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1. 

 

 Cu privire la majorarea statelor de personal al Oficiului Avocatului Poporului de la 55,0 la 65,0 

unităţi de personal, se comunică faptul, că Cadrul bugetar pe termen mediu pe anii 2014-2017 nu include 

mijloace fmanciare în acest scop. Totodată, în scopul examinării posibilităţii privind majorarea 

numărului şi cheltuielilor de personal în condiţii de austeritate bugetară, autorul urmează să prezinte 

viziunea sa detaliată referitor la structura organizatorică (subdiviziunile interne, titlurile funcţiilor, 

numărul de personal aferent) a autorităţii reieşind din efectivul-limită de 65,0 unităţi de personal, precum 

şi argumentările de rigoare cît priveşte necesitatea introducerii unor funcții noi. 

Nu se acceptă 

Propunerea de majorare  a numărului 

statelor de funcții al instituției derivă 

din caracterul atribuțiilor Oficiului 

Avocatului Poporului, prevăzute de 

Legea cu privire la Avocatul Poporului 

nr. 52 din 03.04.2014 și este raportată 

la realitatea lipsei mijloacelor 

financiare, condiționată de austeritatea 

bugetului de stat. 

Solicitarea de suplinire a statelor cu 10 

unități reprezintă expresia necesităților 

instituției la nivelul cerințelor minime 

și vine tocmai din constatarea situației 

complicate la capitolul formarea 

bugetului.  

În contextul ideii exprimate supra, țin 

să menționez că potrivit prognozelor 

Raportului de evaluare pentru 

îmbunătațirea distribuirii interne și 

ajustarea funcțiilor, 

îmbunătățirea/optimizarea organizării 

instituționale și a statului de  personal 

al CPDOM, care va conține  

recomandări bazate pe standardele 

europene relevante și cele mai bune 

practici de domeniu, propunerile de 

majorare a statelor de personal vor 

depăși cele 10 unități solicitate la 

moment. 

Așadar, potrivit angajamentelor 

internaționale, Republica Moldova are 

obligația de a institui și asigura  buna 

funcționare a  Mecanismului național 



 

 

de prevenire a torturii. De la momentul 

ratificării Protocolul Opțional la 

Convenția împotriva torturii și altor 

pedepse ori tratamente cu cruzime 

(OPCAT), inumane sau degradante și 

pînă în prezent, în cadrul Centrului 

pentru Drepturile Omului nu a fost 

organizată o subdiviziune specializată 

ce ar activa în scopul  realizării 

sarcinilor OPCAT. Subdiviziunea va 

avea drept scop asistarea membrilor  

Consiliului pentru prevenirea torturii, 

care urmează a fi creat în baza  art. 30  

din Legea cu privire la Avocatul 

Poporului, în efectuarea vizitelor 

inopinate și de monitorizare în peste 90 

locuri de detenție. 

De menționat că APT recomandă ca 

angajații din subdiviziunile structurale 

ale oficiilor ombudsmanilor să nu fie 

antrenate în alte activități, inclusiv în 

examinarea plîngerilor parvenite  din 

locurile de detenție, recomandare 

ignorată cu desăvîrșire de Centrul 

pentru Drepturile Omului în virtutea 

deficitului de resurse umane. Pentru 

asigurarea activității de prevenire a 

torturii este necesară crearea 

subdiviziunii specializate, formate din 

cel puțin 6 unități. 

Ținem să aducem aminte că reforma  

Instituției Ombudsmanului din 

Republica Moldova a fost dictată de 

necesitatea reparării unor stranietăți din 

structura instituției, un a dintre care – 

cea mai inexplicabilă -  este că la 

moment toate atribuțiile sunt exercitate 

de către funcționarii unei singure 

subdiviziuni, ”Serviciul investigații și 

monitorizare”, compuse din 18 



persoane, care nu are un șef de 

subdiviziune, deși corespunde tuturor 

cerințelor specificate în Hotărîrea 

Guvernului nr.1001 din 26.12.2011 

privind punerea în aplicare a unor acte 

legislative. 

Întru asigurarea implementării  

obiectivului 79 (crearea mecanismului 

național de monitorizare a respectării 

drepturilor omului în  regiunea 

transnistreană)  acțiunea 4 (deschiderea 

unei reprezentanțe a Centrului pentru 

Drepturile Omului în satul Varnița) din 

Planul național de acțiuni în domeniul 

drepturilor omului pe anii 2011-2014, 

loa 17 octombrie 2012 a fost deschisă  

Reprezentanța Varnița a Centrului 

pentru Drepturile Omului din Moldova. 

Această reprezentanță a fost creată în 

limita statului de funcții al instituției, în 

timp ce  Hotărîrea Parlamentului nr. 57 

din 20.03.2008 de aprobare a 

Regulamentului Centrului pentru 

Drepturile Omului, a structurii, a 

statului de funcții și a modului de 

finanțare a acestuia, nu prevedea  o 

asemenea structură. Funcțiile necesare 

au fost completate din contul unităților 

de personal de la reprezentanțele Cahul 

și Bălți. La moment, pentru asigurarea 

bunei funcționări a reprezentanțelor 

este nevoie de 2 unități. 

Conform art. 17 alin. (6) din Legea cu 

privire la Avocatul Poporului nr. 52 din 

03.04.2014, atribuțiile acestuia se 

extind considerabil, comparativ cu cele 

stabilite în Legea cu privire la avocații 

parlamentari nr. 1349. Astfel, Avocatul 

Poporului pentru drepturile copilului 

urmează să acorde protecție și asistență 



copilului la cererea acestuia, fără 

acordul prealabil al părinților. În 

activitatea sa, Avocatul Poporului 

pentru drepturile copilului este asistat 

de o subdiviziune specializată din 

cadrul Oficiului Avocatului Poporului.  

Deși, actualmente, în Centrul pentru 

Drepturile Omului este creată o 

subdiviziune structurală specializată în 

care activează specialiști în domeniu, 

numărul acestora va fi insuficient 

pentru a asigura exercitarea atribuțiilor 

Avocatului Poporului pentru drepturile 

copilului. Este necesară majorarea 

numărului de personal cu cel puțin 2 

unități. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. 

