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Stimate domnule Pregedinte,

Serviciul Asisten!5 JuTidicД а Aparatului Preqedintelui raionului, solicitй respectuos sй fie

inclus proiecful de decizie iп oTdinea de zi а gedin{ei Consiliului Raional cu urmitоаrе intrebare:

,,Cu privire la instituirea comisiei raionale pentru proteclia drepturilor omului"

Mёrii Alina,
ýef Serviciului Asisten!й JuridicЁ

Domnului Rusnac Veaceslav,
Pregedinte al Raionului Sоrоса

Cu respect,



proiect de decizie

Cu рriчirе la instituirea Comisiei raionale
репtrч proteclia drepturilor omului

Consiliul Raional Soroca intrunit in ;edin!ё оrdiпаrй din data de _ aprilie 2021,
Ачбпd in vedere:
- Expunerea de motive din Nota informativi la proiectul de decizie ,,cu privire la instituirea comisiei

- Raporful de expertizi juridici а Serviciului de Asisten}й Juridici nT. din _2021;
- Avizul Comisiei de specialitate рчпtrч inftebari juridice 5i admi.ristralie pйti"a;
In temeiul ;

- art.43 alin. (2) din Legea пr.436/2006 privind administralia publici localа, сч modificirile
ulterioare,

- Legea пr.100/2017 cu privire la actele поrmаtiче, cu modificdrile ulterioare;
- HotбrArea Parlamentului пr.89/20l8 cu рriчirе la aprobarea Planului national de acliuni in

domeniul drерfurilоr omului pentru апii 2018-2022,
- НОtirirеа Guvemului пr.65/2019 cu privire la Consiliul nalional pentru dlepturile omului,

DECIDE:
1 . Se instituie Comisia rаiопаlЁ pentru proteclia drepturilor omului.
2. Se арrоЬй:
2.1 Соmропеп!а поmiпаld а Comisiei raionale репtru proteclia drepturilor omului, сопfоrm

anexei пr.1 .

2.2 Regulamentul de оrgапizаrе qi fuпс}iопаrе а Comisiei raionale репtrч proteclia drерturilоr
omului, сопfоrm anexei nr.2.

3. Se stabilegte сё, in caz de ёliЬеrаrе а mеmЬrilоr Comisiei din funcliile delinute, atribuliile
acestora vоr fi executate de persoanele nou-desemnate in aceste func{ii, fard emiterea unei noi
decizii-

4. Se арrоЬй Regulamentul privind activitatea coordonatorului in domeniul drepturilor omului,
сопfоrm anexei пr.3 qi se dеsеmпемi сооrdопаtоr in domeniul drepturiloT omului ýef
Serviciului Asistenld Juridici а Aparafului Preqedintelui raionului.

5. Prezenta decizie se аdчсе la cunoýtinta publici рriп publicarea in Registrul de Stat al Actelor
locale 9i se соmuпiсй prin tгапsmitеrеа copiei:

- Preýedintelui Raionului Soroca;
- Vicepregedintelui RaionuluiSoroca;
- Secretarului Consiliului Raional Soroca;
- Serviciului de Asisten{й Juridici;

J,O!!й4

raionale pen
din

Elaborat:

Coordonat:

tru protectia drерfurilоr omului" pIezentat de Serviciul Asisten}i Juridicd nr._
2021;

M5Tii Alina, ýеf Serviciului Asisteniй Juridicё

l Rusnac Veaceslav, Рrе;еdiпtе al Raionului Soroca

Рачпеsсu Svetlana, Vicepregedinte al Raionului Sоrоса

Воrdiапч Alla, Vicepreqedinte al Raionului Sоrоса

Stela Zabrian, SecTetar al Consiliului Raional Soroca

LrlдtuL

Avizat:



Anexa nr.l
la Decizia consiliului Raional

Soroca пr. din .04.202l

Соmропеп{а Nominali
а Comisiei rаiопаlе репtrч protectia drepturilor оmчlчi

Pre;edinte al Comisiei:
1. Rusnac Veaceslav, Preqedinte al raionului Soroca

Vicepreqedinte al Comisiei :

2. Paunescu Svetlana, Vicepregedinte al raionului Soroca, responsabil de ргоЬlеmе sociale

sесrеtаrчl comisiei:
З. Alina Мlгii, ýef al Serviciului AsistenJi Juridic6;

