PARLAMI.MIL REPUBLICII MOLDOVA
GAGAUZIYANIN HALK TOPLUȘU
PABOMAH rpynnA no OBECnEMEHHIO b pamkax kohcthtyijhohhbix hopm
<1>5IIKI UIOHA.TbI IOCITI ATO I ArAy.THH H IIO.TOzKl'TIITÎt 3AKOHOZIATKJIBCTBA
Pl.CI I\b.I II KIl MO.T.IOBA OB OCOBOM CTATyCE ATO rATAysilM

DECIZIE
privind includerea reprezentanților UTA Găgăuzia în consiliile de
administrație ale unor fonduri

In temeiul p. 5, 6, și p.9 din Regulamentul de funcționare a grupului de lucru
pentru asigurarea, în cadrul normelor constituționale, a funcționalității UTA
Găgăuzia și a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport cu statutul
special al UTA Găgăuzia,

Grupul de lucru DECIDE.
1. A se lua act de informația prezentată privind includerea reprezentanților
UTA Găgăuzia în consiliile de administrație ale unor fonduri.

2. A solicita Guvernului Republicii Moldova să examineze oportunitatea
includerii reprezentanților autorităților UTA Găgăuzia, precum și altor subiecți
interesați, în consiliile de administrație a Fondului Ecologic Național, Fondului de
Investiții Sociale din Moldova, Agenției pentru Eficiență Energetică.
3. Se împuternicește Copreședintele Grupului de lucru dl Vlad BATRÎNCEA
să elaboreze și să expedieze solicitarea Grupului de lucru către dl Aureliu CIOCOI,
Prim-ministru interimar al Republicii Moldova.

Copreședintele
Grupului de lucru
Vlad BATRÎNCEA
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Copreședintele
Grupului de lucru
Gheorghii LEICIU

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
GAGAUZIYANIN HALK TOPLUȘU
PABOHAH rPyriHA no OEECnEMEHHK) B PAMKAX KOHCTHTyiJHOHHblX HOPM
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l’l.CIIM.. IIIKH MO.I.IOBA 06 OCOBOM CTATyCE ATO rATAy3HB

PEIIIEHHE

o îAK iioHeiiiiH npe^cTaBHTejieii ATO TarayaHM
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a.iAiiiHHCTpaTHBin e

COBeTBI HeKOTOpBIX (|)OH^OB

Ha ochobhhhh n. 5, 6 h n. 9 H3 PerjiaMeHTa 0 ^eaTejibHOCTH paâoHeîi rpynnbi
no oâecneneHHio, b paMKax KoiiCTHTypHOHHbix nopM, ^yiiKpHOHajibHOCTH ATO
raray3Ha h nojioxceHHH saKOHO/țaTejibCTBa PecnyâjiHKH Moji/țOBa 06 ocoSom
CTaTyce ATO raray3HH,

Paâonan rpynna nPHHHMAET PEIIIEHHE.
1. npHHMTb BO BHHMaHHC npe/J,CTaBJieHHyiO HHCjiOpMaHHIO 0 BKJHOneHHH
npe/țCTaBHTejieîi ATO Paray3HH b aAMHHHCTpaTHBHbie coBeTbi HeKOTopbix
(JlOH/țOB.

2. OâpaTHTbCM c iipocbSoîi k IIpaBHTejibCTBy PecnySjiHKH Moji/țOBa
paccMOTpeTb B03M0>KH0CTb BKjnoqeHHM npe/țCTaBHTejieîi ATO raray3HM, a TaioKe
Bcex
3aHHTepecoBaHHbix
cyâbeKTOB,
b
a/țMHHHCTpaTHBHbie
coBeTbi
HapHOHajibHoro OKOJiorHHecKoro Oon/ja, OoH/ța Cou,HajibHbix HHBecTHițHH
Moji/țOBbi, AreHTCTBa no 3Hepro9(|)(|)eKTHBHocTH.
3. Co-npe/țce/țaTejib PaâoHeîi rpynnbi, r-H Bjia/ț B9TPEIHHA,
ynojiHOMOHHBaeTCM pa3pa6oTaTb oâpaipeHHe PaSoHeîi rpynnbi h HanpaBHTb ero
r-Hy Aypejiny HOKOH, BpeMeiiHO HcnojiHmomeMy o6n3aHHOCTH npeMbepMHHHCTpa PecnyâjiHKH Moji/țoBa.

