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DECIZIE

ps'\!itrllchllll'fli,lt!i

nr . 2ll7

din 29 mai 2020
Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru protec{ia

drepturilor omului

in scopul asigurdrii protecfiei drepturilor ornului si elabor:iirii lapoaltt:lor

prirzincl

implcrnerrtarca docrlmcntelor de politici in ckrrnr:nrrrl rlrr:i-rltrnlor r,rrrilui, in parte ce fine de
competenla autorit[filor publice de nivelul doi, contbrrn preveclerilor itrt.2 clin Flotdrdrea
Parlarnentului nr.8912018 cu privire la aprobarea Planrrlui nafionirl dc acfiuni in dorneniul
drepturilor omului pentru anii 2018-2022, precLull, pc1. .] drn llotdrArea Guvernului
nr.6512019 cu privire la Consiliul Nalional pontr"u dre;rtirrile onrrlui qi pct, 2 din
Regulamentul privind activitatea coordonatorului irr rlomeniul droplr:rilor ornului, aprobat
prirr Hot6r6rea Guvernului nr.6512019, linAnd oont rlo avizLrl Conrisici oonsultative pentru
problerne sociale, in temeiul art.43 alin.(2) gi art.4(r alirr.(l) din I-esca nr,43612006 privind
administra{ia publicd locald, Consiliul raional Ieleneqti,
DE,CIDTI:
1. Se aprobd componen(a Cornisiei raionale pentru protcc!ia clrepturilor omului
confonn prevederilor anexei nr. 1.
2. Se stabileqte c6, in caz de eliberare a rnembrilor Cclrnisiei laiorrale pentru protec{ia

drepturilor ornului din func{iile definute, atribufiilc lor in cacln.rl acesteia vor fi exercitate de
persoanele nou-desemnate in funcfiile respective, Iiir[ erniterea unei noi decizii in acest sens.
3. Se aprobd Regulamentul de activitate a Comisici raionale pcrrtru protectia clrepturilor
ourului, conforrn prevederilor anexei nr. 2
4. Sc cleserrrneazd in calitate de coordorrator in clomcrriul drcplurilor onrului, qelirl
Direcliei Asisterrfd Sociald qi Proteclia Farniliei. carc vet activtr in baza Rcgulamentului
privind activitatea coordonatorului in dornerriirl clrcptrrrilor onrLrltri" apxrbat pr:in l-Iotlr6rii
Guvernuluinr.6512019 cu privire la Consiliul Nalional pcrrtru dreptrrrrlc omului
5. Controlul asupra executdrii prezentei cJecizii sc pune in scarra Vir:cpreqeciir-rtelui
raionului pentru probleme sociale.
6. Prezenta decrzie unneazd, a fi adusd la cunor;tin[a titularilor firnc]iilor vizate, se
public[ pe site-ul )\,!U:J_q!_9_r]glLL!Ii , inclusiv in buletinul infonrativ,,Monitorul cle
'l-cleneqti" qi intri in vigozrre la data includerii irr
istrr"r dc Stat al actelor locale .
Prcqedintele de qedin{I

Sccretanrl Consiliului raional
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Anexa nr.

I

La Decizia CR Teleneqti
nr.2l l'/ cl,n29 nai2020

coMPoNIlN'f'A
Comisiei raionale pentru protectia drepturilor omului
PreEedintele raionului, presedintele comisiei

VicepreEedintele raionului in domeniul social, viceplcEedintelc comisiei
Vicepregedintele raionului pe dorneniul economic
$eful Direcfiei Asisten{a Sociald;i Proteclia Familiei, secretarul oomisici
Preqedintele Comisiei consultative de specialitate pe ltroblente socialc
Secretarul Consiliului raional
$eful Direcfiei Finan{e
$efr,rI Inspectoratului de Polilie I'eleneEti
$eful Direcfiei Generale de inva{amdnt l'eleneqti
$eful IMSP Centrr-rl de Sdnatate Teleneqti
$eful Biroului de Probafiune feleneEti
Specialistul principal pe probleme iuridice CR'l'elcncEti
Reprezentant ai societAtii civile - AO "CONCORDIA"
Consilicr raional - Valentina Pclcbikovski

Secretarul Consiliului raio

Sergiu Lazdr

Anexa nr.2

[,a Decizia CR Telenesti
nr.2ll7 din 29 rnai 2020

REGULAMIIN'I'
cu privire la activitatea Comisiei raionale pentru protectia dreplrrrilor otnului
Capitolul I
Dispozi{ii gencrale
I

.