Membrii ai Comisiei:

4, Nicula Vladimir, ýef Direcliei Asisten!й Sociald qi Proteclia Familiei;

5. Mu;enco Angela, ýef Direcliei invitimAnt;

6. Eugeniu Strосhiп, ýef, Comisar-gef al Inspectoratului de Polilie Soroca;

7. Bordianu Vаlеriu, Viсеdirесtоr al IMSP Spitalul Raional ,,A.Prisacari" Soroca;

8. Galben Doina, qef Centrului Multifunclional Sоrоса al Agenliei Servicii Publice;

9. Stela Babici, director CRT ,,Dacia";
l0. Ojog Аппа, Viсерrimаr iц domeniul рrоЬlеmе sociale, educalie, tineret, sport;

1 1 . Eduard Fiqtic, рrосurоr-qеf iпtеrimаr al Рrосчrаflrii rаiопului Soroca,

secretarul consiliului Raional sоrоса zabrian stela



Апеха пr.2
la Decizia consiliului Raional

Soroca пт. din .04.202l

RЕGULЛМЕNТUL
privind organizarea ;i fчпс{iопаrеа comisiei rаiопаlе Soroca

репtru protec{ia drepturilor omului

I. Dispozitii generale

1. Comisia rаiопаli pentru pгotectia drepturilor omului este strчсturа locali ale Consiliului
Nalional pentru Drepfurile Omului, сrеаtй de catre autoritatile adnrinistraliei publice locale in
scopul аsigurбrii implementбrii politicilor nalionale in domeniul drерturilог omului 9i
monitorizйrii respectйrii drерturilоr omului la nivel local.
2. Regulamentul de activitate а Comisiei rаiопаlе Sоrоса pentru protec}ia drерtчrilоr omului
(in continuare - Regulament) stabileýte modul de оrgапizаrе qi fuпсliопаrе а Comisiei pentru

ргоtесliа drepturilor omului (in continuare - Comisia).
3. Comisia este organul intersectorial consultativ, Йrй personalitate juridicd, сате asigurЁ
сооrdопаrеа 9i раrtiсiраrеа tuturor strucfurilor locale in proteclia qi рrоmоvаrеа drерturilоr
omului din comunitate.
4. Comisia se instituie iп саdrчl autoritatii administraliei publice locale de nivelul doi, рriп
decizia consiliului гаiопаl qi activeazй iп baza regulamentului арrоЬаt de сdtrе оrgапеlе care

le-a instituit.
5. in activitatea sa Comisia se conduce de Constitutia RepuЫicii Moldova, НоtйrАтеа

Parlamentului пr. 89/2018, НоtЁrАrеа Guvemului пr.65/2019, tratatele internationale la саrе
Republica Moldova este раrtе, de prezentul Regulament gi alte acte погmаtiче in domeniu.

I. STRUCTURA COMISIEI RAIONALE SOROCA
PBNTRU PROTECTIA DREPTURILOR OMULUI

6. Comisia rаiопаlб este сrеаtа de cEtre autoritatile administraliei publice locale рriп decizia
consiliului raional.
7.Соmропеп!а Comisiei este constituita din рrеqеdiпtе, vicepreqedinte, sесrеtаr (cu drept de

vot) 9i cel pulin 8 membri.
8. PreEedinte este, de rеgчlй, Pregedinte al гаiопчlчi, iаr vicepreqedinte este, de reguld,

vicepreqedinte al raionului responsabil de рrоЬlеmеlе sociale.
9, МеmЬrii Comisiei sunt: rерrе2епtапt din cadrul subdiviziunii consiliului raional,
- responsabil de domeniul social/proteclia drepturilor omului;
- responsabil de domeniul educalie;
-responsabil de domeniul ýanatate sau conducitorul instituliei medico-Sanitare publice din

localitate;
- responsabil de buget 9i fiпап!е;
- funclionarul public cu statut special din саdrчl inspectoratului de polilie, cu atributii in
domeniul protecliei drерtчrilог omului;
- conduc5tor al serviciului de asistenli psihopedagogicй;
- reprezentant din cadrul organelor de drept;
- reprezentant/{i ai organiza}iilor necomerciale саrе desйqoari activitate in domeniul
protectiei drерturilоr omului,
10. in calitate de mеmЬri ai comisiei, pot fi incluqi rерrеzепtапli ai altor structuri locale
abilitate de а asigura protecjia drepturilor omului.



