
 
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

  
H O T Ă R Î R E  

cu privire la Raportul Avocatului Poporului privind 
respectarea drepturilor şi libertăţilor omului 

în Republica Moldova în anul 2016  

  
nr. 222  din  27.10.2017 

 (în vigoare 27.10.2017)  
  

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 390-395 art. 657 din 10.11.2017 

  

* * * 
În temeiul art.128 din Regulamentul Parlamentului şi al art.29 alin.(3) din Legea 

nr.52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsman), 

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre. 
  
Art.1. – Se ia act de Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor 

şi libertăţilor omului în Republica Moldova în anul 2016 şi de informaţia Comisiei 
drepturile omului şi relaţii interetnice a Parlamentului privind activitatea Avocatului 

Poporului în perioada indicată. 
  
Art.2. – Avocatului Poporului i se recomandă: 

– să continue procesul de reorganizare a instituţiei şi de consolidare a capacităţilor 
acesteia prin asigurarea managementului strategic, tactic şi operaţional al Oficiului 

Avocatului Poporului în vederea realizării optime a misiunii şi obiectivelor sale;  
– să continue promovarea proactivă a respectării drepturilor şi libertăţilor omului în 

societate; 
– să întreprindă măsuri pentru asigurarea unei comunicări eficiente pe plan intern 

şi extern dintre Oficiul Avocatului Poporului şi mass-media, organizaţiile societăţii civile, 

instituţiile omoloage, partenerii de dezvoltare şi organizaţiile internaţionale în domeniul 
drepturilor omului; 

– să asigure perfecţionarea practicilor de contribuire la  apărarea drepturilor şi 
libertăţilor persoanelor care locuiesc permanent, se află ori s-au aflat temporar pe 
teritoriul ţării; 

– să contribuie la perfecţionarea legislaţiei prin informarea şi promovarea mai 
activă a propunerilor şi recomandărilor elaborate în vederea eliminării cauzelor şi 

condiţiilor ce creează premise pentru încălcarea drepturilor şi libertăţilor omului;  
– să propună soluţii, inclusiv la nivel legislativ, pentru optimizarea activităţii de 

prevenire a torturii în Republica Moldova potrivit standardelor internaţionale şi bunelor 

practici; 
– să abordeze o atitudine mai consecventă faţă de soluţionarea pe cale amiabilă a 

conflictelor dintre autorităţile publice şi persoanele fizice.  
  
Art.3. – Guvernul va examina propunerile expuse în Raportul Avocatului Poporului 

privind respectarea drepturilor şi libertăţilor omului în Republica Moldova în anul 2016 
şi, pînă în data de 31 martie 2018, va informa Parlamentul cu privire la realizarea 

acestora. 
  



Art.4. – Autorităţilor administraţiei publice locale de toate nivelurile li se 

recomandă: 
– să asigure respectarea drepturilor şi libertăţilor omului potrivit competenţelor ce 

le revin; 
– să întreprindă măsuri ferme în vederea angajării de specialişti principali pentru 

protecţia drepturilor copilului în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul 
I; 

– să asigure informarea activă, corectă şi în timp util a cetăţeni lor asupra 

chestiunilor de interes public şi a problemelor de interes personal în condiţiile Legii 
nr.982/2000 privind accesul la informaţie; 

– să asigure transparenţa în procesul decizional în conformitate cu prevederile 
Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional. 

  
Art.5. – Comisiile permanente ale Parlamentului: 

– vor desfăşura audieri parlamentare pe marginea problemelor abordate în 

Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor şi libertăţilor omului în 
Republica Moldova în anul 2016 potrivit cu domeniile lor de competenţă;  

– vor contribui la corelarea cadrului legal cu normele generale privind respectarea 

drepturilor şi libertăţilor omului; 
– vor îmbunătăţi controlul parlamentar pentru a asigura respectarea drepturilor şi 

libertăţilor omului. 
  
Art.6. – Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor şi libertăţilor 

omului în Republica Moldova în anul 2016 va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova. 

  
Art.7. – Controlul asupra îndeplinirii prevederilor prezentei hotărîri va fi exercitat 

de Comisia drepturile omului şi relaţii interetnice, precum şi de celelalte comisii 

permanente ale Parlamentului, deoarece asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului este scopul perfecţionării actelor legislative, realizată de 

întregul Parlament. 
  
Art.8. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  
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