Ce este GOPAC Moldova?

GOPAC Moldova este un grup voluntari de parlamentari, actuali și foști deputați în
Parlament, reprezentanți ai tuturor grupurilor parlamentare, care își propun să promoveze o
cultură de toleranță zero față de corupție și să încurajeze integritatea în sectorul public.
Biroul național GOPAC Moldova a fost constituit la 12 iulie 2016, la inițiativa a 9 deputați
din legislatura XX. Pentru a-și atinge obiectivele, membrii grupului GOPAC Moldova
organizează discuții publice, oferă expertiză, analize și luări de atitudine pentru eliminarea
acestui flagel din structurile publice și societate.
Grupul GOPAC Moldova a fost creat cu susținerea Programului Națiunilor Unite pentru
Dezvoltare, în cadrul proiectului „Consolidarea guvernării parlamentare în Moldova”
implementat cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei.
Urmăriți activitatea GOPAC Moldova aici: https://www.facebook.com/GOPACMoldova/
Organizația Globală a Parlamentarilor împotriva Corupției (GOPAC) este o rețea
internațională compusă din peste 60 de birouri naționale de parlamentari și foști
parlamentari din întreaga lume, preocupați de buna guvernare și combaterea corupției.
GOPAC a fost fondată în 2002, cu ocazia unei conferințe internaționale găzduite de
Camera Comunelor și Senatul Canadei, și a fost înregistrată ca ONG în baza dreptului
canadian în toamna anului 2003.

Mai multe informații despre activitatea rețelei internaționale GOPAC găsiți pe
http://gopacnetwork.org/
Cine sunt membrii GOPAC Moldova

GOPAC Moldova are 18 membri: Elena Bacalu (PDM), Valerian Bejan (PL), Elena
Bodnarenco (PCRM), Roman Boțan (PL), Lilian Carp (PL), Ion Casian (PL), Maria
Ciobanu (PLDM), Alla Dolință (PSRM), Anatolie Gorilă (PDM), Adrian Lebedinschi
(PSRM), Radu Mudreac (PSRM), Liliana Palihovici (ex-PLDM), Maria Postoico (PCRM),
Sergiu Sîrbu (PDM), Vladimir Țurcan (PSRM) și Veaceslav Untilă (ex-PL), Igor Vremea
(PDM) și Anatolie Zagorodnîi (PDM).

Biroul Național GOPAC Moldova este condus de doi co-președinți: Roman Boțan (PL) și
Liliana Palihovici (ex-PLDM).

Consiliul de coordonare este organul de decizie al biroului național GOPAC Moldova,
fiind împuternicit cu atribuții de dirijare, reglementare și aprobare. În prezent, Consiliul de
coordonare are următoarea componență: Roman Boțan (PL) Liliana Palihovici (ex-PLDM),
Maria Postoico (PCRM), Sergiu Sîrbu (PDM), Vladimir Țurcan (PSRM) și Veaceslav
Untilă (ex-PL).
Lista și fotografiile parlamentarilor membri GOPAC Moldova poate fi consultată aici:
https://goo.gl/RqF7Hz

Activitatea GOPAC Moldova în 2017
 În perioada 14-16 februarie 2017, biroul național GOPAC Moldova a găzduit vizita de
lucru a delegației biroului GOPAC din Serbia, unul din cele mai active birouri naționale a
Organizației Globale a Parlamentarilor Împotriva Corupției din Europa de sud-est.
Birourile GOPAC Moldova și GOPAC Serbia au avut o ședință comună, în cadrul căreia a
fost prezentată experiența Serbiei în crearea și consolidarea funcțională a biroului național,
bunele practici existente, realizările și problemele cu care se confruntă GOPAC Serbia în
acțiunile de prevenire și combatere a corupției. Drept exemplu al unui mecanism viabil de
prevenire și combatere a corupției, GOPAC Serbia a prezentat platforma on-line,
disponibilă spre utilizare tuturor deputaților din Parlamentul Serbiei, prin intermediul
căreia aceștia pot verifica toate acumulările și defalcările din bugetul public național,
precum și legalitatea acțiunilor financiare. La ședință au fost invitați și reprezentanții CNA
și Consiliului de Integritate al Agenției Naționale de Integritate.

