
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           
      

                                                        
                                DECIZIE nr. 5/
                         din   18 septembrie   2019                                   Proiect

Cu privire la constituirea Comisiei
raionale pentru protecția drepturilor omului

      În conformitate cu prevederile art. 43, 46,  ale Legii nr. 436/2006 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărîrii
Parlamentului nr. 89/2018 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în
domeniul  drepturilor  omului  pentru anii  2018–2022, Hotărîrii  Guvernului  nr.
65/2019 cu privire  la  Consiliul  național  pentru  drepturile  omului,  examinînd
nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

1. Se constituie și se aprobă componența Comisiei raionale pentru protecția
drepturilor omului, conform anexei nr.1.

2. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei
raionale pentru protecția drepturilor omului, conform anexei nr.2.

3. Se stabilește că, în caz de eliberare a membrilor comisiei din funcțiile 
deținute, atribuțiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-
desemnate în funcțiile respective, fără a emite altă decizie. 

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de Stat al
actelor locale.

5. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei 
decizii preşedintele raionului (M. Popa).

Preşedinte al şedinţei                                                          __________________

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional                                                     Nina RUSU

VIZAT:
Serviciul juridic                                                                            Ion Malic
Vicepreședinte al raionului,                                                          Elena Harcenco
Vicepreședinte al raionului,                                                          Ion Ursu
Șeful Direcției asistență socială și protecție a familiei                 Natalia Stamati

                                                                                               



                                                                                 Anexa nr. 1
                                                                            la  Decizia Consiliului raional Strășeni

                                                                           nr. 5/    din  18 septembrie  2019

COMPONENȚA 
Comisiei raionale pentru protecția drepturilor omului 

 
    

    Președintele raionului, președinte al comisiei

    Vicepreședintele raionului pe domeniul social, vicepreședintele comisiei

    Șeful  Direcției asistență socială și protecție a familiei, secretarul comisiei

    Șeful Direcției Învățământ, subdiviziune a Consiliului raional Strășeni

    Șeful serviciului juridic din cadrul Consiliului raional Strășeni

    Șeful Inspectoratului de Poliție Strășeni  

    Șeful IMSP Centrul de Sănătate Strășeni

    Șeful Biroului de Probațiune Strășeni

    Șeful Direcției pentru ocuparea forței de muncă Strășeni 

    



                                                                                                                   Anexa nr.2
la  Decizia Consiliului Raional Strășeni 

nr. 5/       din  18 septembrie 2019

REGULAMENT
cu privire la activitatea Comisiei raionale pentru protecția drepturilor omului

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Comisia raională pentru protecția drepturilor omului este o structură locală al
Consiliului Naţional pentru Drepturile Omului, creată de către autoritatea administrației
publice  locale  de  nivelul  II  în  scopul  asigurării  implementării  politicilor  naționale  în
domeniul  drepturilor  omului  și  monitorizării  respectării  drepturilor  omului  la  nivel
raional. 

2. Regulamentul de activitate a comisiei  raionale pentru protecția drepturilor 
omului (în continuare – Regulament) stabilește modul de organizare şi funcționare a co-
misiei pentru protecția drepturilor omului (în continuare – Comisie). 

3. Comisia este  organul intersectorial consultativ, fără personalitate juridică, care 
asigură coordonarea și participarea tuturor structurilor raionale în protecția și promovarea
drepturilor omului din comunitate. 

4. Comisia  se instituie în cadrul autorității publice locale de nivelul II prin decizia 
consiliului raional Strășeni și activează în baza Regulamentului aprobat de către organul
care a instituit-o.

5. În activitatea sa Comisia se conduce de Constituția Republicii Moldova, 
Hotărârea Parlamentului nr. 89/2018, Hotărârea Guvernului nr. 65/2019, tratatele inter-
naționale la care Republica Moldova este parte, de prevederile prezentului Regulament şi
alte acte normative în domeniu.

II. ATRIBUȚIILE COMISIEI RAIONALE PENTRU PROTECȚIA DREP-
TURILOR OMULUI

6.  Atribuțiile Comisiei raionale pentru protecția drepturilor omului:
  1) implementarea documentelor de politici naţionale de protecţie a drepturilor omului;
  2) elaborarea și implementarea planurilor și programelor raionale privind aplicarea do-
cumentelor de politici naționale în domeniul protecției drepturilor omului la nivel raional;
  3) monitorizarea respectării drepturilor omului la nivel raional;
  4) elaborarea rapoartelor semestriale privind respectarea drepturilor omului la nivel raio-
nal și remiterea acestora Secretariatului permanent pentru Drepturile omului.  
  5) respectarea integrității informaţiei primite în cadrul exercitării atribuțiilor, precum şi 
a confidenţialităţii informaţiei privind identitatea persoanelor care au furnizat-o;

III. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII COMISIEI PENTRU PROTECȚIA DREP-
TURILOR OMULUI

7.   Președintele conduce întreaga activitate a Comisiei, delegînd  atribuțiile, la
necesitate, vicepreședintelui comisiei.