 
Capitolul III din proiectul de Regulament. 

Dat fiind faptul, că activitatea Oficiului Avocatului Poporului cade sub incidenţa Legii nr. 158 din 

4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, conţinutul art. 10 şi art. 12 

litera c), la final, se va suplimenta cu sintagma „ ,în modul stabilit de legislaţia în vigoare". 

 

Se acceptă 



Centrul pentru 

drepturile omului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La art.1, după cuvintele ”fizice și juridice”  se propune completarea cu cuvintele ”dispune de 

independenţă organizaţională, funcţională, operaţională și financiară”. 

Se acceptă 

4. La punctul 6 lit. f) se propune excluderea sintagmei ”și Mecanismului Național de prevenire a torturii” 

din următoarele considerente.  În art.31 alin. (9) din Legea nr. 52, este expres prevăzut că în activitatea 

sa Consiliul este asistat de o subdiviziune specializată din cadrul Oficiului.  Asistența acordată va fi 

reglementată în Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului care va fi aprobat de către 

Avocatul Poporului cu avizul Comisiei drepturile omului și relații interetnice. 

În Regulamentul Oficiului Avocatului poporului  nu trebuie să se conțină reglementări cu privire la 

Consiliul de prevenire a torturii deoarece acesta nu este subdiviziune structurală a instituției. Toate 

reglementările vor fi prevăzute în regulamentul  de funcționare a acestui consiliu. 

Se acceptă 

5. La punctul 12 după lit. f) se introduce un punct nou cu următorul conținut: 

”Deleagă, la necesitate, adjuncților Avocatului Poporului unele atribuții ale sale  prevăzute de Legea cu 

privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), cu excepția celor prevăzute în art.  26.  

Se acceptă 

6. Conform prevederilor punctului 17 din Metodologia cu privire la elaborarea, coordonarea și aprobarea 

fișei postului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului  nr. 201 din 11.03.2009, sarcina de aprobare a fișei 

postuloui îi revine conducătorului autorității publice.  Ținînd cont de această reglementare, în punctul 12 

lit.  g) din proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului  este 

specificat că fișele de post ale personaluilui se aprobă de Avocatul Poporului. Pentru asigurarea 

concordanței cu prevederile art. 16 lit. g) din Legea cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) nr. 

52 din 03.04.2014 și coerenței între normele actului normativ propus spre avizare se propune  excluderea 

din  punctul 24  a sintagmei  ”care se aprobă de către Secretarul General”.   

Se acceptă parțial 

Pct. 24 se va completa cu sintagma 

„care se aprobă de Avocatul 

Poporului”. 

7. Art. 59 din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158 din 04.07.2008 

reglementează principiile de aplicare a sancțiunilor disciplinare funcționarilor publici. Aceste norme sînt 

dezvoltate în Regulamentul cu privire la comisia de disciplină, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 

din 11 martie 2009. În vederea asigurării respectării cadrului normativ în vigoare care reglementează 

procedura de aplicare  a sancțiunilor disciplinare se propune excluderea din punctul  25 și din punctul 42   

a sintagmei  ”sau, după caz, aplicarea sancțiunilor disciplinare în privința acestora”. 

Se acceptă 

8. Punctul 40 se propune a fi completat în final cu următoarea propoziție: ”În cazuri speciale Avocatul 

Poporului poate extinde atribuțiile reprezentanței asupra altui teritoriu.”  

Se acceptă 

Ministerul Economiei 

 

 

9. Ţinînd cont de faptul, că proiectul prevede norme care stabilesc posibilitatea emiterii ordinelor, 

deciziilor şi dispoziţiilor, atît de către Avocatul Poporului, cît şi de către Secretarului general al Oficiului 

Avocatului Poporului, se propune de revăzut conţinutul pct.13 şi pct.20 din proiect, în vederea 

Nu se acceptă 

În ambele cazuri, la pct.13 și la pct.20 

este indicat expres că Avocatul 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

concretizării atribuţiilor de emitere a actelor normative interne ale Oficiului sau se va delimita domeniile 

de emitere a actelor normative de către Avocatul Poporului şi Secretarul general al Oficiului. 

 

Poporului și respectiv, Secretarul 

General emite ordine, decizii, dispoziții 

și alte acte administrative în vederea 

exercitării atribuțiilor sale. Atribuțiile 

Avocatului Poporului sunt prevăzute în 

art. 16 din Legea nr. 52 cu privire la 

Avocatul Poporului din 03.04.2014, iar 

atribuțiile Secretarului General sunt 

prevăzute la pct. 19 din proiectul 

Regulamentului în cauză. 

10.  De asemenea, se va exclude pct.24 din proiect, deoarece regulamentele subdiviziunilor interne 

ale Oficiului, sarcinile de bază, atribuţiile de serviciu, împuternicirile şi responsabilităţile personalului 

Oficiului, se stabilesc în fişele de post ale personalului, care potrivit pct.12 lit.(g) din proiect se aprobă 

de către Avocatul Poporului.   

 

Nu se acceptă 

Nu se acceptă excluderea, dar se 

propune o redacție nouă a prevederii 

„Sarcinile de bază, atribuțiile de 

serviciu, împuternicirile și 

responsabilităţile personalului Oficiului 

se stabilesc în fişele de post care se 

aprobă de Avocatul Poporului”. 

11. Este de menţionat, că proiectul vine cu propuneri privind extinderea numărului de personal al Oficiului 

Avocatului Poporului cu 10 unităţi, majorarea grilei de salarizare a funcţionarilor, ceea ce implică 

cheltuieli suplimentare din bugetul de stat pentru salarizarea acestora. De asemenea, proiectul prevede la 

pct.30-36 posibilitatea angajării experţilor cu experienţă în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor 

omului, precum şi crearea consiliilor de experţi în cadrul Oficiului Avocatului Poporului în vederea 

acordării asistenţei consultative Avocatului Poporului.  

