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Sinteza recomandărilor 

parvenite în cadrul consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălţi  

”Cu privire la Comisia municipală pentru protecția  

drepturilor omului” 
Nr. 

d/o 

Autorul 

recomandării 

Propunerea/ recomandarea Decizia cu 

privire la 

aprobare sau de 

respingere a 

recomandărilor 

Argumentări în cazul refuzului 

1.  Direcția 

Cultură 

De modificat denumirea proiectului în fel următor  

„Cu privire la constituirea Comisiei municipale Bălți pentru protecția 

drepturilor omului, aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea și componenței nominale a acesteiea” 

acceptat  

2.  Direcția 

Cultură 

De expus textul deciziei în partea pp. 1, 2, 4, 5 în următoarea redacție: 

1. Se consituie Comisia municipală Bălți pentru protecția drepturilor omului. 

2. Se aprobă: 

2.1. Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei 

municipale Bălți pentru protecția drepturilor omului, conform anexei nr. 

1. 

2.2. Se aprobă componența nominală a Comisiei municipale Bălți pentru 

protecția drepturilor omului, conform anexei nr. 2. 

4. Se desemnează coordonator în domeniul drepturilor omului, secretarul 

Comisiei municipale Bălți pentru protecția drepturilor omului care își va 

desfășura activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului 

privind activitatea coordonatorului în domeniul drepturilor omului, 

aprobat prin HG nr. 65/2019 ”Cu privire la Consiliul Național pentru 

Drepturile Omului”. 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina 

comisiilor consultative de specialitate pentru drept şi disciplină, pentru 

educaţie, protecţie socială și sănătate publică, pentru colaborare cu alte 

autorități, înfrățire, turism, culte și activități social-culturale.” 

acceptat  

3.  Direcția 

Cultură 

P. 1.2. al Anexei nr. 1: de completat sintagma „un organ consultativ cu 

cuvânt „intersectorial” 

acceptat  

4.  Direcția 

Cultură 

Lit. a) din p. 2.1. al Anexei nr. 1 „a) implementarea în mun. Bălți a 

documentelor de politici naţionale de protecţie a drepturilor omului” de 

 respins: 

Comisia nu poate să asigure implementarea 



 2 

completat cu cuvânt „asigură”. documentelor pe care nu implementează, dar care 

sunt implementate de alte instituții 

5.  Secretariatul 

permanent 

pentru 

drepturile 

omului 

Lit. a) din p. 2.1. al Anexei nr. 1 „a) de modificat în felul următor 

„monitorizarea implementării în mun. Bălți a documentelor de politici 

naţionale de protecţie a drepturilor omului;”. 

 

acceptat  

6.  Direcția 

Cultură 

Lit. b) din p. 2.1. al Anexei nr. 1: sintagma „elaborarea planurilor şi 

programelor municipale”  de modificat în felul următor „elaborează și 

asigură implementarea planurilor şi programelor municipale” 

 respins: 

Comisia nu poate să asigure implementarea 

documentelor pe care nu implementează, dar care 

sunt implementate de alte instituții 

7.  Oxana Radu,  

Vera Caraulan 

 

de completat cu cuv. „coordonează”. Acceptat 

 

 

8.  Direcția 

Cultură 

De expus lit. d) din p. 2.1. al Anexei nr. 1 în următoarea redacție: „ d) 

analizează informația privind gradul de respectare a drepturilor omului 

în mun. Bălți;” 

 

*După consultarea suplimentară subdiviziunea-autor s-a decis de 

completat textul lit d) din TI „d) monitorizarea respectării 

drepturilor omului în municipiul Bălți” cu sintagma „analizează 

informația privind gradul de respectare a”. 