8.  Președintele Comisiei exercită următoarele atribuții: 
a) coordonează activitatea Comisiei și asigură îndeplinirea atribuțiilor acesteia;



b)  convoacă şi prezidează şedinţele Comisiei;
c) aprobă agenda și graficul ședințelor;
d) semnează deciziile, procesele-verbale și alte documente care vizează activita-

tea Comisiei;
e) stabilește responsabilitățile membrilor Comisiei în soluționarea chestiunilor 

de protecție a drepturilor omului;
f) reprezintă comisia în relațiile cu autoritățile la nivel central, local și alte orga-

nizații cu competențe și/ sau activități în domeniul protecției și promovării 
drepturilor omului;

9. În absenţa preşedintelui Comisiei raionale pentru protecția drepturilor omului, 
atribuţiile acestuia sînt exercitate de vicepreşedintele responsabil de domeniul social.
          10 . Secretarul comisiei, exercită următoarele atribuţii:
    a) asigură buna organizare și desfăşurare a şedinţelor Comisiei;
    b) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei;
    c) îndeplinește și alte atribuții stabilite prin prezentul Regulament pentru asigurarea bu-
nei desfășurări a activității Comisiei;
          11. Secretarul Comisiei perfectează şi ţine următoarea documentaţie:
    1) planurile de activitate ale Comisiei; 
    2) rapoarte semestriale şi anuale despre activităţile Comisiei; 
    3) procesele-verbale ale Comisiei; 
    4) alte materiale anexe la Procesul-verbal al Comisiei.
          12. Membrii Comisiei au următoarele funcţii: 
    1) propun subiecte pentru ordinea de zi a şedinţelor; 
    2) contribuie la executarea deciziilor luate de Comisie;
    3) participă la monitorizarea situației în domeniul protecţiei drepturilor omului la nivel 
raional; 
    4) prezintă  Consiliul raional Strășeni, după necesitate, raportul activității Comisiei; 
    5) participă la îndeplinirea atribuțiilor Comisiei.
          13. Pentru realizarea atribuțiilor prevăzute de prezentul Regulament, Comisia se în-
trunește în ședințe la necesitate, dar nu mai rar decît o dată în trimestru.    
          14. Şedinţele sînt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor Comisiei;
          15. Comisia adoptă decizii cu votul majorității membrilor prezenți la ședință. În caz
de paritate de voturi, se consideră că decizia nu a fost adoptată, iar examinarea subiectu-
lui se amînă pentru ședința următoare.
          16. Deciziile Comisiei sunt executorii pentru autoritățile publice/ persoanele vizate.
          17. Informația privind activitatea Comisiei se publică pe pagina oficială a 
Consiliului raional.  
                             IV. CONLUCRAREA DINRE COMISIILE RAIONALE 
                                                    ȘI CONSILIUL NAȚIONAL

          18. Deciziile Consiliului național sunt executorii pentru Comisia raională pentru 
protecția drepturilor omului.
          19.Comisia informează Consiliul național, pînă la data de 10 ianuarie, 10 iulie, des-
pre activitățile de protecție a drepturilor omului întreprinse în raion, înaintînd propuneri 
de eficientizare  a acestora.



NOTA  INFORMATIVĂ 

         la proiectul  deciziei Consiliului raional   

„Cu privire constituirea Comisiei raionale pentru protecția drepturilor omului”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
   Serviciul juridic din cadrul Consiliului raional Strășeni.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
    Proiectul  deciziei ”Cu privire constituirea comisiei raionale pentru protecția drepturilor
omului”  a fost elaborat în temeiul Hotărîrii  Guvernului nr.  65/2019 cu privire la Consiliul
național pentru drepturile omului care stipulează că ”autoritățile administrației publice locale
vor vrea, în termen de două luni, comisii raionale pentru protecția drepturilor omului ce vor
activa în baza regulamentelor aprobate de organele care le-au instituit”. Scopul și finalitățile
urmărite a prezentului proiect constau în asigurarea unei conlucrări intersectoriale eficiente,
fortificarea  eforturilor  și  implicarea  tuturor  actorilor  la  nivel  raional  în  vederea  asigurării
implementării politicilor naționale în domeniul drepturilor omului.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul de decizie cuprinde partea dispozitivă, comisia raională pentru protecția drepturilor
omului și regulamentul de activitate a acesteia. 
4. Fundamentarea economico-financiară
 Proiectul de decizie propus spre examinare nu necesită cheltuieli suplimentare din bugetul
autorității publice locale de nivelul II. 
5. Impactul proiectului
Proiectul  va  avea  un  impact  semnificativ  în  asigurarea  respectării  politicilor  naționale  în
domeniul drepturilor omului.
 6. Avizarea și consultarea publică a proiectului
    În baza celor expuse și în conformitate cu prevederile art. 32 al Legii nr.100/2017 cu privire
la  actele  normative  proiectul  de  decizie  a  fost  avizat  de  către  Serviciul  juridic  din  cadrul
Consiliului raional Strășeni, secretarul consiliului raional, vicepreședintele raionului, Direcția
asistență socială și protecție a copilului. Totodată  în scopul respectării prevederilor Legii nr.
239/2008 privind transparența în procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina web a
Consiliului  raional   www.crstraseni.md,  la  directoriul  Transparența  decizională,  secțiunea
Consultări publice ale proiectelor.
7. Constatările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea 100/2017 cu privire la actele normative, art.  28 alin .(3) din Legea
integrității 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor. Proiectul de
decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza corupția.
8. Constatările expertizei juridice
Prezentul proiect de decizie este în concordanță cu Legea nr. 436/2006 privind administrația
publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Hotărîrii guvernului nr. 65/2019 cu
privire la Consiliul național pentru drepturile omului.
Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.
  Prin  urmare,  proiectul  deciziei  se  prezintă  Comisiilor  consultative  de  specialitate  pentru
avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.
             Șef al Serviciului juridic,                                                  Ion Malic


