CLUB OGP – 28 ianuarie 2016, Biblioteca Națională

Calendarul de acțiuni OGP România 2016

Club OGP a început al treilea an de dezbateri în data de 28 ianuarie 2016 cu teme referitoare la cadrul
de elaborare a angajamentelor României pentru noul Plan Național de Acțiune 2016-2018, ținând cont
de calendarul și obiectivele impuse de conducerea Open Governement Partnership.
Invitați speciali au fost:


doamna Violeta Alexandru, Ministrul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic și domnul Secretar
de Stat Mihai Lisețchi (MCPDC);



domnul David Timiș, Romanian Youth Delegate at the United Nations: Agenda Națiunilor Unite
pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă – Sustainable Development Goals – the
UN Agenda 2030;



doamna Luminița Ghiță, Șef Serviciu Dezvoltare Durabillă și Politici Publice în cadrul Ministerului
Mediului, Apelor și Pădurilor: Consolidarea dimensiunii de mediu în cadrul Agendei 2030 pentru
Dezvoltare Durabilă.

În deschidere, Radu Puchiu, coordonatorul OGP în România, a adresat invitația tuturor celor prezenți să
participe la propunerea de angajamente în cadrul sesiunii de consultare pentru elaborarea noului Plan
național.
De asemenea, a prezentat contextul în care a fost invitat David Timiș, Romanian Youth Delegate at the
United Nations, respectiv faptul că în septembrie 2015, Comitetul OGP a decis ca Parteneriatul să devină
o platformă pentru implementarea Agendei 2030. Astfel, statele membre trebuie să-și asume

angajamentul de a promova în planurile de acțiune principiile acesteia. România se numără printre țările
care au semnat Joint Declaration on Open Government for the Implementation of the 2030 Agenda for
Sustainable Development.

Principaleleîntrebări pe această temă au fost cum se vor concretiza aceste obiective și cum va aborda
România atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă.
În ceea ce privește intervenția reprezentanților Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic,
aceștia și-au manifestat disponibilitatea de a susține procesul de consultări pentru noul Plan și de a
contribui la măsurile de creștere a transparenței administrației.