Ţinînd cont de normele privind lărgirea statelor de personal, majorarea salariilor funcţionarilor Oficiului 

Avocatului poporului, conform grilei de salarizare la nivelul funcţionarilor din Parlament, precum şi 

angajarea experţilor (proiectul nu identifică numărul limită al membrilor consiliilor de experţi care pot fi 

angajaţi) în cadrul Oficiului, în situaţia deficitului bugetar existent se recomandă revizuirea oportunităţii 

acestor majorări.  

Totodată, ţinînd cont de cerinţele înalte faţă de personalul calificat al Oficiului şi numărului de 65 unităţi 

de funcţionari, aceştia cu succes urmează să facă faţă cerinţelor la acţiunile propuse de proiect, iar 

necesitatea angajării experţilor şi creării consiliilor de experţi în cadrul Oficiului Avocatului Poporului 

este neargumentată şi de prisos.  

În acest context, se propune de revăzut pct.30-36 din proiect, în vederea posibilităţii atragerii experţilor 

doar în cazuri de apariţie a unor situaţii neordinare, necesitatea atragerii experţilor fiind bine 

Nu se acceptă 

Norme de bază care permit 

contractarea experților și crearea 

consiliilor de experți se conțin în Legea 

nr. 52 cu privire la Avocatul Poporului 

din 03.04.2014, care nu impune careva 

restricții față de formarea acestora. 

Totodată, menționăm că crearea unor 

astfel de consilii este lăsată la discreția 

Avocatului Poporului în dependență de 

necesități și de sursele financiare 

disponibile, iar sarcinile și atribuțiile 

experților și consiliilor de experți se 

vor stabili într-un regulament separat și 

sunt diferite de cele ale funcționarilor 

publici angajați ai Oficiului. 

Se va apela la serviciile experților și la 



argumentată. 

Totodată este de menţionat, că în cazul atragerii experţilor în scopul acordării asistenţei consultative, va 

decade necesitatea extinderii numărului de personal al Oficiului cu 10 unităţi.      

crearea  consiliile de experți doar în 

cazurile în care pentru abordarea unor 

probleme ce țin de drepturile omului va 

fi nevoie de cunoștințe speciale sau 

specifice unui domeniu, spre exemplu 

medicină. 

12. La pct.41 lit.(f) după cuvintele „fără întîrziere” se va completa cu cuvintele „cu acordul 

conducătorului”. Completarea propusă este necesară, în vederea evitării situaţiilor de pericol pentru 

viaţa şi sănătatea persoanei, care poate persista la întreprinderi, ce necesită respectarea tehnicii 

securităţii. 

 

Nu se acceptă 

Nu este clară argumentarea. Esența 

normei constă în faptul de a avea acces 

în locurile indicate fără acordul cuiva.  

Vizitarea instituțiilor enumerate nu 

poate fi condiționată de acordul 

conducătorilor acestora, avocatul 

poporului decide asupra necesității 

vizitei, iar conducătorii trebuie să 

asigure accesul liber și fără întîrziere, 

după cum prevede expres norma vizată. 

OPCAT expres plasează accentul pe 

caracterul inopinat al vizitelor, iar 

activitatea de monitorizare în general 

va fi doar iluzorie dacă autoritatea va fi 

înștiințată din timp cu referire la vizita 

de lucru a Avocatului Poporului. 

Cancelaria de Stat 

 

13. Se propune ca Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului să fie 

completat cu prevederi ce vizează funcțiile și atribuțiile Oficiului ce țin de activitatea Avocatului 

poporului pentru drepturile copilului, întrucît art. 17 alin. (6) din Legea 52 cu privire la Avocatul 

Poporului ( Ombudsmanul) prevede „în activitatea sa, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului 

este asistat de o subdiviziune specializată din cadrul Oficiului Avocatului Poporului”.  

Se acceptă 

Se introduce pct. 15 care prevede că 

„Avocatul Poporului va consulta 

Avocatul Poporului pentru drepturile 

copilului în problemele ce îl vizează pe 

ultimul. ”. 

14. De asemenea, propunem ca la pct. 23 din Regulament să fie indicată și Legea privind sistemul de 

salarizare al funcționarilor publici nr. 48 din 22 martie 2012, întrucît în cadrul personalului se includ și 

funcționari publici. 

Nu se acceptă 

Trimiterea dată nu înglobează toate 

categoriile de personal care activează 

în Oficiul Avocatului Poporului. 

Centrul de Resurse 

Juridice din Moldova 

15. La art.1 se propune următoarea redacție: 

Art. 1. Oficiul Avocatului Poporului (în continuare – Oficiu), se organizează şi funcţionează conform  

Se acceptă  

Se completează cu  



prevederilor Legii nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) și ale 

prezentului Regulament. Oficiul este o autoritate publică autonomă și independentă față de alte autorități 

publice, față de persoane fizice și juridice.” 

„- dispune de independenţă 

organizaţională, funcţională, 

operaţională și financiară”. 

 

16. Art. 2 Funcţionarii Oficiului, reprezentanțelor și Secretarului General, Avocatul Poporului, Avocatul 

Poporului pentru drepturile copilului formează o instituţie independentă numită Oficiul Avocatului 

Poporului. Considerăm necesar introducerea unei asemenea prevederi pentru a înțelege conceptul de 

Oficiul al Avocatului Poporului. O prevedere similară exista în art. 11 alin. (3) a legii nr. 1349 din cu 

privire la avocații parlamentari.  

În cazul în care propunerea se acceptă, numerotarea urmează a fi modificată corespunzător. 

Nu se acceptă 

Nu este relevant. Conform art. 34 din 

Legea nr. 52 cu privire la Avocatul 

Poporului din 03.04.2014,  Oficiul este 

subordonat Avocatului porului și  îi 

acordă asistență acestuia.  

17. Art. 5
1
 Funcţiile din cadrul Oficiului Avocatului Poporului și a reprezentanțelor se ocupă prin 

concurs. 

