Agenda

Structurarea dialogului dintre Guvern si sectorul neguvernamental prin Colegiul  Primului Ministru pentru asociatii si fundatii



Propuneri: 
	Institutionalizarea dialogului civic ca fundament al dezvoltarii democratiei participative prin asumarea de catre partile implicate a unui cod de bune practici privind consultarea; 
	Elaborarea unui Plan de actiune de catre un grup de lucru format din reprezentanti ai Guvernului (secretariatul Colegiului, structura de cooperare cu mediul asociativ) si reprezentanti ai societatii civile in Colegiu;

Stabilirea intalnirilor anuale ale Colegiului cu participarea Primului Ministru;
Organizarea de catre Colegiu a unor reuniuni sectoriale cu participarea membrilor Guvernului la nivel de secretari de stat (pe teme precum: absorbtia fondurilor europene; cadru legal si fiscal care sa incurajeze dezvoltarea de intreprinderi sociale, cooperative si alte forme ale economiei sociale; voluntariat etc);
	Monitorizarea aplicării efective de catre autoritatile publice a normelor referitoare la sectorul asociativ în colaborarea cu structurile neguvernamentale de resort, analizarea datelor obţinute şi participarea la optimizarea acestui cadru normativ. Monitorizarea poate fi realizata sub coordonarea structurii de cooperare cu mediul asociativ din cadrul Guvernului, pe baza unei metodologii stabilita in consultare cu reprezentantii societatii civile in Colegiu.



Revitalizarea si dezvoltarea structurilor de contact si dialog cu societatea civila de la nivelul structurilor autoritatilor centrale


Propuneri:
	Asumarea unui program de cooperare cu organizatiile neguvernamentale fondat pe propunerile de politici publice ale societatii civile (Carta Alba a sectorului ONG, Carta Alba a Bunei Guvernari. Rezolutiile Forumului ONGurilor de mediu, etc)

Grupuri de lucru comune vor fi stabilite la nivelul fiecarui minister relevant  acolo unde este cazul, vor fi infiintate grupuri de lucru interministeriale, cu participarea reprezentantilor mediului asociativ. Fiecare grup va stabili obiective clare de lucru, indicatori si un plan de actiune cu termene si responsabilitati clare.
Prin intermediul directiei de cooperare cu mediu asociativ din cadrul SGG, Guvernul  trebuie sa asigure:
	Realizarea şi actualizarea bazelor de date cu funcţionarii publici de relaţia asociatiile din ministere, prefecturi, consilii judeţene, primării;
	Elaborarea de catre autorităţile publice in consultare cu societatea civila a unui ghid de norme prin care vor fi definite atribuţiile/fisa de post a personalului responsabil de relaţia cu mediul asociativ;  

Identificarea nevoilor si planificarea de sesiuni de pregătire a funcţionarilor publici responsabili cu relatia cu mediul asociativ şi menţinerea unei legături permanente între aceştia;
Coordonarea şi asigurarea consultanţei reţelei administrative centrale şi naţionale de delegati cu organizaţiile neguvernamentale;
	Realizarea unei pagini web cu informatii relevante pentru sectorul neguvernamental (baze de date cu privire la instituţiile publice structurile, departamentele din ministere pe relaţia cu  societatea civila, mass media, ; persoanele responsabile din instituţii cu aplicarea Legii 544, 52);
	Imbunatatirea colectarii si la datelor privind organizatiile neguvernamentale de catre autoritatile publice (INS, Ministerul de Finante, Ministerul Justitiei etc)  si accesibilizarea acestora in scop de cercetare.


Imbunatatirea cadrului legal privind consutarea publica si accesul la informatii publice in Romania


Propuneri:


	Alinierea la principiile și standardele europene în domeniul transparenței decizionale, prin extinderea termenului de consultare publică.
	Instituirea unei proceduri unitare minimale de consultări publice, la nivelul tuturor autorităţilor publice, prin completarea cu o anexă în acest sens a Legii 52/2003.
	Introducerea nulității de drept a actelor normative publicate în Monitorul Oficial al României cu nerespectarea dispozițiilor Legii 52/2003. 
	Extinderea sferei informaţiilor la care accesul cetăţeanului este liber conform Legii 544/2001.
	Adoptarea unor standarde privind calitatea raspunsurilor la cererile de informatie publica si pregatirea personalului responsabil pe baza acestor standarde.
	Îmbunătăţirea regulamentelor interne ale diferitelor instituţii publice locale şi centrale prin includerea unor prevederi privind accesul la informaţii de interes public şi participarea la decizia publică.
	Identificarea nevoilor si planificarea de sesiuni de pregătire a funcţionarilor publici responsabili cu aplicarea Legilor 52/2003 ai 544/2001.


	Răspunderea personală, cu patrimoniul propriu, a decidenților publici responsabili pentru nerespectarea prevederilor Legilor 52/2003 ai 544/2001.


