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D E C R E T
cu privire la instituirea Consiliului societății civile 
pe lîngă Președintele Republicii Moldova 

În scopul conlucrării Președintelui Republicii Moldova cu 
societatea civilă privind problemele de importanță majoră 
ale dezvoltării țării și în temeiul art. 94 alin. (1) din Constituția 
Republicii Moldova, 

Președintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Art. 1. - Se instituie Consiliul societății civile pe lîngă 

Președintele Republicii Moldova.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul Consiliului societății 
civile pe lîngă Președintele Republicii Moldova, conform 
anexei nr. 1.

Art. 3. - Se aprobă componența comisiilor de profil ale 
Consiliului societății civile pe lîngă Președintele Republicii 
Moldova, conform anexei nr. 2.

 

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Igor  DODON
 

Nr. 309-VIII. Chişinău, 28 iulie  2017.
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                                                                                                              Anexa nr. 1
                                                                                           la Decretul Președintelui Republicii Moldova
                                                                                           nr. 309-VIII  din 28  iulie 2017

REGULAMENTUL 
cu privire la Consiliul societății civile pe lîngă Președintele Republicii Moldova

Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE

1. Consiliul societății civile (în continuare - Consiliul) este 
instituit pe lîngă Președintele Republicii Moldova cu statut 
de organ consultativ, care asigură interacțiunea dintre șeful 
statului și societatea civilă privind consolidarea societății, 
întărirea statalității, facilitarea dialogului între reprezentanţii 
societății civile în cele mai importante subiecte - construcția 
statală, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale 
cetățenilor, susținerea principiilor democratice ale dezvol-
tării societății prin: 

a) implicarea cetățenilor, asociațiilor obștești și a altor 
organizații non-profit; 

b) elaborarea și susținerea inițiativelor civile de 
importanță națională   care vizează realizarea drepturilor, 
libertăților și intereselor legitime, prevăzute de Constituție, 
ale cetățenilor, asociațiilor obștești și ale altor organizații 
non-profit;

c) analizarea și consultarea proiectelor de legi și altor 
acte normative;

d) prezentarea Președintelui Republicii Moldova a 
recomandărilor ce țin de determinarea priorităților în 
vederea sprijinirii de către stat a asociațiilor obștești, a altor 
organizații non-profit și a asociațiilor de cetățeni, care au 
ca scop dezvoltarea societății civile;

e) acordarea susținerii informaționale, metodologice 
și de alt ordin pentru Președintele Republicii Moldova, 
asociațiile obștești și organizațiile non-profit;

f) implicarea cetățenilor, asociațiilor obștești și a altor 
organizații non-profit, precum și a reprezentanților mass-
mediei în examinarea problemelor legate de respectarea 
libertății de exprimare, a dreptului cetățenilor de a difuza 
informații prin mijloace legale, de asigurare a garanțiilor 
libertății de exprimare, libertății  mass-mediei și dreptului 
la întruniri. 

2. Consiliul îşi desfășoară activitatea în conformitate cu 
prezentul Regulament.

Capitolul II
ATRIBUȚIILE CONSILIULUI

3. Consiliul are următoarele atribuții:
a) prezintă Președintelui Republicii Moldova recomandări 

din partea societății civile asupra inițiativelor legislative ce 
țin de diverse domenii ale vieții sociale;

b) analizează solicitările din partea șefului statului, 
prezentîndu-i soluții  și recomandări asupra problemelor 
din societate; 

c) organizează dezbateri publice asupra proiectelor de 
legi și altor acte normative în conformitate cu legislația în 
vigoare;

d) analizează propunerile exponenţilor societăţii civile 
privind acţiunile necesare în vederea realizării politicilor 
publice;

e) antrenează în activitatea sa experţi şi specialişti din 
diferite domenii;

f) creează grupuri de lucru și consilii de experți pe diferite 
sectoare, constituite din membri ai Consiliului, precum și din 
personalități notorii, reprezentanți ai autorităților publice;

g) inițiază propuneri pentru modificarea prezentului 
Regulament.