Acceptat 

 

 

9.  Direcția 

Cultură 

De completat p.2.1. cu lit. e): „e) înaintează către Consiliul Naţional 

pentru Drepturile Omului propunerile orientate spre asigurarea/ ridicarea 

nivelului de respectare a drepturilor omului la nivel local” și de exlus 

textul dat din p.2.2 (Drepturile Comisiei) 

acceptat  

10.  Direcția 

Cultură 

De expus p. 2.2. al Anexei nr. 1 în următoare redacție: 

„a) să solicite de la autoritățile publice și ONG-le din teritoriu 

informaţiile şi documentele necesare pentru exercitarea atribuţiilor 

Comisiei; 

b) să examineze cazurile de încălcare sistemică a drepturilor omului de 

către persoanele fizice și/ sau juridice; 

c) să  studieze  opiniile  persoanelor  fizice  și  juridice  referitor  la  

respectarea  drepturilor omului la nivel local; 

d) să propună primarului municipiului Bălți subiecte aferente domeniului 

acceptat parțial: 

textul lit. b) se 

modifică în felul 

următor: „să 

examineze 

cazurile de 

încălcare a 

drepturilor 

omului;” 
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drepturilor omului pentru includerea în ordinea de zi a şedinţelor 

Consiliului municipal Bălți.” 

11.  Avocatul 

Poporului 

De completat p.2.1 cu subpunctul  „Înaintarea către Primăria mun. Bălți 

a propunerilor orientate spre asigurarea respectării drepturilor omului, 

precum și a executării recomandărilor internaționale în acest domeniu”.  

 Respins.   

Dublarea textului existent 

12.  Avocatul 

Poporului 

De completat p.2.1 cu subpunctul  

„Evaluarea gradului de respectare a drepturilor omului la nivel local”  

 

*După consultarea suplimentară subdiviziunea-autor s-a decis de 

completat textul lit d) din TI „d) monitorizarea respectării drepturilor 

omului în municipiul Bălți” cu sintagma „analizează informația privind 

gradul de respectare a” (var. inițială al lit.  d) a fost aprobată ca 

atribuția de bază a structurilor locale Consiliului Național prin HG 

65/2019): monitorizează respectarea și analizează informații privind 

gradul de respectare a drepturilor omului în mun. Bălți. 

Acceptat  

 

în redacția 

propusă mai sus 

în p. 8 al 

prezentei sinteze 

 

13.  Avocatul 

Poporului 

De completat p.2.1 cu subpunctul  

„Monitorizarea activității instituțiilor publice care sunt competente în 

aplicarea legislației din domeniul drepturilor omului”. 

 

 Respins –  

Dublarea textului existent 

14.  Avocatul 

Poporului 

De completat p.2.1 cu subpunctul  

„Coordonarea procesului de implementare a Planului Național de 

Acțiuni în Domeniul Drepturilor Omului și a altor documente de 

politici.”  

 Respins  

în vederea argumentelor susmenționate. 

15.  Avocatul 

Poporului 

P. 2.1. (Atribuțiile Comisiei) de completat cu atribuțiile care reies din 

Planul Naional de Acțiuni în Domeniul Dreptuilor Omului:  

1. Facilitatea accesului la asistența juridică garantată de stat, și, anume, 

elaborarea programelor de informare a victimelor infracțiunilor cu 

privire la drepturile lor.  

2. Crearea serviciilor de suport pentru victimele infracțiunilor pornind de 

la competențele funcționale ale instituțiilor de resort conform Legii nr. 

137/2016.  

3. Desfășurarea activității de instruire a reprezentanților administrației 

publice locale în domeniul drepturilor omului, împărțirea acestora pe 

categorii de drepturi.  

4. Elaborarea și diseminarea, în rândul unor anumite grupuri de 

persoane, a materialelor informative privind realizarea și apărarea 

 Respins  

în vederea includerii în artribuțiile Comisiei: 

pr. 3.  

- Nu este clar mecanismul de realizare și cine va 

defășura activitățile propuse. 

- Comisia nu poate să-și obligă pe cineva să 

desfășoară activitățile de instruire – numai să 

propune. 

pr. 4:   

- Comisia nu poate elabora materialele 

informative.  

- Informația propusă spre elaborarea și 

diseminarea este elaborată și amplasată pe site-ul 
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drepturilor omului și mecanismele de protecție împotriva discriminării.  

5. Asigurarea realizării politicii de stat în domeniul medicamentului, și 

anume, implementarea Programului Național de Imunizări pentru anii 

2016 – 2020. 