 Numirea, modificarea, sancționarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor 

publici, se fac de Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului în condiţiile Legii 

nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. 

Considerăm necesar introducerea unei asemenea prevederi odată ce legea Avocatului Poporului nu are 

asemenea prevederi.  

În cazul în care propunerea se acceptă, dispare necesitatea prevederilor art. 12 lit. h) și j) iar numerotarea 

urmează a fi modificată corespunzător. 

Nu se acceptă 

Considerăm că trimiterea la Legea 

nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire 

la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public făcută la pct.12 

lit. h) din proiect este suficientă. Art.16 

lit. g) din  Legea sus-menționată 

prevede expres că Avocatul Poporului 

angajează salariații. 

 18. Art. 6 lit. f) acordarea asistenței organizatorice, juridice, informaționale și tehnice Avocatului Poporului, 

Avocatului Poporului pentru drepturile copilului și Consiliului pentru prevenirea torturii.  

Considerăm necesară substituirea termenelor „Mecanismul Național de Prevenire a Torturii” cu termenii 

„Consiliului pentru prevenirea torturii” din considerentul că un atare mecanism este un instrument și nu 

o entitate. Prevederile art. 30 – 33 a legii nr. 52 din 03 aprilie 2014 definesc scopul constituirii, 

organizarea, vizitele și încetarea calității de membru al Consiliului. 

Nu se acceptă 

 Propunem excluderea sintagmei 

”Mecanismului Național de prevenire a 

Torturii” fără a fi substituită cu 

sintagma ”Consiliului pentru 

prevenirea torturii”. În art.31 alin. (9) 

din Legea nr. 52 cu privire la Avocatul 

Poporului din 03.04.2014, este expres 

prevăzut că în activitatea sa Consiliul 

este asistat de o subdiviziune 

specializată din cadrul Oficiului.  

Asistența acordată va fi reglementată în 

Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului care va fi 

aprobat de către Avocatul Poporului cu 

avizul Comisiei drepturile omului și 
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relații interetnice. 

Chestiune de principiu – în 

Regulamentul oficiului  nu trebuie să 

se conțină reglementări cu privire la 

Consiliul de prevenire a torturii 

deoarece nu este subdiviziune 

structurală a instituției. Toate 

reglementările vor fi prevăzute în 

regulamentul sus-amintit. 

19. Art. 7 lit. c), f), g), i), k) urmează a fi excluse.  

 

Art. 14
1
 urmează să aibă următorul conținut: 

Art 14
1
 Adjuncții Avocatului Poporului au următoarele atribuții specifice: 

a) coordonează activitatea din domeniul lor de activitate; 

b) pregătesc proiecte de sesizări la Curtea Constituţională privind controlul 

constituţionalităţii legilor şi hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, 

hotărîrilor şi ordonanțelor Guvernului, precum și al tratatelor internaționale la care Republica Moldova 

este parte; 

c) acumulează şi analizează informaţii privind încălcarea drepturilor şi libertăţilor  omului 

și elaborează studii sau rapoarte tematice  privind respectarea drepturilor și libertăților omului; 

d) prin delegare elaborează și prezintă autorităţilor publice, organizaţiilor şi 

întreprinderilor, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, organizațiilor 

necomerciale şi persoanelor cu funcţii de răspundere de toate nivelurile obiecţii şi propuneri de ordin 

general referitoare la asigurarea drepturilor şi libertăţilor omului, la îmbunătăţirea activităţii; 

e) elaborează documente de politici în domeniul prevenirii încălcării și asigurării 

respectării drepturilor omului; 

f) asigură recepționarea și examinarea cererilor petiționarilor și  sesizărilor din oficiu ale  

Avocatului Poporului; 

g) fac recomandări şi consultă Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile 

copilului în domeniile lor de activitate; 

h) îndeplinesc, în ordinea stabilită de Avocatul Poporului, atribuţiile acestuia în caz de 

imposibilitate temporară a exercitării funcţiei;  

i) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de Avocatul Poporului. 

Considerăm că aceste atribuții sunt indicate prea general în atribuțiile Oficiului Avocatului 

Poporului și urmează a fi atribuite adjunctului.  

 Se acceptă parțial 

Excluderea art. 7 lit. c), f), g), i), k) nu 

se acceptă,  deoarece sînt unele ditre 

cele mai importante domenii de 

activitate ale Oficiului.   

La art. 15 alin. (1) din Legea nr. 52 cu 

privire la Avocatul Poporului din 

03.04.2014 se prevede expres că 

Avocatul Poporului este asistat în 

activitatea sa de doi adjuncţi, ale căror 

atribuţii sînt determinate de Avocatul 

Poporului. Deci, nu este corectă 

stabilirea acestora în prezentul proiect. 

Prevederile generale ar trebui să se 

regăsească în lege, în caz contrar se 

oferă atribuții printr-un act subordonat 

legii. 

Pct. 17 se completează cu 

următoarea propoziție: „. La necesitate 

Avocatul Poporului poate delega unele 

atribuții ale sale prevăzute de Legea cu 

privire la avocatul poporului 

adjuncților săi.” 



În cazul în care se acceptă, numerotarea urmează să fie modificată corespunzător, iar art. 15 

urmează să fie exclus. 

 20. Art. 7 lit. y) asigură, sub aspect organizatoric și logistic, condițiile necesare pentru desfășurarea 

activității Avocatului Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului și Mecanismului 

Național de Prevenire a Torturii; 

Această prevedere urmează să fie exclusă odată ce prevederile Art. 6 lit. f) deja se conțin în funcțiile 

Oficiului Avocatului Poporului. 

Această argumentare este susținută și de prevederile art. 17  (Activitatea organizatorică și administrativă 

a Oficiului este condusă de Secretarul general care este numit în funcție de către Avocatul Poporului). 

Nu se acceptă 

Această normă prevede asigurarea, sub 

aspect organizatoric și logistic, 

condițiile necesare pentru desfășurarea 

activității Avocatului Poporului, 

Avocatul Poporului pentru drepturile 

copilului și Mecanismului Național de 

Prevenire a Torturii. 

