cDo

"r.

l6Q

24 rume 2o2o

oldova

Comisia drepturile omului
qi

rela[ii interetnice

DECIZIE

pe marginea Raportului Avocatului Poporului

privind respectarea drepturilor
qi libertfl1ilor omului in Republica Moldova
in anul zorg

in temeiul art.zz din Regulamentul Parlamentului gi al art.zg alin. (+)
din Legea nr.52 din og.o4.2ou4 cu privire la Avocatul Poporului
(Ombudsmanul),
Comisia drepturile omului gi rela[ii interetnice adoptl prezenta decizie.

Art.

1.

- Se ia act de Raportul Avocatului Poporului

privind respectarea

libertdtilor omului in Republica Moldova in anul zoLg prezentat
de cdtre dna Maia B[n[rescu, Avocatul Poporului pentru Drepturile
Copilului; dna Olga Vacarciuc, Secretar General al Oficiului Avocatului
Poporului; dl Dumitru Roman, gef Direclie monitorizare qi raportare din
cadrul Oficiului Avocatului Poporului, precum qi de informafia prezentat[ de

drepturilor

qi

cltre membrii

Comisiei drepturile omului

gi relatii interetnice a

Parlamentului cu referire la actMtatea Avocatului Poporului in perioada de
timp indicatd.

problemelor existente
in domeniul drepturilor qi libertltilor omului, fapt ce denot[ potentialg!
Oficiului Avocatului Poporului de a-gi realiza sarcinile in domeniul asigur[rii
respect[rii drepturilor omului in Republica Moldova, fapt co-nfirmat gi prin
u.tbditurea cu statutul A in conformitate cu prevederile rezolufiei +8lrg+ a
Adunlrii Generale a Organizaliei Naliunilor Unite, cunoscutd 9i sub
de la Paris.
denumirea de Principiile
-existen[a
mai multor factori ce impiedic[ procesul de
Comisia atest[
bund organizare a activit[fii Oficiului Avocatului Poporului -9i care servesc
drept ob"stacole in calea realiz[rii atribu[iilor sale func[ionale. Dificult[1ile
.otritutute ar fi, cadrul legal imperfect (caren[e ale Legii cu privire la Avocatul
poporului (Ombudsmanul) ttf. 5z din og.o4.2o15 gi a c-adrului normativ
aferent), precum gi lipsa unui sediu corespunzdtor cerintelor de asigurare a
securit[lii gi igienei muncii.

Art. 2. -

Se apreciazd, abordarea consecventl a
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Art. g. - Comisiile permanente ale parlamentului:
a) vor desfhgura

audieri parlamentare pe marginea problemelor abordate
Raportul A-"ggutglui _Poporului privind respectarea drepturilor 9i
libert[{ilor omului in Republica Moldova in anul zoig reiegind din domeniile
lor de competenfd;
b) vor contribui la corelarea cadrului legal cu normele generale privind
respectarea drepturilor gi libert[{ilor omului;
c) vor imbunlt[ti controlul parlamentar pentru a asigura respectarea
drepturilor gi libertfl1ilor omului.

il

Art.4.

- Guvernul:

- va inldtura caren{ele Legii cu privire la Avocatul Poporului
(ombudsmanul) nr. 52 din o3.o 4.2oLsgi a cadrului normativ aferent;^
- va intreprinde acgiuni prompte pentru inl[turarea cauzelor ce au

condus la incllcarea drepturilor omului, indicate in Raportul Avocatului
Poporului privind respectarea drepturilor gi libertd{ilor omului in Republica
Moldova in anul 2oLg gi pAn[ in data de 3o noiembrie zozo va iirforma
Comisia cu privire la realizareaacestora.

Art. 5. - Autoritililor administrafiei publice locale de toate
nivelurile li se recomand[:
a) sd asigure respectarea drepturilor gi libertd;ilor fundamentale ale

omului potrivit competen{elor ce le revin;

b) s[ intreprind[ mdsuri ferme in vederea angajdrii specialigtilor
principali Pentru proteclia drepturilor copilului in autorit5lile publice locale
de nivelul I;
c) sd asigure transparenla in procesul decizional in conformitate cu
prevederile Legii nr.zgg/zoo8 privind transparenfa in procesul decizional.
Art. 6. - Avocatului Poporului i se recomandi:

a) s[ continue procesul de

consolidare

a capacit[lilor Oficiului

Avocatului_ Poporulu! nrin asigurarea managementului strategic, tactic Ai
operational al instituliei, in vederea realizdrii optime a misiunii giobiectivelor
strategice;
b) s[ continue promovarea proactivd a drepturilor gi libertdfilor omului

in societate gi s[ intreprindd m[suri pentru asigurarea unei comunicdri

eficiente in plan intern gi extern dintre Oficiul Avocatului Poporului gi mass-

media, organiza[ii ale societd{ii civile, institufii omologe, parteneri de
dezvoltare, organi zalii interna{ionale in domeniul drepturilor omului ;
c) s[ contribuie la perfec{ionarea legislafiei prin promovarea mai activl
a propunerilor Ei recomanddrilor elaborate in vederea elimindrii cauzelor gi
condiliilor ce creeazl premise pentru incllcarea drepturilor qi libertl{ilor
omului;

d) sd susfind o comunicare eficient[ dintre Oficiul Avocatului Poporului
gi mass-media, organizafiile societdfii civile, instituliile omoloage, partenerii
de deryoltare gi organizaliile internalionale in domeniul drepturiloi omului;
e) sd continue monitorizarea realizdrii de cltre Repubhca Moldova a
recomand[rilor inaintate de cdtre organismele internalionale de protectie a
drepturilor omului.
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Doina GHERLAI\I,
Preqedinta Comisiei

