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17-06/16 din 13 iunie 2016

CATRE

Victor ZUBCU, Ministrul tineretului qi sportului

Prin prezenta,Yil solicitim respectuos in temeiul Legii Nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la
petifionare qi a Legii Nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informafie si ne comunica{i in
scris urmltoarele:

1. Decizia Ministerului Tineretului qi Sportului (MTS) privind ajustarea gi lansarea
procesului de consultare, avizrre qi adoptare a proiectului de Hotirflre de Guvern
privind Codul de Eticl al Voluntarului qi al Institufiei Gazdd a Activiti{ii de
Voluntariat din Republica Moldova. Menliondm cd, nici pdnd tn prezent nu am primit

ului verbal cu decizi 16 mai 2016 sd fie
semnat de pdrli.

Data cAnd vor fi tipdrite cele 1000 de Ghiduri ale Coordonatorilor de Voluntari din
Republica Moldova pentru care Ministerul Tineretului Ei Sportului a transferat bani cdtre
tipografie la sfArgitul anului 2012, Menliondm cd prin suisoarea T-70/16 din 24,05.2016 ni
s-a comunicat cd ,,Ministerul a reluat disculiile cu tipografia respectivd ;i fn scurt timp vd
yom comunica despre procedurile ulterioare".

Demersurile fdcute de MTS pentru a fi identificate resurse financiare pentru elaborarea
studiului / studiilor asumate prin Acfiunea 3,2,4.5. qi Acfiunea 3.2.4,6. din Planul de
Ac{iuni al Strategiei de Dezvoltare a Societ[fii Civile (SDSC) 2012-2015 privind
dezvoltarea diferitelor tipuri de voluntariat precum gi contribulia acestora la combaterea qi
reducerea sdrdciei.

Cu respect,

Nicolae PROCOPIE,
Director Executiv TDV

Coaligia pentru promovarea legii Si a activitdlilor de voluntariat:
Asocialia Obgteasci ,,Tinerii pentru dreptul la viaf5" (TDV), Centrul de Resurse ,,Tineri gi Liberi",

Centrul de Resurse al Organizaliilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din R. Moldova (CReDO),
Consiliul Nafional al Tineretului din Moldova (CNTM), Asociafia,,MOTIVATIE" din Moldova, Serviciu pentru pace (Spp).

Parteneri: Centrul Comunitar pentru Copii 9i Tineri cu dizabiliteli fizice (CCCT)
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