Se propune excluderea sintagmei 

”Mecanismului Național de Prevenire a 

Torturii”.  

Nu trebuie de omologat oficiul 

Avocatului Poporului cu MNPT. 

Formularea prevede riscuri 

organizatorice și de gestionare a 

bunurilor publice. Sarcina asigurării 

bunei funcționări reiese din prevedrile 

art, 30 alin. 2, art. 31, alin. 8, 9 și art. 

37 alin. 1 a Legii nr. 52 cu privire la 

Avocatul Poporului din 03.04.2014 

 21. Art. 7 lit. s) elaborează și implementează proiecte comune cu organizațiile necomerciale naționale și 

internaționale din domeniul promovării și protecției  drepturilor omului, precum și cu alte organizații 

interesate; Termenul de „comun” nu este necesar. 

Se acceptă 

22. Art. 7 lit. u) organizează și participă la conferințe, seminare, mese rotunde, alte întruniri în domeniul 

promovării și protecției drepturilor omului, desfășurate în țară sau peste hotare; 

 Lacunele sau mecanismele de îmbunătățire a promovării și protecției drepturilor omului nu sunt o 

„problemă” în sine ci domenii. 

Se acceptă 

23. Urmează a fi introdusă o normă generală în Art. 7
1
, care urmează să fie definit după cum urmează: 

Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, membrii Consiliului pentru 

prevenirea torturii și personalul Oficiului Avocatului Poporului vor păstra confidenţialitatea informaţiilor 

care sunt sau ar putea fi considerate cu acces limitat sau care ar putea afecta drepturile și libertățile 

persoanei. Prevederea referitoare la confidențialitate sunt necesare de a fi incluse în acest document.  

Activitatea Avocatului Poporului, Avocatului Poporului pentru drepturile copilului sau a Consiliul 

Nu se acceptă 

În Legea nr 52 din  03.04.2014 cu 

privire la avocatul poporului,  art.12, 

alin.1, lit. c), este expres prevăzută 

obligația Avocatului Poporului  de a nu 

divulga secretul de stat și informațiile 



pentru prevenirea torturii presupune colectarea, prelucrarea și analiza mai multor date care conțin 

informații cu acces limitat (de ex. date cu caracter personal). Asemenea atitudine, în anumite situații, 

presupune și riscurile pentru divulgarea unor date confidențiale referitoare la încălcarea unui drept apărat 

prin lege. 

confidențiale. Divulgarea acestor 

informații constituie temei pentru 

încetarea mandatului. 

În art. 31 alin. (6)  este specificat că 

membrii Consiliului își desfășoară 

activitatea în baza principiilor 

confidențialității. Acest principiu va fi 

dezvoltat în regulamentul Consiliului 

în sensul obligațiunii de a nu divulga 

informațiile confidențiale și cu acces 

limitat. 

În privința personalului – oficiul va fi 

înregistrat în calitate de operator de 

date cu caracter personal, ceea ce 

implică automat respectarea procedurii 

de prelucrare a  datelor personale  și 

păstrarea confidențialității acestora. 

Punctul 27 din prezentul proiect 

conține prevederi care obligă  

personalul oficiului să păstreze 

confidențialitatea. 

24. Art. 8. Sub aspect structural, Oficiul este constituit din Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru 

drepturile copilului, Secretarul General, subdiviziuni structurale cu statut de direcţii, secţii, servicii și 

reprezentanțe teritoriale. Subdiviziunile structurale sunt create prin act administrativ al Avocatului 

Poporului, Avocatului Poporului pentru drepturile copilului. Actele sunt contrasemnate de Secretarul 

General. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului pentru prevenirea torturii se aprobă 

de către Avocatul Poporului, cu avizul Comisiei drepturile omului şi relaţii interetnice a Parlamentului. 

Cuvântul „conducere” urmează a fi exclusă deoarece nici legea nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la 

Avocatul Poporului (Ombudsmanul) nici Regulamentul Oficiului Avocatului Poporului nu prevăd o 

entitate care să indice la componența acestei unități „conducere” din cadrul oficiului Avocatului 

Poporului.  

Prevederea respectivă va exclude eventuale conflicte că structura este determinată printr-un ordin doar a 

unui avocat al poporului în detrimentul celuilalt.  

Deși prevederea referitoare la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului este o preluare de 

la art. 31 alin. (1) a nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), aceasta 

Nu se acceptă  

Există acte normative în vigoare care 

reglementează procedura de elaborare a 

structurii instituției.  

Ideea reformei este de a lăsa la 

discreția Avocatului Poporului 

structura instituției, care realizează 

conducerea generală a Oficiului. 

Avocatul pentru protecția drepturilor 

copilului nu poate fi mandatat cu 

dreptul de a emite ordine, dispoziții ș.a. 

acte administrative,  în virtutea 

atribuțiilor  sale expres prevăzute în art. 

17 din Legea nr. 52 cu privire la 



este necesară în contextul actelor administrative prin care se creează o anumită unitate în cadrul Oficiului 

Avocatului Poporului. 

avocatul poporului.  

  

 25. Art. 12 În funcție de domeniul de activitate, Oficiul Avocatului Poporului este subordonat Avocatului 

Poporului. Conducerea generală a Oficiului este exercitată de către Secretarul General, care… 

Prevederea referitoare la subordonarea Oficiului avocatului Poporului este indicată în art. 43 alin. (1) a 

legii nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul). Totuși, conducerea 

generală (organizatorică) urmează a fi realizată de Secretarul General. Mai mult, mandatul este formulat 

în măsura în care activitatea Avocatului Poporului să nu fie focusată pe organizarea și activității 

personalului Oficiului Avocatului Poporului ci pe o activitate de politici și impact major. 

Nu se acceptă 

Conform art. 16, lit g) Avocatul 

Poporului angajează salariaţi şi exercită 

dreptul de autoritate disciplinară în 

conformitate cu legea. Respectiv, 

Legea nr. 52 cu privire la Avocatul 

Poporului din 03.04.2014 conferă 

Avocatul Poporului un drept de 

conducere generală a Oficiului, 

inclusiv și pe segmentul organizatoric. 