Capitolul III
COMPONENŢA CONSILIULUI

4. Consiliul este constituit din președinte, secretar și 
membrii acestuia. 

5. Preşedintele Consiliului: 
a) convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului; 
b) coordonează activitatea Consiliului.
6. Secretarul Consiliului:
a) pregătește și asigură desfășurarea lucrărilor Consi-

liului;
b) prezintă spre aprobare președintelui Consiliului 

ordinea de zi a ședinței, materialele necesare și lista 
participanților la ședință;

c) monitorizează îndeplinirea deciziilor Consiliului;
d) perfectează procesul-verbal al ședinței și alte 

documente ale Consiliului;
e) exercită și alte atribuții delegate de către președintele 

Consiliului.
7. Membrii Consiliului:  
a) examinează subiectele propuse pe ordinea de zi și 

materialele aferente;
b) propun comisiei din care fac parte includerea în 

programul ședinței Consiliului a anumitor subiecte care vor 
fi analizate, cu condiția prezentării lor secretarului Consiliului 
cu cel puțin cinci zile înainte de ședință;

c) își îndeplinesc atribuțiile doar pentru un singur mandat 
de doi ani.
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8. Consiliul este compus din comisii de profil după cum 
urmează:

1) Comisia pentru integritate și expertiză juridică – 
avizarea actelor inițiate  de Președintele Republicii Moldova, 
promovarea inițiativelor de reforme juridice;

 2)  Comisia pentru constituționalitate și drepturile omului – 
elaborarea propunerilor privind reforma constituțională și 
drepturile omului;

3) Comisia pentru mass-media și comunicare – elabo-
rarea propunerilor privind cadrul legislativ referitor la liber-
tatea de expresie și activitatea mass-mediei;

4) Comisia pentru susținerea diasporei – elaborarea 
inițiativelor privind   protecția comunităților de cetățeni ai 
Republicii Moldova din străinătate, stabilirea relațiilor de 
prietenie cu țările în care sînt stabiliți concetățenii noștri, 
promovarea imaginii de țară, precum și a inițiativelor pentru 
susținerea diasporei;

5) Comisia pentru sănătate – elaborarea propunerilor 
privind ocrotirea   sănătății, monitorizarea politicilor de 
stat în domeniul sănătății publice,  a expertizei medicale a 
vitalității și a activității farmaceutice;

6) Comisia pentru tineret – elaborarea propunerilor 
privind politicile de tineret; promovarea inițiativelor civice 
ale organizațiilor de tineret;

7) Comisia pentru sport și turism – elaborarea propu-
nerilor privind   dezvoltarea sportului; identificarea soluțiilor 
pentru renovarea bazei materiale a educației fizice și 
sportului, promovarea inițiativelor în domeniul turismului;

8) Comisia pentru cultură, educație și știință – elaborarea 
propunerilor privind cadrul legal în domeniul învățămîntului, 
culturii și științei, promovarea inițiativelor civice privind reabi-
litarea instituțiilor teatrale, cluburilor și caselor de cultură, 
a ocrotirii monumentelor de cultură, istorie și arhitectură,   
a inițiativelor privind ridicarea calității învățămîntului;

9) Comisia pentru protecția socială, ocrotirea familiei, 
mamei și copilului – promovarea inițiativelor referitoare 
la politicile sociale, monitorizarea aplicării legislației în 
domeniul respectiv;

10) Comisia pentru consolidarea statalității și reinte-
grarea țării – promovarea inițiativelor civice privind ridicarea 
gradului de patriotism, a inițiativelor de apropiere a celor 
două maluri ale Nistrului;

11) Comisia pentru relații interetnice – elaborarea 
propunerilor privind problemele minorităților naționale și 
integrarea socială a lor, monitorizarea aplicării cadrului 
legislativ privind nediscriminarea;