2.
3.

4.

Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei raionale pentru protec{ia drepturilor omului (in
continuare - Regulament) reglementeazd modul cle organizare a Ciornisiei, procedura de
formare Ei modul de funcfionare a acesteia.
Comisia raionald pentru proteclia drepturilor onrului estc r.rn organ perrnanent, lira statut de
persoand.iuridicd, instituit in fiecare unitate a<.lrnirristrativ-teritoriali clc nivelul al doilea.
Cornisia raionald pentru protecfia drepturilor omului fr-rnclioneazi in lemeiul Convenfiei Nr.
1950 din 04.11.1950 pentru apdrarea drepturilor ornului qi a liberta{ilor Iirr.rdar,rentale, preclurl
qi al prezentului Regulament, Hot[rdrii Pallanrcntr.rlui rrr, 8912018 cLr privire lzr aprobarea
Planului r-rafional de acliuni in domeniul dreptr-rr'ilor orrului pcntrrr anii 2018-2022. HotdrArii
Guvernului nr.6512019 cu privire la Consiliurl National pcntltr dreptrrrilc onrului;
in activitatea sa, Comisia raionald pentru protoo!ra drepturilor onrului se of,lduzegte de
principiile voluntariatului, independenlei, egalitalii. legalitalii qi urranisnrului,

Capitolul II
Atribu(iile Comisiei raionale pentru protcc{ia drepturilor omului
Atribufiile Comisiei raionale pentru proteclia drepturilor omului sunt:
politici naJionale de proteclie a dreptr"n'ilor omului;
2) elaborarea planurilor Ei programelor locale privind aplicarea documentelor de politici na{ionale
in domeniul protecliei drepturilor omului la nivel local;
3) monitorizarea respectdrii drepturilor omului la nivcl local:
4) elaborarea rapoartelor sernestriale privind respoctarczl circptr"rrilor onrulrri la nivel local Ei
5.

1) implementarea documentelor de

remiterea acestora Secretariatului permanent.
5)s[ respecte integritatea infbrmaliei prirnite in caclrtrl exclcitarii atribLrtiilor. precr.rrn qii a
confidenlialit6lii informaliei privind identitatea persoanelor care au lirrnizat-ot
6) sa colaboreze cu miiloacele de informare in masi, precLrnl Er cLr asociatiilc obgteEti care
act:eazd in doureniul protecfiei drepturilor omului i(At irr lalii, cit ;;i pestc iroteu'c.

Capitolul III
Modul de func(ionare a Comisiei raionale pcrntnr protccfia tlrcpturilor omului
6. Comisia raionald pentru proteclia drepturrilor omLrlui igi deslEqoarii actirrilatea in cadrul Eedinlelor.
7. $edinfele Comisiei raionale pentru protec{ia drepturilor ornului se convoaod c]e cdtre Preqedintele

cornisiei.
8. Responsabil pentru activitatea Comisiei raionale, eslc prcgedintcle acesteia, care exercitd
urmdtoarele atribr-rf ii :
a) reprezirrtd Cornisia raionald peutru protecfia drcptrrrilor in rclaliile clr pelsoanele {Lzice Ei

juridice;

