Durata intalnirii: 1h – poate 1h30”
Participanti ONG: aprox. 30 – 35, ramane de vazut la fata locului
Structura intalnire:
1. Ipoteza este ca deschiderea va fi marcata de un discurs al PM
2. Propunem ca interventiile organizatiilor sa fie de maxim 3 minute pe primele puncte si de 2 minute interventiile punctuale din final.
3. Propunem ca orice interventie sa fie centrata pe aspecte comune ale unui grup de organizatii, eventual ale intregului sector, fara a pune accentul pe organizatia particulara in numele careia este prezent la intalnire vorbitorul
4. Din experienta ultimei intalniri, propunem sa nu se faca tur de masa – dureaza foarte mult si se pierde atentia pe problemele mari, avem tendinta de a ne prezenta propriile organizatii si propriile activitati curente; eventual, sa lasam moderatorului dreptul de a decide pe loc cum va asigura posibilitatea ca preocuparile sectorului in general, dar si pe anumite teme in special sa fie ridicate in intalnire

Punct agenda
Vorbitor principal
Comentarii
0.
Raspuns la interventia de debut a PM si prezentarea rapida a celor prezenti
Ioana Avadani – propunem sa fie moderatorul nostru pentru aceasta intalnire
Veti observa enumerate sub fiecare punct din agenda cateva detalii care ar putea fi folosite in interventiile individuale; pe de o parte, ele nu sunt enuntate ca o lista exhaustive de solutii, ele ar putea face parte din Planul de actiune/ planuri de actiune subsecvente; pe de alta parte, veti observa ca unele par a se suprapune, ele se regasesc acolo pentru ca sunt relevante pentru mai multe dimensiuni si pot fi reluate daca vorbitorul considera de cuviinta.
1. 
Structurarea dialogului dintre Guvern si sectorul neguvernamental prin Colegiul  Primului Ministru pentru asociatii si fundatii
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.



FDSC – Ionut Sibian 
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Revitalizarea si dezvoltarea structurilor de contact si dialog cu societatea civila de la nivelul structurilor autoritatilor centrale
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;
	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 a datelor privind organizatiile neguvernamentale de catre autoritatile publice (INS, Ministerul de Finante, Ministerul Justitiei etc)  si accesibilizarea acestora in scop de cercetare.



Adrian Badila (Coalitia ONGurilor de mediu/ Alma Ro) – rezolutiile Forumului Organizatiilor de Mediu
Simona Popescu – SAR –Carta Alba a Bunei Guvernari 
Simona Constantinescu (FDSC) – prezentarea demersului Carta Alba

*sunt 3 dintre documentele din spatiu public care coalizeaza in jurul lor mai multe organizatii neguvernamentale si care pot constitui un reper pentru consultari/ masuri guvernamentale viitoare 
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Imbunatatirea cadrului legal privind consultarea publica si accesul la informatii publice in Romania
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 decidenților publici responsabili pentru nerespectarea prevederilor Legilor 52/2003 ai 544/2001.
Generalizarea utilizarii procesului de politici publice (consultare, monitorizare, evaluare) şi a analizelor de impact (structura de UPP-uri) – se adopta legi fara a cunoaste situatia de fapt, fara a avea date statistice despre ce se intampla de fapt in domeniul respectiv.
	Largirea sferei notiunii de autoritate/institutie publica in sensul legilor 544/2001 si 52/2003 clarificari privind termenele si procedurile prevazute de legile 544/2001 si 52/2003. Introducerea principiului interesului public major, in legea 544/2001. Reglementarea clara a acreditarii ziaristilor, in legea 544/2001. Prevederea unui sistem sanctionator eficient pentru aplicarea legilor 544/2001 si 52/2003 (amnezi civile, incriminarea unor fapte, sanctiunea nulitatii absolute a actele normative si hotararilor adoptate cu incalcarea prevederilor legii transparentei. Restrangerea circumstantelor care justifica nerespectarea legii transparentei. Prevederea unor garantii pentru organizarea si desfasurarea corespunzatoare a sedintelor publice. 
Violeta Alexandru (IPP) -  interventie legata de aplicarea Legii 544/ 2001 si recomandari 
Radu Nicosevici (AA – Coalitia 52) – interventie legata de imbunatatirile Legii 52/ 2003