26. Art. 13. Avocatul poporului Avocatul Poporului pentru drepturile copilului își exercită atribuțiile prin 

emitere de ordine, decizii, dispoziții și alte acte administrative. 

 Nu se acceptă  

Avocatul poporului exercită 

conducerea generală a Oficiului.  

Avocatul pentru protecția drepturilor 

copilului nu poate fi mandatat cu 

dreptul de a emite ordine, dispoziții ș.a. 

acte administrative,  în virtutea 

atribuțiilor sale expres prevăzute în art. 

17 din Legea nr. 52 cu privire la 

Avocatul Poporului din 03.04.2014.  

Propunerea contravine conceptului 

reformei care este axată pe ideea de a 

exclude prevederi ce ar presupune 

dublarea indicațiilor  sau subordonarea 

dublă. 

 27. Urmează a fi definite două articole separate care vor avea următorul conținut: 

17. Activitatea organizatorică și administrativă a Oficiului este condusă de Secretarul general care este 

numit în funcție de către Avocatul Poporului. 

Art. 17
1
. Secretarul general este numit prin concurs, pe criterii de profesionalism, prin ordin comun al 

Avocatului Poporului și Avocatului Poporului pentru drepturile copilului. 

Art. 17 nu prevede modalitatea de numire în funcție a Secretarului General. Urmează a fi indicat că 

această funcție poate fi deținută doar ca urmare a unui concurs în care sunt indicate clar criteriile pentru 

numire. Numirea în funcție urmează să fie făcut în comun de Avocatului Poporului și Avocatului 

Nu se acceptă.  

Conform art. 35 din Legea nr. 52. 

Secretarul General  are statut de 

funcționar public. Cadrul normativ în 

vigoare reglementează procedura de 

organizare a concursului. 

Totodată atribuția de a angaja 

personalul Oficiului îi revine 



Poporului pentru drepturile copilului odată ce de activitatea organizatorică și administrativă a 

Secretarului general vor beneficia ambii. 

Avocatului Poporului (art. 16 lit. g din 

lege). 

28. Art. 18. Secretarul general asigură realizarea legăturilor funcţionale dintre Avocatul poporului, Avocatul 

Poporului pentru drepturile copilului și personalul Oficiului, precum şi dintre subdiviziunile interne ale 

acestuia. 

Se acceptă 

29. Art. 19 lit. p) exercită şi alte atribuţii de serviciu şi responsabilităţi specifice încredinţate de Avocatul 

Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului. 

Această prevedere a fost completată cu „Avocatul Poporului pentru drepturile copilului”, odată ce 

activitatea Secretarului General presupune cooperarea și activitatea cu ambii avocați ai poporului. 

Se acceptă 

30. Art. 19 i) gestionează fluxul de informații al Avocatului Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile 

copilului; Această prevedere a fost completată cu „Avocatul Poporului pentru drepturile copilului”, odată 

ce activitatea Secretarului General presupune cooperarea și activitatea cu ambii avocați ai poporului. 

Se acceptă 

31. Prevederile art. 19 urmează a fi completate cu următoarele prevederi: 

1) informează Avocatul Poporului cu privire la activitatea domeniului de activitate; 

2) asigură comunicarea dintre Avocatului Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile 

copilului, Consiliului pentru prevenirea torturii și conducătorii subdiviziunilor structurale ale Oficiului 

Avocatului Poporului; ( se repetă cu pct 18) 

3) supraveghează comunicarea actelor Avocatului Poporului, Avocatul Poporului pentru 

drepturile copilului către autorităţile publice; ( reformulat) 

4) organizează gestionarea patrimoniului instituţiei şi ia măsuri pentru asigurarea 

integrităţii acestuia; 

5) asigură executarea actelor administrative ale Avocatului Poporului, Avocatului 

Poporului pentru drepturile copilului și actelor adoptate de Consiliul pentru prevenirea torturii; (se 

completează lit. j,) 

6) colaborează la realizarea direcţiilor principale ale relaţiilor cu instituţii similare din alte 

state; 

Aceste propuneri sunt formulate pentru a exclude atribuțiile tehnice ale Secretarului General.  

Propunerile indicate în propunere au fost reformulate în baza atribuțiile Secretarului General al Curții 

Constituționale.  http://constcourt.md/pageview.php?l=ro&idc=21&t=/Componenta-si-

organizare/Secretariat/Secretar-General& 

Nu se acceptă  

Majoritatea propunerilor se regăsesc în 

textul punctului 19 din proiect, dar sînt 

formulate ținîndu-se cont de cadrul 

normativ în vigoare. 

 Trimiterea la atribuțiile  Secretarului 

General al Curții Constituționale nu 

este relevantă pentru Oficiul 

Avocatului Poporului – avem structuri 

diferite, atribuții diferite etc..   

La art. 19 lit. f) se va  adăuga – 

Avocatul Poporului pentru drepturile 

copilului. 

 32. Art. 21. Personalul Oficiului este compus din funcţionari publici, încadrat în cabinetul Avocatului 

Poporului personal de deservire tehnică  și alt personal. Încetarea mandatului Avocatului Poporului 

constituie temei pentru încetarea mandatului personalului încadrat în cabinetul Avocatului Poporului. 

Aceștia vor exercita atribuțiile până la numirea în funcție a noului personal. 

Prevederile articolului urmează a fi desfășurate odată ce  legea nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu 

Nu se acceptă 

Legea nr. 80 din 2010 cu privire la 

statutul personalului din cabinetul  

persoanelor cu funcţii de demnitate 

publică, reglementează detaliat statutul,  

http://constcourt.md/pageview.php?l=ro&idc=21&t=/Componenta-si-organizare/Secretariat/Secretar-General&
http://constcourt.md/pageview.php?l=ro&idc=21&t=/Componenta-si-organizare/Secretariat/Secretar-General&


privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) nu detaliază mandatul și durata personalului încadrat în 

cabinetul Avocatului Poporului. 

personalului încadrat în cabinetul 

Avocatului Poporului. 