6. În caz că acțiunea a fost realizată, verificarea și supravegherea ratei de 

cuprindere în vaccinare.  

7. Asigurarea tuturor copiilor cu serviciile medicale de calitate și 

verificarea realizării acestei acțiuni.  

8. Monitorizarea dezvoltării serviciului de intervenție timpurie la copii.  

9. Consolidarea serviciului perinatal/ fortificarea asistenței sistemului de 

asistență perinatală a nou-născuților înainte de termen. 

10. Elaborarea programelor specializate pentru soluționarea problemei 

asigurării cu locuințe sociale a tinerilor, a persoanelor cu dizabilități, a 

familiilor de etnie romă și a familiilor numeroase.  

11. Monitorizarea nivelului de asistență socială a persoanelor vârstnice și 

a elaborării metodologiei de estimare a costurilor sociale adresate 

acestora.  

12. Asigurarea implemenării Programului de ajutor social și asigurarea 

accesului persoanelor vârstnice la serviciile medicale, de îngrijire și 

geriatrie.  

13. Monitorizarea și evaluarea implementării Programului Național de 

Incluziune Socială a Persoanelor cu Dizabilități pentru anii 2017 – 2022. 

egalitate.md.  

- Comisia nu poate să elaboreze prospecte, 

pliante, etc. 

- Pentru realizarea atribuției propuse trebuie să fie 

un buget separat. 

pr. 5: Atrubuția propusă este prea specifică. 

pr. 5,6: În baza Programului Național de 

Imunizări pentru anii 2016 – 2020 a fost elaborat, 

aprobat și implementează Programul Municipal. 

Se expiră în a. 2020. După Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale va elabora un alt 

Program Național, la care noi înainta propunerile 

și după aprobarea PN va fi elaborat și aprobat un 

PM nou.  

Regulamentul Comisiei stabilește domeniile de 

activitate în general și nu poate stabili toate 

programele existente. 

Proiectul Planului municipal pentru drepturile 

omului și includerea propunerilor AP care reies 

din PNADO în Planul municipal pentru drepturile 

omului vor fi examinate în cadrul ședințelor 

Comisiei. 

16.  Olesea 

Tabarcea 

De modificat „ONG” în ONC” (în conformitate cu prevederile Legii nr. 

86 din 11.06.2020).  

Acceptat  

17.  Oxana Radu De completat textul lit. a) („să solicite de la autoritățile publice și ONG-

le din teritoriu informaţiile şi documentele necesare pentru exercitarea 

atribuţiilor Comisiei;”) cu cuv. „instituțiile”: „la autoritățile/ instituțiile 

publice”. 

Acceptat  

18.  Cristina 

Craevscaia-

Derenova 

De exclus din lit.  b) („să examineze cazurile de încălcare sistemică a 

drepturilor omului de către persoanele fizice și/ sau juridice;”) cuv. 

„sistemică”. 

În urma discuțiilor, textul lit. b) se modifică în felul următor: „să 

examineze cazurile de încălcare a drepturilor omului;”. 

Acceptat  

19.  Direcția 

Cultură 

De evidențiat structura Comisiei ca parte de sine stătătoare:  

„III. Structura Comisiei” 

Acceptat  

20.  Direcția De expus  Structura Comisiei în felul următor:  acceptat parțial în  
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Cultură 3.1. Comisia are următoarea structură: președinte, vicepreședinte, 

secretarul și membrii Comisiei.  

3.2. Președintele Comisiei este viceprimarul mun. Bălți pe probleme 

sociale, vicepreședintele – șeful Direcției Juridice al Primăriei mun. 

Bălți, secretarul Comisiei – specialistul principal în domeniul drepturilor 

omului. 

3.3 În calitate de membri ai Comisiei sunt incluși reprezentanți ai 

subdiviziunilor structurale ale Primăriei mun. Bălți, precum și 

reprezentanții structurilor locale și ai societății civile, care  activează în 

domeniul de protecția/ monitorizarea respectării drepturilor omului.  

