CLUB OGP – 14 septembrie 2017, Biblioteca Națională
Raportul de autoevaluare

Perioada 5-20 septembrie 2017 este dedicată consultării publice privind Raportul anual de autoevaluare
a Planului Național de Acțiune 2016-2018 aferent Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă, iar în data
de 14 septembrie a fost organizată dezbaterea publică, la care au participat 15 reprezentanți ai
administrației centrale, din cadrul instituțiilor responsabile pentru angajamentele din Plan și 8
reprezentanți ai societății civile, de asemenea actori implicați în implementarea angajamentelor.

Prezentarea de către echipa guvernamentală OGP a sintezei angajamentelor și a principalelor realizări și
întârzieri a fost urmată de o sesiune de întrebări și recomandări referitoare la continuarea implementării
activităților din Planul național.
Au fost o serie de observații generale, precum:
- reconfirmarea angajamentelor și a termenelor de implementare, având în vedere multe acțiuni
neîncepute sau întârziate, care vor afecta și termenul de finalizare (Ovidiu Voicu - Centrul pentru
Inovare Publică, Nicolaie Constantinescu - Kosson Initiative, Adrian Moraru - Institutul pentru Politici

Publice), precum și menționarea principalelor cauze ale întârzierilor (Codru Vrabie - Funky Citizens),
astfel încât societatea civilă să știe cum poate ajuta punctual;
- crearea unor grupuri de lucru în cadrul Clubului OGP pentru angajamente specifice, pentru
identificarea de soluții pentru întârzieri (Codru Vrabie - Funky Citizens);
- introducerea unui centralizator privind stadiul de realizare a angajamentelor (Adrian Moraru - Institutul
pentru Politici Publice), pentru un impact vizual mai ridicat;
- nevoia de creștere a vizibilității OGP în România (Claudiu Tufiș – Universitatea București)
Cele mai multe comentarii specifice au fost legate de angajamentul Parlament deschis:
- adresarea invitației către grupurile parlamentare/Biroul Permanent (O.Voicu, A.Moraru);
- inițierea de discuții și cu reprezentanți ai opoziției (Simona Adam – Platforma România 100);
- propunerea unei politici concrete de deschidere a datelor (Mihail Chiru – Median Research).
Având în vedere interesul crescut pentru organizarea unei întâlniri pe această temă, s-a agreat un
termen pentru prima jumătate a lunii octombrie.
A fost prezentată și o scurtă descriere a stadiului legat de componența Comitetului Național de
Coordonare a implementării Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă în România, instituit prin
Memorandumul privind Aprobarea Planului. Acesta va fi format dintr-un număr egal de reprezentanți ai
autorităților publice și ai societății civile. Reprezentanții instituțiilor publice, deja nominalizați, sunt în
număr de șapte, reprezentarea fiind asigurată la nivel de secretar de stat și membri supleanți din rândul
personalului tehnic. Instituțiile membre în Comitetul Național OGP sunt: Ministerul Afacerilor Externe,
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaţionale, Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social,
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerul Finanțelor
Publice, Ministerul Justiției și Secretariatul General al Guvernului. Cei 7 reprezentanți ai societății civile
vor fi selectați în luna octombrie, în urma depunerii scrisorilor de intenție, pe baza unor criterii de
eligibilitate. Procesul de selecție va fi coordonat de reprezentanții guvernamentali ai Comitetului, pe
baza criteriilor de eligibilitate, și se va defășura după un calendar anunțat, ce conține termene privind:
transmiterea Scrisorii de intenție, publicarea listei de candidați înscriși, publicarea listei de candidați
selectați, începutul mandatului celor 7 membri selectați. După prima selecție, vor fi aleși 7 reprezentanți
pentru un mandat de cca. 4 luni, urmând ca aceștia să stabilească alături de ceilalți candidați înscriși
propunerile proprii privind modalitatea de rotație în Comitet (detalii pe http://ogp.gov.ro/comitetulnational-de-coordonare/).
În încheiere, s-a comunicat faptul că vor fi luate în considerare comentariile deja trimise în mod oficial
către ogp@gov.ro și în cadrul dezbaterii. Până la data de 14 septembrie, au fost primite observații în
scris de la Centrul pentru Inovare Publică și de la consilier local independent al municipiului Bacău.