l l. Соmропеп!а поmiпаli а Qomisiei se арrоЬб рriп dccizia consiliului raional 9i este

revizuiti la necesitate.
l2. Membrii Comisiei sunt delegali репtru participare de cdtre сопdчсеrеа instituliei in саrе

sunt angajali.
13. Comisia este in drept, la iniliativa majoritalii mеmЬгilоr, sй рrорuпi excluderea
membrului, саrе рriп acliune sau inacJiune 9!а compromis calitatea de mеmЬгu al Comisiei.
14. Institulia, mеmЬrчl сйrеiа а fost exclus sau din alte considerente nu-gi poate indeplini
funcliile, delegб uп alt rергеzепtапt in Comisiei.
l5. Sесrеtаrчl comisiei raionale este qeful subdiviziunii responsabile de protec{ia socialб sau

al altei subdiviziuni сu competente in domeniul drepturilor omului, la decizia consiliului
municipal sau raional. Activitatea сurепti а comisiei rаiопаlе este asiguratd de subdiviziunea
desemnata responsabilй.

II. ATRIBUTIILE COMISIEI RAIONALB PENTRU
PROTECTIA DREPTURILOR OMULUI

l6. ДtribuJiile principale ale comisiilor rаiопаlе репtrч protec!ia drepfurilor omului sint:

1) imрlеmепtагеа la nivel local а documentelor de politici nalionale de protecJie а drepturilor
omului;
2) еlаЬоrаrеа 9i implementarea planurilor gi рrоgгаmеlоr locale privind рuпеrеа iп aplicare а

documentelor de politici na(ionale in domeniul protec{iei drepturilor omului la nivel local;

3) monitorizarea, colectarea Ei analiza informaliei privind rеsресtаrеа drepturilor omului la

nivel local;
4) evaluarea gradului de rеsресtаrе а drepturilor omului la nivel local;
5) еlаЬогаrеа rароаrtеlоr semestriale privind rеsресtаrеа drepfurilor omului la nivel local qi

rеmitеrеа асеstоrа Secretariatului реrmапепt pentru Drepturile Omului,
6) monitorizarea serviciilor acordate cetdlenilor de catre comunitate 9i structurile publice
pentru рrоtесIiе, dezvoltare 9i educalie;
1) monitorizarea activitatii instituliilor abilitate in domeniul protec{iei drepturilor omului la
nivel local;
8) ехаmiпаrеа cazurilor sistemice de iпсбlсаrе а drepturilor omului de сбtrе persoanele Гtzice

g7sau juridice;
9) асоrdi asistentб iпfоrmаliопаlЁ, organizatoгica 9i practici оrgапеlоr de stat implicate in

asigurarea drepfurilor omului la nivel local;
l0) prezentarea рrорuпеrilоr privind рlапifiсаrеа bugetului anual al consiliului rаiопаl;

11) instifuirea, in func{ie de necesitate, а grupurilor de lucru in scopul realizdrii eficiente а

atribu{iilor Comisiei;
12) dezvoltarea capacitёlilor profesionale ale personalului din instituliile abilitate in domeniul

protec{iei drepturilor omului la nivel local;
131 dezvoltarea 9i consolidarea rеlаliilог de соореrаrе а institutiilor abilitate in domeniul

protec{iei drepturilor omului la nivel local;
i4;.lubo.u."u rароагtеlоr semestriale privind rеsресtаrеа drерtчrilоr omului la nivel local 9i

remiterea acestora in scop de iпfоrmаrе Secretariatului регmапепt al Consiliului Na{ional

pentru Drepturile Omului;
15) inaintarea cйtre Consiliul Nalional pentru Drepturile Omului а рrорuпеrilоr orientate sрге

asigurarea respectlrii drepturilor omului la nivel local;
16) exeTcitarea altor atribulii speciГrce Comisiei la nivel local.

17) рrесчm qi alte atTibu{ii in сопfогmitаtе cu legisla{ia din domeniul.