12) Comisia pentru culte și patrimoniu cultural – 
problemele cultelor religioase, ale relației bisericii cu statul 
și ale păstrării patrimoniului cultural;

13) Comisia pentru veteranii Forțelor Armate, ai 
organelor de drept și participanții la conflictele militare – 
promovarea inițiativelor în domeniul protecției sociale a 
veteranilor și consolidarea mișcării acestora;

14) Comisia pentru problemele populației legate 
de demografie și migrație – elaborarea propunerilor în 
domeniile respective; 

15) Comisia pentru control public – promovarea 
inițiativelor legate de activitatea autorităților publice de 
toate nivelurile. 

9. La necesitate pot fi instituite și alte comisii de profil.

10. Fiecare comisie este compusă din membri – 
reprezentanți ai societății civile din domeniile respective. 
Președinții comisiilor sînt numiți de către Președintele 
Republicii Moldova din rîndul membrilor Consiliului. 
Vicepreședinții și secretarii comisiilor sînt aleși cu votul 
majorității membrilor comisiilor. 

11. Ședințele comisiilor sînt publice, dar pot fi organizate 
și ședințe închise. Acestea sînt convocate și prezidate de 
către președinții comisiilor nu mai rar decît o dată la două 
luni, iar în caz de necesitate se pot desfășura ședințe 
extraordinare. Procesele-verbale sînt întocmite de către 
secretarii ședințelor, aleși din rîndul membrilor.

12. Logistica și lucrările de secretariat ale Consiliului 
sînt asigurate de către Aparatul Președintelui Republicii 
Moldova.

Capitolul IV
ȘEDINȚELE CONSILIULUI

13. Ședințele Consiliului sînt, de regulă, publice. În caz 
de necesitate,   se convoacă ședințe închise. 

14. Consiliul se întrunește în ședință după necesitate, 
dar nu mai rar decît o dată în trimestru, la convocarea 
Președintelui Republicii Moldova  sau la inițiativa  a 1/3 din 
membrii Consiliului. 

15. Ședințele Consiliului se consideră deliberative dacă 
la ele participă 2/3 din numărul total al membrilor. 

16. Ședințele Consiliului sînt prezidate de către 
Președintele Republicii Moldova.

17. La ședințele Consiliului pot participa și alte persoane 
decît membrii Consiliului, cu condiția ca acestea să fie 
înregistrate de către secretarul Consiliului cu cel puțin trei 
zile înainte de ședință. 

18. Ordinea de zi se aduce la cunoștința membrilor 
Consiliului şi, după caz, a persoanelor invitate cu cel puțin 
șapte zile înainte de convocarea ședinței. 

19. La examinarea problemelor din cadrul ședințelor 
Consiliului  participă toate persoanele prezente, dar în 
procesul adoptării recomandărilor   doar membrii au drept 
de vot. 

20. Procesul-verbal al ședinței Consiliului se întocmește 
în termen  de cel mult zece zile de la data desfășurării 
acesteia şi se semnează  de  către  secretarul  Consiliului.

Capitolul V
RECOMANDĂRILE CONSILIULUI

21. Recomandările Consiliului:
a) sînt adoptate cu votul majorității membrilor prezenți;
b) sînt semnate de către secretarul Consiliului; 
c) pot servi drept temei pentru emiterea de către 

Președintele Republicii Moldova a decretelor și luarea 
hotărîrilor în probleme de importanță națională.

Capitolul VI
LEGITIMAȚIA  MEMBRULUI  CONSILIULUI

22. Fiecare membru al Consiliului primește o legitimație, 
care constituie un act ce confirmă atribuțiile acestuia, 
valabilă doar pe durata exercitării  mandatului. 

