
APEL 

către partidele care au format o coaliție de guvernare 

24 iulie 2015 

În contextul elaborării Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova. 

Semnatarii acestui apel sunt ferm convinşi că parcursul european al Republicii Moldova este unica 

direcţie corectă în dezvoltarea ţării şi cer partidelor semnatare ale Acordului politic de constituire al 

AIE-3: 

a) să facă public acordul politic de constituire al AIE-3 în variantă completă, inclusiv anexele 

acestuia;  

b) integritatea publică şi criteriul reprezentării echitabile a femeilor şi bărbaţilor să fie parte la 

algoritmul de desemnare de către partide a tuturor funcţiilor cu caracter politic în Guvern; 

c) coaliţia de guvernare nou creată să îşi asume priorităţile din Programul de guvernare precedent şi 

alte priorităţi necesare pentru a asigura parcursul european şi dezvoltarea ţării;  

d) coaliţia de guvernare nou creată să intensifice eforturile pentru implementarea eficientă a tuturor 

reformelor inițiate, în conformitate cu cele mai bune practici europene, în special reformarea 

justiţiei, combaterea corupţiei și asigurarea funcționalității CNI;  

e) să adopte, în primele 100 de zile de la instituirea noului Guvern: pachetul de legi privind 

introducerea cotei minime de reprezentare pentru femei și bărbați conform propunerilor exprimate 

în repetate rânduri de către organizațiile neguvernamentale; amendamente la legislația privind 

finanțarea partidelor politice pentru a diminua plafonul de donații private; mecanismul de 

implementare a legii 2% în conformitate cu bunele practici europene; mecanismul de implementare 

în practică a pachetului de legi legate de transparența proprietății în instituțiile mass-media și 

adoptarea unui nou cod al audiovizualului (cel elaborat de societatea civilă acum câțiva ani);  

f) să consulte Programul de guvernare cu societatea civilă și în următoarele săptămâni să lanseze 

procesul de constituire a Consiliului Național de Participare și alte forme de consultare ale 

organizațiilor societății civile.  

Organizaţiile societăţii civile vor monitoriza cu atenţie derularea procesului de negocieri şi 

implementarea Programului de guvernare şi vor reacţiona pe măsură la orice inconsecvenţe sau 

abateri în implementarea reformelor. 

Organizații semnatare: 

Consiliul Național al ONG din R. Moldova 

Alianța Anticorupție 

Platforma pentru Egalitate de Gen 

Membrii CNP 2012 – 2014 

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte 

Centrul de Resurse Juridice în Moldova 