III ORGA}[IZAREA АСТIЧIТДТII СОМ ISIILOR RAIONALE
PENTRU PROTECTIA DREPTURILOR OMULUI

17. Pregedintele conduce intreaga activitate а Comisiei, delegindu-;i atributiile, la necesitate,
vicepre9edintelui.
l8. Pregedintele Comisiei ехеrсiti чrmёtоаrеlе atribulii de bazб:
l) coordoneazi activitatea Comisiei qi asiguri indeplinirea atribuliilor acesteia;
2) сопчоасi qi prezideazi qedinlele Comisiei;
З) арrоЬd agenda Ei graficul qedinlelor;
4) semneazd hotirArile, рrосеsеlё-чеrЬаlе 9i alte documente care чizеаzб activitatea;
5) stabileqte responsabilitйlile membrilor Comisiei gi persoanelor fizice gi juridice vizate in
solulionarea chestiunilor de protectie а dreptului omului;
6) rерrеziпti Comisia iп relatiile cu autoritalile la nivel local gi alte organizalii cu competenle
gi/sau activitili in domeniul ргоtесliеi gi promovёrii drepturilor omului.
l9. Secretarul Comisiei are urmitoarele functii:
l) asigurё respectarea procedurii de organizare 9i desfE;urare а ;edinlelor Comisiei;
2) comunicб tuturor mеmЬrilоr Comisiei 9i реrsоапеlоr interesate data, locul gi оrа
desйgurбrii ;edintelor, рrесчm 9i ordinea de zi;
3) intocme;te procesele-verbale qi alte documente privind activitatea Comisiei;
4) indeplineqte alte atributii stabilite рriп prezentul Regulament репtru аsigчгаrеа Ьuпеi
desйgurбri а activitalii Comisiei.
20. Secretarul Comisiei perfecteazб 9i 1ine urmdtоаrеа documentalie:
l) рlапчrilе de activitate ale Comisiei;
2) rароаrtе semestriale 9i anuale ýеsрrе activitatile Comisiei;
3) Рrосеsеlе-чеrЬаlе ale Comisiei :

4) alte materiale anexe la Procesul-verbal al Comisiei.
21. МеmЬrii Comisiei au urmltоаrеlе funcJii:
l) рrорчп subiecte pentru оrdiпеа de zi а gеdiпJеlог;

2) contribuie la executarea deciziilor luate de Comisie;
3) participa la monitorizarea situaliei in domeniul protecliei drерtчrilоr omului la nivel local;
4) iпfоrmеаzй autoritaterinstitulia ре саrе о герrеziпtй despre activitatea Comisiei 9i

deciziilor luate de catre aceasta;
5) participa la indeplinirea atribuliilor Comisiei,
22. Pentru realizarea atribuliilor рrечйzчtе de prezentul regulament, Comisia se intruneqte in
gedin{e саrе se сопчоасй la necesitate, dаr пu mai rаr decit о dati in trimestru.
23. ýedinlele Comisiei sint deliberative in рrеzеп{а majoritйlii mеmЬrilоr cu drept de vot ai

acesteia. La ;edinlele comisiei pot fi invitali 9i reprezentanlii altor institulii саrе activeazd in
domeniul drерtчrilоr omului, inclusiv ai organiza{iilor internationale саrе au rерrеzепtапlе in
RерuЫiса Moldova. I

24. subiectele pentru gedinla comisiei pot fi propuse de сбtrе membrii acestuia.

25. Дgепdа ;edin{elor, elaboratй de secretar 9i арrоЬаtб de citre preýedintele Comisiei, se

distribuie mеmЬrilоr Comisiei cu cel pulin douб zile inainte de gеdiп}б,

26. Lчсrйrilе gedinlelor Comisiei Se сопSеmпеаzй in procese-verbale, саrе se sеmпеаzё de

c5tre pre;edintele 9i secretarul comisiei. Рrосеsul-чеrьаl se intocmeqte in cel mult cinci zile
de la data in саrе а avut loc ýedinta, iar о copie se transmite serviciului Asisten!5 Juridicй а

Араrаfu lui Pregedintelui raionului.
27. Comisia adopti decizii сч votul majoritdtii mеmЬrilоr cu drept de vot prezenli la gedintй.

iп caz de paritate de voturi, se сопsidеrд сi decizia пч а fost adoptati, iar ехаmiпаrеа

subiectului se аmiпб penftu ýedinla urmdtоаrе.