33. Art. 26. Personalul Oficiului realizează funcțiile și atribuțiile de serviciu, respectînd exigențele speciale 

și normele fundamentale de conduită profesională şi de disciplină a muncii, prevăzute de legislația în 

vigoare și de Regulamentul intern al Oficiului. 

Utilizarea cuvântului „special” este inoportună și urmează a fi exclus. Personalul Oficiului nu 

dobândește statut special odată ce este angajat în cadrul acestei instituții. 

Se acceptă 

34. Art. 27. Personalul Oficiului poartă răspundere pentru încălcarea regulilor de păstrare a documentelor 

și  divulgarea informației confidențiale  

Personalul Oficiului nu pot să răspundă pentru păstrarea documentelor și pentru încălcarea regulilor de 

păstrare. Mai mult,  nu orice document apriori este confidențial ci anumite informații sau părți ale 

acestuia pot conține informații confidențiale. 

Nu se acceptă 

Instituția păstrează arhiva conform 

cerințelor și actelor normative în 

vigoare; executorii păstrează 

documentele pentru perioada 

examinării acestora (această perioadă 

poate dura mult timp); cadrele, 

contabilitatea –protecția datelor cu 

caracter personal, secretul de stat , în 

toate momentele enunțate mai sus 

există cerințe speciale, care trebuie 

respectate. 

 35. Art. 28. Organizarea și ținerea lucrărilor de secretariat se realizează în conformitate cu prevederile 

instrucțiunilor interne de reglementare a procedurilor de lucru cu documentele și de circulație a acestora, 

aprobate în modul stabilit de Avocatul Poporului și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului. 

Activitatea secretaritului urmează a fi reglementată printr-un act adoptat în comun de ambii avocați ai 

poporului, pentru a exclude eventualul conflict de competențe, substituire nejustificată a mandatului sau 

instituirea unor funcții din cadrul subdiviziunii specializate a Avocatul Poporului pentru drepturile 

copilului ȘI Secretariatului. 

Se acceptă parțial 

Se completează textul cu pct. 15 care 

prevede că Avocatul Poporului va 

consulta Avocatul Poporului pentru 

drepturile copilului în probleme ce îl 

vizează pe ultimul. O altă abordare vine 

în contradicție cu Legea nr. 52 cu 

privire la Avocatul Poporului din 

03.04.2014 și va putea bloca unele 

procese decizionale. 

 36. Art. 30. În cadrul oficiului pot fi contractați experți cu experiență în domeniul protecției drepturilor și 

libertăților  omului și în alte domenii conexe. Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile 

copilului poate împuternici experții să acționeze pentru exercitarea unor sarcini concrete pentru 

realizarea mandatului său. 

Avocatul poporului nu poate face un transfer de exercitare a atribuțiilor decât în cazurile prevăzute de 

lege. Nici un act emis de Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului nu poate 

Nu se acceptă 

În Legea nr. 52 cu privire la Avocatul 

Poporului din 03.04.2014 este 

specificat cuvîntul ”angajați”. 

În pct. 30 – se au în vedere experții 

care vor fi contractați la necesitate în 



substitui legea în baza căruia își exercită mandatul sau hotărârea Parlamentului prin care a fost investit în 

funcție pentru a-și exercita atribuțiile.  

Sarcinile însă pot fi diverse – de ex. activitatea pentru elaborarea proiectelor de lege, suport în 

implementarea unor strategii naționale, analiza unor fenomene, efectuarea unor domenii sectoriale, 

întocmirea raportului privind respectarea DO din perspectiva avocatului poporului, etc.  

Mai mult, prevederile art. 30 sunt confuze odată ce a fost formulat art. 35.  

Termenul de „angajați” pentru experți nu se justifică deoarece acest Consiliu este constituit nu pentru a 

angaja persoane pentru a activa în cadrul Oficiului ci o activitate suplimentară, care necesită expertize și 

cunoștințe care nu este asigurat pe deplin de cei 65 de angajați ai Oficiului.  

Calitatea de „experți angajați” în actuala formulare a art. 30, exclude necesitatea adjuncților Avocatului 

Poporului, ceea ce este inacceptabil.  

Nu este justificată menținerea art. 30 dublat de art. 35. 

situații în care va fi nevoie de 

cunoștințe speciale în diferite domenii. 

Respectiv, expertul ar putea fi 

împuternicit să viziteze instituții, să 

aibă acces la documente etc. 

În pct. 35 – consilii de experți –vor fi 

create pe lîngă instituție pentru a 

acorda consultanță pe probleme 

complexe, se vor convoca la necesitate 

și vor activa pe principii de voluntariat. 

37. Art. 34. Experții și membrii consiliilor de experți dispun de legitimații, modelul cărora este aprobat de 

Avocatul Poporului. Legitimația este valabilă pentru perioada indicată în actul prin care s-a dispus 

exercitarea unor sarcini concrete pentru realizarea mandatului Avocatului Poporului. 

Nu se acceptă 

Considerăm că norme referitoare la 

legitimație vor fi incluse în 

regulamentul de activitate al consiliilor 

de experți ( art. 34 alin. (5), Legea nr. 

52). 

38. Art. 36. Consiliile de experți se convoacă de către Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru 

drepturile copilului sau adjuncții Avocatului Poporului. 

Nu se acceptă  

Modul de activitate a Consiliilor, 

procedurile de convocare vor fi 

specificate în regulamentul respectiv.  

Mai mult,   art. 34 (5) prevede expres 

competența exclusivă a Avocatului 

Poporului pe acest segment. 

 Nu trebuie de modificat varianta 

inițială, ori constituirea oricărui CC 

presupune realizarea anumitor sarcini 

și cheltuirea banilor publici. Aceste 

întrebări sunt de competența 

Avocatului Poporului și Avocatului 

Poporului pentru drepturile copilului 

atunci cînd vor decide Planul de acțiuni 

si formarea bugetului. 