Diana Hatneanu – (APADOR-CH)
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Fonduri structurale
	ONGurile reprezinta un grup semnificativ cel putin in cazul anumitor programe operationale, cum ar fi POSDRU (peste 35% din contracte sunt semnate cu ONG, netinand cont aici si de contractile in care ONGurile sunt prezente in calitate de parteneri), afectate direct de catre decizii neanuntate si nefundamentate (decizia privind prefinantarea din septembrie 2011 – decizie care a concentrat multa energie fata de efecte care nu sunt vizibile inca si cel mai probabil nu vor fi, a afectat un grup “vulnerabil” de beneficiari de FS in sensul in care datorita caracterului nepatrimonial ONGurile nu au acces la surse alternative de finantare, precum au societatile comerciale; o decizie similara se afla si in prezent in vederea Ministerului Muncii, cu privire la modificarea ordinului referitor la cheltuielile eligibile)

In continuarea ideii de mai sus – foarte important este ca AMurile sa anticipeze in mod real posibilele efecte pe care o anumita masura le poate genera – predictibilitatea este esentiala in executarea oricarui contract, aplicarea unitara a oricarei reguli/ masuri, dar si plasarea pe pozitie de egalitate in cadrul contractului in sensul renuntarii imediate la aplicare retroactiva a unor masuri 
Exista nevoia unei asumari la nivel guvernamental a asigurarii fluxului de lichiditati (cu alte cuvinte sa nu existe cererea de rambursare aprobata de AM si neplatita din cauza lipsei de fonduri disponibile, respectiv eliminarea obstacolelor birocratice prin care eventualele disponibilitati financiare inaintate de catre Guvern/ ministere sa fie considerate drept imprumuturi care maresc in mod artificial deficitul structural al Romaniei) 
Fondul de garantare pentru ONGuri – asumare publica si plasare pe agenda imediata a Guvernului; este un subiect ridicat in repetate randuri si nefinalizata
Consultarea trebuie sa inceapa inainte de publicarea unui text de politica publica/ act normative – consultarea nu este numai respectarea Legii 52/ 2003, ci este o obligatie continua si eficienta pentru ca o masura sa isi atinga potentialul de efecte pozitive (de exemplu – recentul proiect de HG pentru organizarea şi funcţionarea cadrului partenerial, initiat de MAEur  nu este rezultatul unei activitati de lucru constant in parteneriat, a fost publicata direct, iar textul ei nu reflecta cel mai probabil realitatea celor carora i se adreseaza) 
	Perioada de programare 2014 – 2020 trebuie sa fie elaborata/ gandita obligatoriu impreuna cu beneficiarii ONG, insasi existent Coalitiei si luarile de pozitie publice demonstreaza ca exista expertiza si capacitatea de a identifica solutii, in cazul in care exista disponibilitate reala/ autentica din partea interlocutorului public. 

Oana Preda (Coalitia ONGurilor pentru FS)
Cristian Ispas – Motivation Romania

5
Interventii punctuale ale participantilor, preferabil reflectand preocupari sectoriale (de exemplu, intervenientul care reprezinta o organizatie din social ar fi de preferat sa mentioneze aspecte de interes pentru cat mai multe organizatii similare)

Consolidarea cadrului legal pentru garantarea dreptului la liberă exprimare și liberului acces la informații de interes public prin mass media

	Eliminarea simptomelor de “stat polițienesc” (restrângerea dreptului la liberă exprimare):


Abuzurile jandarmeriei – mesaj politic de oprire a practicilor represive, insotit de sanctionarea celor responsabili;

Modificarea urgenta a legii Adunarilor publice 60/91 si a legii 4/2008 ;

Codul civil nou ale carui prevederi ambigue produc deja efecte negative asupra dreptului la libera exprimare;


Strategia Nationala de Aparare a Tarii – eliminata afirmatia ca presa este o  vulnerabilitate la adresa sigurantei nationale;

Legea statutului ofiterului de informatii – necesitatea interzicerii infiltrarii media si a ONG de catre ofiteri sub acoperire; 

	Intervenții pentru reducerea gradului de dependență al mass media


Modificarea legii 41/’94 a TVR/SRR;

Indexarea taxei tvr/srr in raport cu evolutia inflatiei din ultimii 8 ani;

Legea transparentei surselor de finantare a presei;

CNA - asigurarea unui buget care sa-i permita indeplinirea mandatului;

Necesitatea dezvoltarii unor politici de educatie media; 

In functie de cum decurge intalnirea si de spatiul orar disponibil, moderatoarea decide cum se acopera acest punct.
Pana acum avem urmatoarele interventii anuntate de cate maxim 2 minute:
Ioana Avadani – media
Mircea Toma – Rosia Montana
Septimius Parvu – organizare alegeri
Diana Hatneanu –  adunarile publice, legea politiei, a jandarmeriei, Protocolului Optional la Conventia impotriva Torturii
Radu Nicolae - asumarea unui Cod pentru integritate si 
Open Data
Suzana Dobre – transparenta bugetara
Diana Certan – Anul European al Voluntariatului
Mihaela Manole – drepturile copilului
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Concluzii
Mircea Toma