b) elaboreazd qi propune agenda de lucru pentru q;edinfcle Conrisiei raionalc pentru protec{ia
dreptr-rrilor;
c) convoacd qi prezideaz[ qedinfele Comisiei raionzrlc pentru protec]ia drepturilor;
g) semneazd deciziile Cornisiei raionale pentru proteclia dreptr"rrilor;
9. In absenla preqedintelui Comisiei raionale pentru protecfia drepturilor onrului, atribu{iile
acestuia sunt exercitate de vicepreqedintele responsabil cle clonteniul social.
I 0 . Secrctarul comisiei, exercitd urmdtoarele atribLrlii
a) organizeazd,qi asigurd buna deslbgurare a qedinlelol Clomisiei raionalc pcnlru protecfia
drepturilor ornului;
b) intocrneqte procesele-verbale ale qedinlelor;
c) inregistreaz[ corespondenfa Comisiei raionale pentlr-r 1'rrotec!ia clrelttulilor omului;
e) asigurS evidenla qi pdstrarea corespunzdtoare a cor.esponclcnlci;
f) elaboreazd gi asigur6 publicarea rapoartelor despre trclivitatc,it (lrntisici trionale pcntru protecfia
drepturilor on-rului pe pagind web gi in mass-media.
21. Con-risia raionald pentru protecfia drepturilor omului sc convoaca in geclinlc ccl pLr(in o datd in
trimestru.
22. $edinlele sunt deliberative dacd la ele participd majoritateei r.nerrbrilor Comisiei raionale pentru
protec!ia drepturi lor omului.
23. $edin{ele Comisiei raionale pentru protecfia drcpl"urilor omului pot li pitblice salt inchise.
$edinlele inchise au loc doar in cazul necesitdtrii de a preveni divulgarea dtrtelor cu caracter personal,
a unor informalii care se referd la viala privatd, vizeazd onoarea, demnitatea ori in virtutea altor
circumstan{e care ar putea prejudicia interesele persoanelor aflatc in deten{ie, ordinea publicd sau
moralitatea, precunt Ei a altor informa{ii a cdrol divulgarc cstc inlerzisd prin lcgc.
24.lrt termen de7 zile lucrdtoare din data cdnd a avut loc;cdinta. secrctalLrl comisiei intocmegte
;

proce sr"r[-verbal.

25. Procesul-verbal al gedinlei Cornisiei raionale pcntrLr plotectia cireplrrrilor ornului con{ine:
a) ordinea dezi,data, ora gi locul desligurdrii qedinlci Conrisici laionalc pcntrLr protecfia
drepturilor omului;
b) date despre persoanele care participl, despre nrembrii calc li6rscsc;i tlesprc persoanele invitate,
darcare nll s-all prezentat la qedin{a Comisiei raionalc pcr-r1r'u prorccfia cllcprtrrlilol ontului.
c) discursurile persoanelor care participa la Eedin[c;
d) deciziile aprobate de Comisia raionald pentru proteofia dreptr.rrilor onrului;
e) opiniile separate ale rnembrilor Comisiei raionale pentlu protcc[ia drcplLrrilor omului;
1) altd informalie relevantd.
26. Procesul-verbal al qedintei Comisiei raionale pentru protecfia drepttrrilor ontului se semneazd
cle prcEedintele qedinfei qi secretarurl comisie care l-a intoclnit gi se inregistreaz,i in ordinea
cronologicd pentru un an calendaristic.
27. Mernbrii Cornisiei raionale pentru proteclia clrepturilor onruliri i;;i exercritir atribuliile in bazd de
voluntariat, lird acordarea unei remuneriri.
28. Membrii Comisiei raionale pentru protecfia dreptLrrilor ontuir-ri sr.rnt obligali:
a) sd lie corec{i Ei amabili in relafiile cr.r anga.ia(ii instrtLrliilor clc cletcnfic vi't.itate, cu persoanele
cie(inLrtc in acestc institu{ii, precLlnt qi cu alte pcrsoilr)t: ;
b) sd nr"r divLrlge inlbnlaliile conlidenliale, precun'r;;i r.iatelc crr caractcr pcrsonal, care le-au fost
comunicate in cadrul exercitdrii atribuliilor, decdt cr-r consin-ttiintf,ntirl pelsoarrr:i la carc accstea se
reI'er5;

c) sd intocmeascd rapoarte privind respectarea drepturilor omului irr institrrlrilc nronilorizate qi sd le
prezinte Comisiei raionale pentru protec[ia drepturiIor. onrului.
29. Itaportul generalizat se intocmeqte de cdtre Corrrisia liiionali pentru l"rrotccfia dreptLrrilor
omului, anual, pind la 20 ianuarie.