23. Modelul legitimaț iei este aprobat de către 
Președintele Republicii Moldova.

 24. Nu se permite folosirea legitimației în scopuri 
personale. Încălcarea prevederii respective duce la 
pierderea statului de membru al Consiliului.
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                    Anexa nr. 2
la Decretul Președintelui Republicii Moldova
nr. 309-VIII din 28 iulie 2017

CONSILIUL SOCIETĂȚII CIVILE

Președinte
DODON Igor  - Președintele Republicii Moldova

Secretar 
POSTURUSU Nicolae  - secretar general adjunct al Aparatului 

Președintelui Republicii Moldova
COMPONENȚA COMISIILOR DE PROFIL ALE CONSILIULUI

Comisia pentru integritate și expertiză juridică
Președinte

MIDRIGAN Pavel  - decan al Facultății Relații Internaționale 
a Universității de Studii Politice și 
Economice Europene „Constantin 
Stere”

Membri: 
BANARU Vadim - avocat
COJOCARI Eugenia  - doctor habilitat în drept, șef al 

Catedrei Drept Privat a Universității de 
Studii Politice și Economice Europene 
„Constantin Stere” 

DEREVENCO Vitali  - jurist, șef adjunct al Direcției generale 
a Administrației Bașcanului Găgăuziei 
UTA Găgăuzia

GROSU Alexandru  - avocat
PANȚÎRU Victor  - avocat
PISARENCO Olesea  - avocat
POPIL Angela  - avocat
RAILEAN Petru  - jurist, ex-judecător la Curtea 

Constituțională a Republicii Moldova
ZGARDAN Diana  - notar 

Comisia pentru constituționalitate și drepturile 
omului
Președinte

PULBERE Dumitru  - ex-președinte al Curții Constituționale 
a Republicii Moldova 

Membri: 
ARMEANIC Alexandru  - doctor în drept, conferențiar univer-

sitar, șef al Catedrei Drept Public al 
Academiei de Studii Economice a 
Moldovei 

BOSÎI Gheorghe  - jurist la Centrul de Asistență Juridică 
pentru Persoane cu Dizabilități 

CUZNEȚOV Alexandru  - doctor în drept, avocat, conferențiar 
universitar la Departamentul drept 
privat al Facultății Drept a Universității 
de Stat din Moldova 

GUȘTIUC Andrei  - doctor în drept, conferențiar univer-
sitar, cercetător științific la Institutul 
de Cercetări Juridice și Politice al 
Academiei de Științe a Moldovei 

ISMAILOV Namig  - jurist, expert în drept constituțional 
MARIȚ Alexandru  - doctor în drept, profesor universitar, 

conferențiar universitar 
TALMACI Roman  - președinte al Uniunii Naționale a 

Executorilor Judecătorești 
ȚURCAN Sergiu  - doctor în drept, conferențiar 

universitar la Universitatea Liberă 
Internațională din Moldova

Comisia pentru mass-media și comunicare
Președinte

PAHOMOVA Elena  - jurnalist, producător „NTV-Moldova” 
Membri: 

BERLINSKI Ion  - ziarist 
MANASTIRLI Serghei  - jurnalist 
MIHAIL Dinu  - jurnalist, scriitor 

MIHAIL Valeriu  - jurnalist, scriitor 
PERUNOV Veaceslav  - editor al ziarului independent „СП”,  

municipiul Bălți 
ROBU Ion  - ziarist sportiv 
ROITBURD Elena  - jurnalist, comentator 
SEMIONOVA Iulia  - președinte al Asociației jurnaliștilor 

de limbă rusă 
VARDANEAN Ernest  - politolog, publicist 
VOLNIȚCHI Igor  - jurnalist, scriitor

Comisia pentru susținerea diasporei
Președinte 

GRÎU-BORA Cătălina  - economist 
Membri: 

AGHENIE Constantin  - antreprenor, Rovigo, Republica 
Italiană 

ATANASOV Pavel  - antreprenor, Republica Belarus 
CEBOTARI Olga  - director general al Organizației 

Obștești „Centrul susținerii tinere-
tului din Moldova”, orașul Moscova, 
Federația Rusă 

HIOARA Dumitru  - specialist bancar la HypoVerein-
sbank-Unicredit Bank AG, Munich, 
Republica Federală Germania 