Conpe/țce/țaTejib
paâoneîi rpynnM
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Conpe/țce/țaTejii*
paSoneii rpynnbi
leoprnii .1EIILIY

Grupulde Lucru
Parlamentar
privind Găgăuzia

GL-VB

Gagauziyaylan.
ilgili Parlamentin
țalfșma Grupasi

nr. 16
.2021

Dlui Aureliu CIOCOI
Prim-ministru interimar al
Republicii Moldova

Stimate Domnule Prim-ministru,
La 20 noiembrie 2015 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat
Hotărârea nr. 206 privind crearea grupului de lucru pentru asigurarea, în
cadrul normelor constituționale, a funcționalității unității teritoriale autonome
Găgăuziași a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport cu
statutul special al UTA Găgăuzia.
Pe platforma Grupului de lucru la 16 martie 2021 au fost dezbătute
problemele ce țin de reprezentarea autorităților UTA Găgăuzia în consiliile de
administrație ale fondului ecologic, fondului de investiții sociale, Agenției
pentru Eficiență Energetică, ș.a.
Membrii Crupului de lucru au argumentat necesitatea reprezentării UTA
Găgăuzia în aceste consilii pentru asigurarea transparenței în procesul
decizional, și pentru a fi informați direct despre procesul de luarea a deciziilor
în cadrul consiliilor respective. De asemenea, au fost abordate problemele ce
țin de reprezentarea în consiliile de administrație a acestor fonduri a
structurilor reprezentative ale autorităților administrației publice locale și a
societății civile.
în acest context, Grupul de lucru solicită să examinați oportunitatea
includerii reprezentanților autorităților UTA Găgăuzia, precum și altor subiecți
interesați, în consiliile de administrație a fondurilor.
Opinia Guvernului urmează a fi expediată în adresa dlui Vlad Batrîncea,
vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, Copreședintele Grupului
de lucru.
Cu respect,

Vlad BATRÎNCEA
Copreședintele Grupului de lucru

CANCELARIA DE STAT A REPUBLICIi MOLDOVA
Nr. 29-76-228-2233

Chișinău

26 martie 2021

Domnului Vlad BATRÎNCEA
Vicepreședinte al Parlamentului
Republicii Moidova

Stimate Domnule vicepreședinte,
Cu referire la scrisoarea GL-VB nr.16 din 23.03.2021, privind examinarea
oportunității includerii reprezentanților UTA Găgăuzia în consiliile de administrație
ale unor fonduri sectoriale, menționăm următoarele.
In contextul proiectului de asistență tehnică UE „Sprijin în procesul de
reformă a administrației publice”, Cancelaria de Stat a dispus de expertiza și
suportul partenerilor de dezvoltare pe diverse segmente vizând consolidarea
capacității administrației publice, inclusiv prin identifîcarea unui mecanism
sustenabil de asigurare a sinergiei și corelării dintre fondurile sectoriale existente
(Fondul Ecologic Națfonal, Fondul de Investiții Sociale din Moldova, Fondul pentru
Eficiență Energetică etc.).
Prin urmare, propunerea Grupului de lucru parlamentar privind Găgăuzia,
urmează a fi analizată suplimentar în cadrul exercițiului de evaluare comprehensivă a
statutului acestor fonduri sectoriale și elaborarea unor măsuri de eficientizare a
managementului și coordonării fondurilor, inclusiv prin prisma analizei efectuate cu
suportul partenerilor de dezvoltare.
Cu respect,
Secretar general al Guvernului
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