28. Niciun mеmЬгu al Comisie пч este iп drept sa se аЬJiпi de la vot. Opiniile sераrаtе,
fоrmчlаtе in scris gi motivate, se чоr апеха la procesul-verbal al gedinlei respective ale
Comisiei.
29. Comisia propune includereB in ordinea de zi а gedin{elor consiliilor raional subiecte
privind problemele sistemice in domeniul protectiei drepturilor omului.
30. Deciziile Comisiei sint executorii pentru autoritб{ile publice vizate.
З l. Informalia privind activitatea Comisiei se publicй ре pagina oficialб а гaionului.

Iч CONLUCRAREA DINTRE COMISIILE
RAIONALE ýI CONSILIUL NЛТIОNЛL

secretarul consiliului Raional sоrоса zabrian stela

32. Deciziile Consiliului nalional sint executorii репtru comisia rаiопаli pentru proteclia
drерfurilоr omului,
33. Дctivitatea comisiilor poate fi examinatd 9i apreciat6 la qedinla Consiliului па!iопаl, саге
gi exercitd contтolul asupra activitElii acestora.
34. Comisia informeazб Consiliul nalional, рiпd la 20 ianuarie 9i l0 iulie, despre activitilile
de рrоtесliа а drepturilor omului intreprinse in tегitоriu, inaintбnd propuneri de eficientizare а

aceStora.



Апеха пr.З
la Decizia consiliului Raional

Sоrоса пг. din .04.202l

REGULAMENT
privind activitatea сооrdопаtоrчlчi in domeniul drерtчrilог omului

Capitolul I

DISPOZITII GENERALE
1. iп calitate de unitate de interacliune а Consiliului na{ional pentru drepturile omului qi а

Secretariatului реrmапепt pentru drepturile оmчlчi (in сопtiпuаrе - Secrelarial реrmапепl) cu

autoriйtile publice se stabile;te coordonatorul in domeniul drepturilor omului (in сопtiпчаrе

coordonalor), саrе contribuie la,promovarea, respectarea qi rеаlizаrеа stапdаrdеlоr na}ionale 9i

intemationale in domeniul drepturilor omului, raportate la dоmепiul de activitate specific fiесirеi

autoritali publice.

2. in calitate de сооrdопаtоr iп cadrul autoriti}ilor administra{iei publice centrale se

desemneazd uп funclionar public de conducere. in cadrul autoritalilor administraliei publice locale, in

calitate de coordonator se desemneazi geful subdiviziunii responsabile de protec}ia socialд sau al altei

subdiviziuni сч competenle in domeniul drepturilor оmчlчi din саdrul consiliului municipal qi raional

sau al comitetului executiv al unitalii teritorial-autonome cu statut special. La solicitarea

Sесrеtаriаtчlui регmапепt pentru drepturile omului, in cadrul altor autoritali sau institulii publice, pot

fi desemnate persoane/angajali iп calitate de сооrdопаtоr.

3. Coordonatorul i;i desfEqoari activitatea in соlаЬоrаrе сч subdiviziunile struсturаlе ale

autoгitalii publice gi сч alte autoritali subordonate acesteia.

' Capitolul II

FUNCTIILE ýI ATRIBUTIILE COORDONATORULUI
4. Сооrdопаtогчl exercita чrmаtоаrеlе funclii:

l) asiguri рrоmочаrеа consecventa in activitatea autoritatii publice а рrеvеdеrilог actelor

normative gi instrumentelor intemalionale in domeniul drepturilor omului, relevante rеаlizйrii

fuпсliilоr acesteia;

2) identificб lacunele existente in procesul de implementare а planului nalional de acjiuni in

domeniul drepturilor omului qi а altor documente de politici relevante, ргесчm 9i

fогmчlеаzй рrорuпеri репtrч iпlйtчrаrеа acestora;

3) promoveazi in autoritatea рчЬliсй cultura oгganiza}ionali bazati ре vаlоri general-umane,

implicare sociali qi rеsресt fаIа de drepturile omului;

4) colaboreazd cu Sесгеtйаtul регmапепt;

5) рrеziпtй secretariatului,permanent rapoarte cu privire la implementarea documentelor de

politici in domeniul dгерturilоr omului, а tratatelor intemalionale in domeniul dreptuгilor omului la

саrе Republica Moldova este раrtе, рrесum gi а rесоrпапdйгilоr Гоrmulаtе de mecanisnrele

intemalionale de proteclie а drepturilor оmчlчi de care este responsabilё autoritatea publici, precum

qi alte informalii песеsаrе, la solicitare;

6) realizeazd alte funclii аfеrепtе domeniului sdч de activitate.