OSADCII Olga   - președinte al Comunităț i i 
Europei de Est și Asiei Centrale din 
Huntsville, Alabama, Statele Unite 
ale Americii 

SAVOIA Luigi  - specialist în strategie de marketing 
și comunicare, fondatorul proiectului 
„Moldova în Progres”, Republica 
Italiană 

SELEZENY Lidya  - președinte al diasporei Republicii 
Moldova în orașul Surgut, Federația 
Rusă 

TANASII Alexandru  - consilier al președintelui Asociației 
moldovenilor din Sankt Petersburg, 
Federația Rusă 

TONU Maria  - președinte al Comunității moldo-
venilor din Ontario, Canada

Comisia pentru sănătate
Președinte 

GUDUMAC Eva  - doctor habilitat în științe medicale, 
profesor universitar, academician 

Membri:
BOLOGAN Nicolai   - doctor în științe medicale  
GHIDIRIM Nicolae   - profesor universitar, doctor 

habilitat în științe medicale  
GÎȚU Lora   - asistent universitar la Catedra 

Medicină de Familie a Universității 
de Stat de Medicină  și Farmacie 
„Nicolae Testemițanu”  

MAGDEI Mihail   - doctor habilitat în științe medicale, 
cercetător științific principal la 
Centrul Național de Sănătate Publică  

ȘCIUCA Svetlana   - doctor habilitat în științe medicale, 
profesor universitar  

ȘTEPA Sergiu   - doctor în științe medicale, profesor 
universitar la Universitatea de Stat 
de Medicină și Farmacie  „Nicolae 
Testemițanu”  

ZLATOVCEN Alexei  - doctor în științe medicale, șef al 
Direcției principale sănătate și 
protecție socială din UTA Găgăuzia
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Comisia pentru tineret
Președinte 

ROIBU Dumitru  - activist civic, președinte al 
Asociației Obștești „Urmașii lui 
Ștefan” 

Membri: 
CHISEEV Dumitru  - activist civic, jurnalist, profesor 

universitar  la Universitatea de Stat 
din Comrat, UTA Găgăuzia 

DIMOGLO Nina  - președinte al mișcării de tineret 
„Ileri”, Comrat, UTA Găgăuzia 

ILASCIUC Andrei  - lucrător în domeniul tineretului, 
profesor universitar la Universitatea 
de Stat din Moldova 

PROZOROVSCHI 
Andrei  -  reprezentant  a l  Senatu lu i 

Studențesc al Institutului Relații 
Internaționale al Moldovei 

SÎRBU Igor  - președinte al Alianței Naționale 
YMCA din Republica Moldova 

TABACARI Alina  - activist civic, voluntar, lucrător în 
domeniul tineretului

Comisia pentru sport și turism
Președinte 

CASAPU Tudor  - campion olimpic, președinte al 
Federației de Haltere din Republica 
Moldova 

Membri: 
CHICU Valentin  - coordonator de proiect la Federația 

de Fotbal din Republica Moldova 
CIOBANU Eduard  - președinte al Asociației Presei 

Sportive din Republica Moldova  
DORGAN Viorel  - doctor habilitat, profesor univer-

sitar, prim-prorector al Universității 
de Stat de Educație Fizică și Sport 

EȘANU Marcela  - consultant în comunicare și relații 
publice 

GHEORGHIU Victor  - șef de secție în Direcția generală 
educație, tineret  și sport a Consi-
liului Municipal Chișinău 

GROSUL Valeriu  - director al școlii sportive speci-
alizate de tenis  de masă din 
orașul Dubăsari, Antrenor Emerit 
și Lucrător Emerit în domeniul 
sportului din Republica Moldova 

MANOLACHI 
Veaceslav  - doctor habilitat, profesor univer-

sitar, rector  al Universității de Stat 
de Educație Fizică și Sport 

MĂRGINEANU Gabriel  - președinte al Asociației Patronale 
a Industriei Turismului 