3.4. Componența nominală a Comisiei se aprobă prin decizia Consiliului 

municipal Bălți.” 

textul p. 3.3.  de 

înlocuit sintagma 

„structurilor 

locale” cu 

sintagma 

autorităților/ 

instituțiilor 

publice”; 

de exclus 

sintagma „de 

protecție/ 

monitorizare a” 

21.  Oxana Radu: de completat cu p. despre conflictul de interese partea Activitatea 

Comisiei (după p. 4.8) „nu participă la vot”. 

Acceptat  

22.  Olesea 

Tabarcea 

de exclus sintagma „de protecție/ monitorizare a”.  Acceptat  

23.  Direcția 

Juridică 

Partea III „III. Structura Comisiei” de completat cu p. 3.5.: 

„3.5. Numărul-limită al membrilor Comisiei este 20 de persoane.” 

Acceptat  

24.  Oxana Radu De modificat numărul membrilor Comisiei în 19 sau 21 – nr. membrilor 

trebuie șă fie impar. 

Acceptat  

25.  Avocatul 

Poporului 

P. 3.1. de completat cu normele care să reglementeze modalitatea de 

alegere/ numnire a vicepreședintelui – de către cine este numit acesta. 

Acceptat   

26.  Avocatul 

Poporului 

De completat partea 3 cu reglementarea modalității de deseminare a 

membrilor Comisiei. 

Acceptat  

27.  Direcția 

Cultură 

De evidențiat activitatea Comisiei ca parte de sine stătătoare „IV. 

Activitatea Comisiei” cu excluderea pp. atribuite Structurii Comisiei. 

Acceptat  

28.  Direcția 

Cultură 

De includ p. 4.1.: „Președintele Comisiei conduce întreagă activitate a 

Comisiei, delegându-și atribuțiile, la necesiate, vicepreședintelui.” 

Acceptat parțial  

29.  Oxana Radu De exclus sintagma „la necesiate”.  Acceptat  

30.  Cristina 

Craevscaia-

Derenova 

De înlocuit sintagma „la necesiate” cu sintagma „în caz de imposibilitate 

exercitării atribuțiilor”.  

 

Acceptat  

31.  Direcția 

Cultură 

P. 4.2.: 

- în subp. 1) cuvântul „conduce” de substituit cu cuvântul 

„coordonează”; 

 Respins: 

cuvintele „conduce” și „terții” reprezintă clar 

atribuțiile președintelui Comisiei și nu necesită 
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- în subp. 5) de descifrat cuvântul „terții” în felul următor: „autoritățile la 

nivel local și central, cât și cu alte organizații cu competențe și/ sau 

activități în domeniul protecției și promovării drepturilor omului.” 

înlocuirea 

32.  Direcția 

Cultură 

De completat partea IV cu p. 4.3 cu următorul conținut: 

„4.3. Vicepreședintele Comisiei exercită următoarele funcții: 

1) supraveghează activitatea Comisiei; 

2) conduce, în lipsa președintelui, ședințele Comisiei; 

3) semnează, în lipsa președintelui, decizii, procese-verbale şi alte 

documente care vizează activitatea Comisiei.” 

Acceptat  

33.  Direcția 

Cultură 

P. 3.4. de modificat în p. 4.4. cu exluderea propoziției „Secretarul 

Comisiei este specialist principal în domeniul drepturilor omului din 

cadrul Primăriei mun. Bălți.” 

Acceptat  

34.  Direcția 

Cultură 

P. 3.4 „Secretarul Comisiei exercită următoarele funcții” (modificat în p. 

4.4.):  

- de completat cu sintagma „- elaborează agenda ședințelor și o 

prezintă președintelui pentru aprobare;” 

- în subp. 4)” sintagma „- rapoartele anuale despre activitatea 

Comisiei” de completat cu cuvântul „semestriale” în felul următor – 

„- rapoartele semestriale/ anuale despre activitatea Comisiei;” 

Acceptat  

35.  Direcția 

Cultură 

P. 4.4., subp. 5) (după modificarea s/p. 6)), sintagma „colectează 

informațiile prezentate ˂...˃”  de completat cu sintagma „și 

generalizează”, sintagma „la nivel local” de subsituit cu sintagma „în 

mun. Bălți”. 