 În luna iulie, biroul GOPAC Moldova a organizat la Edineț o rundă de consultări și discuții
publice cu genericul “Rolul cetățeanului și al comunității în lupta împotriva corupției”.
La eveniment au participat preşedinţi de raioane, primari, reprezentanţi ai ONG-urilor
locale şi ai antreprenorilor din regiunea norda țării. În cadrul discuțiilor au fost identificate
problemele cu care se confruntă cetățenii în teritoriu, dar au fost formulate și soluții.

 În luna septembrie, membrii GOPAC Moldova au avut o întâlnire cu reprezentanții
GRECO, la care au fost abordate rapoartele GRECO dedicate Republicii Moldova și
restanțele țării noastre la capitolul lupta împotriva corupției. Drept urmare, membrii
GOPAC s-au angajat să sprijine instituțiile vizate în rapoartele menționate, în special
Parlamentul Republicii Moldova, în implementarea recomandărilor GRECO.

 Pe 12 octombrie, grupul GOPAC Moldova a prezentat, în plenul Parlamentului Republicii
Moldova, o declarație anticorupție, sprijinită de 53 de parlamentari, cu privire la
angajamentul de a respecta normele etice și de integritate în legislativ și de a depune
eforturi susținute pentru eliminarea flagelului corupției din sectorul public și din societate.



 Pe 23 octombrie, GOPAC Moldova a organizat o nouă rundă de discuții publice regionale
cu genericul “Rolul cetățeanului și al comunității în lupta împotriva corupției” la
Cahul. Evenimentul a avut ca invitați reprezentanți ai autorităților publice locale, societății
civile și reprezentanți ai mediului de afaceri din raioanele Leova, Cantemir, Cimişlia,
Hînceşti, Ialoveni, Anenii Noi, Căuşeni, Nisporeni, Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcăneşti,
Taraclia, Cahul, Ştefan-Vădă.

 Pe parcursul lunii decembrie 2017, biroul GOPAC Moldova a lansat o campanie de
advocacy pentru adoptarea normelor de conduită și etică a deputaților. Astfel, membrii
grupului au invitat toți deputații din Parlamentul Republicii Moldova să completeze un
chestionar prin care să-și exprime atitudinea față de necesitatea adoptării normelor care să
reglementeze conduita și etica deputaților. Totodată a fost lansat și un chestionar on-line
pentru cetățeni, prin care membrii GOPAC își propun să evalueze percepțiile cetățenilor
față de oportunitatea adoptării unui Cod de etică și conduită al deputatului în Parlament.
Rezultatele sondajului vor fi prezentate în martie 2018.

Planurile GOPAC Moldova pentru 2018
Pe parcursul anului 2018, biroul național GOPAC Moldova își propune să contribuie la
consolidarea eforturilor în lupta împotriva corupției, promovarea bunelor practici, dar și
schimbarea percepțiilor cetățenilor față de acțiunile anticorupție, concentrându-se asupra

promovării mesajului precum că corupția nu poate fi înlăturată doar prin acțiunile
politicienilor, autorităților publice, partenerilor externi, corupția poate fi înlăturată doar
prin eforturi comune, implicare și voință.
Obiectivele GOPAC Moldova pentru anul 2018 sunt formulate ținând cont de aportul
membrilor biroului GOPAC în consolidarea rolului și susținerea eforturilor legislativului
în lupta împotriva corupției, de prevederile Planului de acțiuni anticorupție al
Parlamentului, de Strategia Națională anticorupție și de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă
ale ONU.
Astfel, pentru anul 2018, membrii Biroului Național GOPAC Moldova își asumă
angajamentul de a realiza acțiuni orientate spre consolidarea funcțiilor de control
parlamentar și reprezentare a legislativului, evaluarea acțiunilor naționale anticorupție,
intensificarea cooperării cu cetățenii și reprezentanții societății civile, precum și preluarea
bunelor practici la nivel internațional în combaterea corupției.
În vederea asigurării continuității și consecvenței în activitate, în 2018 GOPAC Moldova
își propune realizarea următoarelor obiective:
1.
Sprijinirea Parlamentului Republicii Moldova în consolidarea funcției de
control parlamentar privind realizarea acțiunilor planificate la nivel instituțional și
național în sectorul combaterea corupției și promovarea integrității;
2.
Promovarea adoptării și respectării normelor de etică și conduită de către
deputații în Parlamentul Republicii Moldova;
3.
Sprijinirea Parlamentului Republicii Moldova în consolidarea funcției de
reprezentare și dialog cu cetățenii prin crearea parteneriatelor durabile în lupta
împotriva corupției.