5. Coordonatorul аrе urmйtоаrеlе atribulii de bazn:

l) organizeazi gi monitorizeazё, in саdтчl autoritalii publice, procesul de realizare а politicii

in domeniul drepturilor omului, efectueazi contTolul asupra executarii deciziilor conducerii autoritalii



publice cu privire la implementarea рrечеdеrilоr planului na}ional qi а аltоr documente de politici in

domeniul drepturilor omului qi formuleazi, dupi caz, propuneri pentru inliturarea neajunsuгilor

depistate;

2) апаl^izеаzб situalia in domeniul de activitate а autoritalii publice in contextul existenlei 9i

aplicdrii mесапismеlоr, actelor normative qi condiliilor песеsаге pentru realizarea drepturilor omului,

in general. 9i pentru implementareh planului nalional ýi а аltог documente de politici rеlечапtе, in

special;

3) participa la planificarea activitalilor de implementare а planului nalional ýi а altor

documente de politici in domeniul drepturilor omului de сdtrе subdiviziunile structurale ale

autoritalii publice gi de catre autorita{ile subordonate aceSteia;

4) participa la еlаЬоrаrеа rapoartelor privind gradul de implementare а dосumепtеlог de

politici in domeniul drepturilor omului, а tratatelor intemalionale in domeniul drepturilor omului la

саrе Republica Moldova este parte, рrесчm gi а rесоmапdйrilоr formulate de mecanismele

intemationale de рrоtесliе а dгерtчrilоr omului;

5) participa, in comun cu serviciul resurse umапе/реrsоапа responsabil5 de personal. gefii

de subdiviziuni, la identificarea necesiйlilor de instruire in domeniul drерturilоr omului ale

personalului, la planificarea procesului de instruire, la пеgосiегеа cu prestatoTii serviciilor de instruire

а condiliilor de organizare 9i а conlinutului сuгsчrilоr de iпstrчiге. la organizarea 9i evaluarea

activiй{ilor de instruire in domeniul drepturilor omului;

6) consultй ;efii de subdiviziuni gi personalul autorititii publice rеfеritоr la геsресtаrеа

drерtчrilог omului in domeniul lor de activitate 9i la rеаlizагеа planului na{ional gi а аltог documente

de politici in domeniul drepturilor omului;

7) participa la examinarea 9i avizarea-proiectelor de acte поrmаtiче sub aspecful respectЙrii

9i геаlizбrii dгерtчrilоr omuluil

8) рrеziпй, la solicitarea secretariatului реrmапепt, informalii relevante elaborёrii

rapoartelor privind implementarea trаtаtеlоr intemationale in domeniul drepturilor omului la саrе

Republica Moldova este раrtе, precum 9i informalii privind gradul de imрlеmепиrе а rесоmапdбrilоr

fоrmчlаtе la adresa Republicii Moldova de сДtrе mecanismele internationale de рrоtесliе а drерtшilоr

omului.
Capitolul III

DRЭPTURILE COORDONATORULUI
6. Coordonatorul аrе чrmйtоаrеlе drepturi:

1) sй solicite de la subdiviziunile structurale ale autoritalii publice 9i de la autoritalile din

subordine iпfогmа{ii ýi documente песеSаrе репtrч ехегсitаrеа Гчпсliilоr qi atribuliilor;

2) Sа antreneze personalul subdiviziunilor structurale ale autoгitalii publice 9i аutоritаlilоr

din subordine in procesul de analizё а situa{iei in domeniul drepturiloT omului 9i al realizДrii planului

nalional sau а altui document de politici iп domeniul drерtчrilоr omului;

3) sй studieze opiniile реrsоапеlоr fizice 9i juridice теfеritоr la respectarea drepturilor omului

de сйtrе personatul autorita|ii sau instituliilor publice la prestarea serviciilor publice;