Acceptat  

36.  Direcția 

Cultură 

P. 4.4., subp. 6) (după modificarea s/p. 7)), sintagma „prezintă  Comisiei  

spre  examinare  ˂...˃”  de completat cu sintagma „elaborează și”. 

Acceptat  

37.  Direcția 

Cultură 

P. 3.5. de expus p. 4.5. în următoare redacție:  

„4.5. Membrii Comisiei au următoarele funcții:  

1) participă la ședințele Comisiei; 

2) propun subiecte pentru ordinea de zi a ședințelor;  

3) participă la monitorizarea situației în domeniul protecţiei drepturilor 

omului în mun. Bălți;  

4) contribuie la executarea deciziilor luate de Comisie; 

5) participă la elaborarea rapoartelor semestriale/ anuale ale Comisiei; 

6) participă la îndeplinirea altor atribuții ale Comisiei.” 

Acceptat parțial 

cu excluderea 

subp. 6) 

 

38.  Direcția 

Cultură 

P. 3.8.  (după modificările precedente p. 4.8.): sintagma „în prezenţa 2/3 

a membrilor” de substituit cu sintagma „cel puțin 50% din membri + 1 

Acceptat  
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persoană” 

39.  Viceprimarul 

mun. Bălți, 

T.Dubițkaia 

Includerea în componența Comisiei: 

1. Dana Lichii – șef al Serviciului de asistență psihopedagogică, Direcția 

Învățământ, Tineret și Sport; 

2. Reprezentantul Direcției Ocupare a Forței de Muncă Bălți – 

specialistul principal al DOFM Raisa Prodan . 

Acceptat  

40.  Avocatul 

Poporului 

Anexa nr. 2: a fi specificat expres cine sunt membrii Comisiei. Acceptat  

41.  Oficiul 

Teritorial Bălți 

al Cancelariei 

de Stat 

Includerea în componența Comisiei 

Angajatului din cadrul Reprezentanței Bălți al Oficiului Avocatului 

Poporului 

 

 Respins:  

Avocatul Poporului nu s-a acceptat propunerea să 

fie inclus în calitate de membru al Comisiei 

municipale. 

42.  Includerea în componența Comisiei șefului Centrului Medicilor de 

Familie 

 Respins: 

este stabilit nr-limită ai membrilor;  

unul din membrii ai Comisiei este șeful Secției 

Sănătate care deține informația necesară;  

șeful CMF poate fi invitat la orice ședință a 

Comisiei. 

43.  Includerea în componența Comisiei reprezentantului Inspectoratului 

Național de Secutirate Publică IGP MAI RM 

Acceptat  

44.  Includerea în componența Comisiei: 

− reprezentantului Procuraturii mun. Bălți; 

− reprezentantului Inspecției teritoriale de muncă Bălți; 

− reprezentantului Consiliului Național pentru asistență juridică 

garantată de stat (Oficiul teritorial Bălți); 

− reprezentantului AO „Asociația Femeilor de Afaceri din mun. Bălți” 

Acceptat cu 

condiția acordului 

de la autoritățile/ 

organizațiile 

indicate în 

propunerea 

 

45.  Includerea în componența Comisiei reprezentantului AO ”Asociația 

pentru Drepturile omului Lex XXI” 

 Respins:  

Asociația pentru Drepturile omului Lex XXI a 

fost inclusă în „lista părților interesate cu care vor 

fi defășurate consultările publice asupra 

proiectului” discutat, prin intermediul poștei 

electronice am expediat textul inițial al proiectului 

și toate actele aferente, precum și invitația la 

discuția de astăzi. Nu am primit niciun răspuns 

sau recomandare – Asociația nu și-a demonstrat 
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interes fața de proiectul deciziei. 

46.  IP Bălți Să fie inclus în calitate de membru al Comisiei Gheorghe Dragan – șef-

adjunct Secție, șef Serviciul interacțiune comunitară a Secției Securitate 

Publică al IP Bălți, comisar. 

Acceptat  

 

 

 

Sinteza recomandărilor include 

recomandările parvenite de la părțile interesate  

în cadrul consultărilor publice și discuției 

deschise din 28.09.2020. 

 

 

 


