocacy
ActiveWatch-Agenţia de Monitorizare a Presei (AMP)
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)
Societatea Academică Română (SAR)
Centrul de Resurse Juridice (CRJ)
Institutul de Politici Publice (IPP)
Expert Forum
Global Romanian Society of Young Professionals (GRASP)
Coaliţia Sectorului Cultural Independent
Grupul pentru Dialog Social (GDS)
Asociaţia Revoluţionarilor fără privilegii
Grupul pentru Dezvoltare Locală

Diana Certan
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Bogdan Simion
Francisc Simon
Valentin Burada
Oana Preda
David Mark
Ionut Sibian
Viorel Micescu
Gabriel Petrescu
Cristian Ispas
Manole Mihaela
Costică Mandache
Irina Niţă
Ion Adrian Mihalcea
Maria Georgescu
Ane Mari Necsulescu
Adrian Badila
László Potozky
Liviu Mureşan
Cristian Ghinea
Septimius Parvu
Diana Olivia
Hatneanu
Victor Alistar
Radu Nicosevici
Mircea Toma
Ioana Avădani
Simona Popescu
Georgiana Iorgulescu
Violeta Alexandru
Suzana Dobre
Ioana Raluca Teodor
Raluca Pop
Andrei Oișteanu
Radu Filipescu
Claudia Pamfil

36.
37.
38.

Asociația pentru Protecția pacienților
Fundația Estuar
ANBCC

Vasile Barbu
Amedeea Enache
Ioan Tănase
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