4) si соlаЬогеzе сч cooгdonatorii in dоmепiчl drepturilor omului din alte autoritali publice,

cu organizalii necomerciale care activeMё in domeniul drepturilor omului;

5) s5 participe la cursuri de iпstruiге, conferinte, sеmiпаrе, mese rotunde ýi alte activitali

organizate rеfеritог la tematica drepturilor omului, la еlаьогаrеа ýi implementalea dосumепtеlоr de

politici in domeniul drepturilor omrllui, la aplicarea prevederilor асtеlоr погmаtivе in acest domeniu.



consiIiul Raional soroca
Араrаtчl Preqedintelui Raionului Soroca

Serviciul Asistenti Juridic5

Nota informativi la proiectul de decizie
,,Cu privire Ia instituirea comisiei гаiопдlе репtrч protectia drepturilor оmчlчi"

1. Ачtоrчl
Ргоiесtчl de decizie ,,Cu рriчirе la instituirea comisiei raionale pentru protectia dгерtчrilоr omului in
raionul Soroca" este elaborat de сltге Serviciul Asisten{ё Juridici а Aparatului Preqedintelui
rаiопчlчi.
2. Condiliile саrе ач impus еlаЬоrаrеа proiectului de act поrmаtiч 9i finalititile цrm5ritе:
Necesitatea еlаЬоrйrii рrоiесfului men}ionat а fost condilionatd de prevederile НоtёЙrii
Parlamentului nT.89/2018 cu рriчirе la арrоЬаrеа Planului national de ac}iuni in domeniul drepturilor
omului pentru anii 2018-2022, сч modificбrile ulterioare, qi HotirATea Guvemului nT.65/20l9 cu
privire la Consiliul national pentru drepturile оmчlчi, care stabilegte са ,,autoritalile administraliei
publice locale creeazA, comisii municipale/raionale репtrч protectia drepturilor omului", iar

,,Comisiile municipale/raionale pentru proteclia drepturilor omului activeazi in baza regulamentelor
aprobate de organele саrе le-au instituif'.
3.Argumentarea
iп rаiопul Sоrоса Comisia datй funclioneazd iп baza dispoziliei Pгeqedintelui rаiопчlчi din 2008 сu

atribulii limitate. Prin prezentul proiect de decizie, in conformitate сч modificйrile legisla{iei pentru

domeniul drерturilог omului, se рrорчпе constituirea Comisiei raionale репtru ргоtесtiа drерturilе
omului, арrоЬатеа componenlei поmiпаlе Ei а Regulamentului de organizare 9i func}ionare ale
acesteia. Comisia raionali pentru proteclia drерtчгilот omului va fi о structura localЁ ale Consiliului
Nalional pentru Drepturile Omului, сгеаtd de сйtrе Consiliul Raional Sоrоса in scopul asiguririi
implementЁrii politiciloг nationale in domeniul drepturilor omului Ei monitorizirii respectarii
drepturilor omului la nivel local.
4. Principalele prevederi ale proiectului
Se рrорчпе constituirea Comisiei raionale pentru ргоtесIiа drepturile omului, арrоЬаrеа componenlei
nominale qi а Regulamentului de organizare 9i func}ionare ale acesteia, adica atгibu{iile membrilor
comisiei, modul de oTganizare qi dеsй9чrаrе а qedin}elor Ei de adoptare а deciziilor Comisiei.
5. Fчпdдmепtаrеа economico-fi папсiаrй
Implementarea proiectului de decizie рrорчs пч necesitй alocarea unor mijloace financiare.

б. Дчizаrеа 9i consultarea public5 а proiectului
Proiectul de decizie se prezintd comisiei de specialitate репtrч avizare apoi inaintal la 9edinla

Consiliului Raional.
|n scopul respectirii prevederilor Legii пr.2З9/2008 privind transparenta in procesul

decizional proiectul de decizie dat а fost plasat ре pagina web а Consiliului Raional Soroca
www.SoToca.nrd

Reie5ind din cele expuse mai sus, proiectul dat se incadreaz6 in competentile de activitate а

Consiliului Raional Soroca, prevazute de art.43 alin.(2) al Legii пr,436/2006 administTaliei publice

locale, cu modific5rile чltеriоаrе.

Мпrii Alina,
ýef Serviciului Asistenli Juridicй