OVSEANIC Domnica  - director general al Agenției de 
Turism „Moldova Discovery”  

POPEL Vasile  - profesor de educație fizică la 
Liceul Teoretic „Olimp”, director 
al Agenției Teritoriale Olimpice și 
Sportive din raionul Rezina 

SCRIPNIC Constantin  - director al Complexului Sportiv 
„Futsal Arena FMF”, comuna 
Ciorescu 

ȘIȘCAN Alexandru  - președinte al Asociației Obștești 
„Asociația de Rugby din municipiul 
Chișinău”

Comisia pentru cultură, educație și știință
Președinte 

BENIUC Valentin  - doctor în istorie, doctor 
habilitat în științe politice, rector al Institutului de Relații 
Internaționale din Moldova 

Membri: 
CIOBU Emil  - doctor în filosofie, conferențiar 

universitar  la Universitatea de 
Stat din Moldova, ex-ambasador al 
Republicii Moldova în România 

COSTACHI Gheorghe - doctor habilitat în drept, acade-
mician, profesor universitar, cerce-
tător științific principal la Institutul 
de Cercetări Juridice și Politice al 
Academiei de Științe a Moldovei 

CURDOV Ivan  - profesor universitar, șef al Catedrei 
Educație Fizică și Sport a Institutului 
de Relații Internaționale din Moldova 

DRUMEA Luminița  - secretar al Consiliului UNESCO în 
Republica Moldova 

GALBEN Andrei  - doctor în istorie, rector al 
Universității Libere Internaționale 
din Moldova 

GORGOS Vlad  - Artist al Poporului, conducător 
artistic al formației „Millenium” 

GROSUL Vladislav  - doctor în istorie, profesor univer-
sitar, cercetător științific principal la 
Institutul Rus de Istorie al Academiei 
de Științe a Federației Ruse 

MADAN Veaceslav  - ex-ministru al culturii, ex-ambasador 
NEGUȚA Eugen  - conducător artistic al Ansamblului 

de acordeoniști „Concertino” 
PALIȚ Nicolae  - Artist al Poporului, solist în 

Orchestra de Muzică Populară 
„Folclor” 

ȘLAPAC Mariana  - cercetător științific principal la 
Institutul Patrimoniului Cultural al 
Academiei de Științe  a Moldovei 

ȚURCAN Valeriu  - doctor în arte, scriitor, ex-vicemi-
nistru al culturii

Comisia pentru protecția socială, ocrotirea familiei, 
mamei și copilului

Președinte 
MANEA Leonid  - ex-președinte al Confederației 

Sindicatelor din Moldova 
Membri: 

CALICIȘCOVA-
TATARU Liubovi  - jurist, magistru în politologie 
CREMINSCHI Maria  - consultant principal pe probleme 

sociale  în Confederația Națională a 
Sindicatelor din Moldova 

DODIȚĂ Ghenadie  - economist, asistent broker 
MOSCALEV Vladimir  - activist obștesc 
PURCAREANU 
Gheorghe  - manager 
SÎRBU Ala  - profesoară de chimie, gradul I 
SOFRONIE Mircea  - doctor habilitat în științe medicale 
SPATARU Tatiana  - doctor habilitat în sociologie la 

Academia  de Științe a Moldovei 
SUHODOLISCAIA 
Lilia  - magistru în dreptul familiei la 

Universitatea de Stat din Comrat, 
UTA Găgăuzia  

Comisia pentru consolidarea statalității și 
reintegrarea țării

Președinte 
STEPANIUC Victor  - doctor în istorie, decan la Institutul 

de Relații Internaționale din Moldova 
Membri: 

CÎRLAN Gheorghe  - jurist, avocat, ex-deputat în 
Parlament 

CÎVÎRJIC Afanasi  - jurist, ex-procuror 
GRAMMA Cristina  - jurist, magistru în drept internațional 

și magistru în securitatea națională 