 39. Art.38. Reprezentanțele se creează și se lichidează prin decizia comună a Avocatului Poporului și Se acceptă parțial  



Avocatul Poporului pentru drepturile copilului. 

Decizia privind urmează să fie adoptată de a Avocatului Poporului și Avocatul Poporului pentru 

drepturile copilului, odată ce aceștia au un mandat similar. Mai mult, în scopul utilizării raționale a 

resurselor umane, unul dintre personalul reprezentanțelor ar putea fi împuternicit să activeze la nivel 

local în comun cu și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului și subdiviziunea specializată din 

cadrul Oficiului Avocatului Poporului (conform art. 17 alin. (5) a legii nr. 52 din 03 aprilie 2014). 

Se introduce pct. 15 care impune 

consultarea opiniei Avocatul Poporului 

pentru drepturile copilului la luarea 

deciziilor ce îl vizează. 

40. Art. 39. Sarcinile, atribuțiile și circumscripția reprezentanțelor Oficiului sunt stabilite în regulamentul 

aprobat în comun de Avocatul Poporului și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului. 

Este necesar ca circumscripția reprezentanțelor Oficiului să fie indicate în regulamentul aprobat de 

Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, odată ce acest document stabilește 

sarcinile și atribuțiile. 

Nu se acceptă 

Art. 38 din Legea nr. 52 cu privire la 

Avocatul Poporului din 03.04.2014 

prevede expres competența Avocatului 

Poporului de a crea și lichida 

reprezentanțe, sarcinile acestora fiind  

stabilite în regulamentul aprobat de 

Avocatul Poporului. Se dublează 

prevederile legale. 

41. Articolul 40 urmează a fi exclus. 

Odată ce activitatea reprezentanțelor se stabilește de Avocatul Poporului și Avocatul Poporului pentru 

drepturile copilului și nu de lege, determinarea circumscripției de activitate nu ține neapărat de harta 

administrativ-teritorială, Astfel, urmează să fie determinată prin actul adoptat în comun de Avocatul 

Poporului și în comun de Avocatul Poporului și , Avocatul Poporului pentru drepturile copilului.. 

Nu se acceptă 

Această reglementare a fost propusă 

reieșind din experiența de activitate 

anterioară a instituției, inclusiv din 

experiența de colaborare a 

reprezentanțelor cu autoritățile publice 

locale. 

 42. Recomandări de ordin general: 

Odată ce legea nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) și nici 

documentul nu oferă nici o soluție, considerăm că urmează a fi clarificate următoarele: 

1. Actul normativ prin care urmează să fie aprobat regulamentul Oficiului Avocatului Poporului 

poate fi hotărârea parlamentului și nu prin lege. În perioada ce succede sesiunii de primăvară 

vară, parlamentul este în perioadă electorală și nu poate adopta legi organice.  

Art. 34 alin. (3) al legii nr. 52 indică că „Regulamentul de organizare şi funcţionare al Oficiului 

se aprobă de către Parlament.”, însă nu indică actul prin care acesta urmează să fie aprobat. 

2. Statutul persoanei care urmează să fie ordonatorul de credite (Avocatul Poporului sau Secretarul 

General).  

Urmează a fi reglementat mandatul adjunctului Avocatului Poporului. 

Nu se acceptă 

1. Potrivit recomandărilor Comisiei de 

la Veneția (Compilația asupra 

instituției Ombudsmanului, decembrie 

2011, CDL(2011)079) se recomandă ca 

activitatea avocatului poporului să fie 

independentă, imparțială și 

inamovibilă. S-a propus ca 

Regulamentul  de organizare și 

funcționare a Oficiului Avocatului 

Poporului să fie aprobat prin lege, 

urmînd practicile deja existente în 

legislație și pentru a conferi o mai mare 



forță juridică normelor incluse în 

acesta. În ceea ce se referă la 

imposibilitatea adoptării legilor în 

perioada electorală, nu este de 

competența Ministerului Justiției să se 

expună asupra acestei chestiuni. 

Reforma a demarat anume pentru a 

consolida rolul și capacitățile  

instituției; pentru a oferi angajaților 

pîrghii eficiente de exercitare a 

atribuțiilor de serviciu.   

Aprobarea Regulamentului oficiului 

prin lege va evidenția importanța 

instituției în ierarhia autorităților 

publice. 

2. Potrivit Legii  nr. 52 din 03.04.2014 

cu privire la Avocatul Poporului 

(Ombudsmanul), art.37, alin. 3, 

Bugetul anual al Oficiului se aprobă de 

Parlament, la propunerea Avocatului 

Poporului. Rezultă că coordonatorul de 

credite este Avocatul poporului, 

statutul căruia este reglementat la art. 5 

a legii sus-menționate. 

Cu referire la mandatul adjunctului 

Avocatului Poporului, potrivit art. 15, 

alin. (1) a legii menționate supra   

„Avocatul Poporului este asistat în 

activitatea sa de doi adjuncţi, ale căror 

atribuţii sînt determinate de Avocatul 

Poporului” și alin. (6) „Adjuncţii 

Avocatului Poporului se numesc în 

funcţie pe durata mandatului 

Avocatului Poporului, în cel mult 60 de 

zile de la numirea Avocatului 



Poporului”. Prin urmare considerăm 

irelevant reglementarea acestuia. 

Procuratura Generală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. 1. Considerăm oportun ca atît Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Avocatului 

Poporului cît şi efectivul-limită al Oficiului Avocatului Poporului să fie aprobat prin Hotărîre de 

Parlament. Potrivit Legii nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative „Hotărîrile Parlamentului sînt 

acte legislative subordonate legilor, se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi, dacă prin 

Constituţie nu este prevăzută o altă majoritate, şi nu se supun procedurii de promulgare”. În cazul 

subiectelor descrise în proiect considerăm inutilă o procedură de promulgare. Mai mult, în cazul 

necesităţii modificării Regulamentului sau efectivului statelor de personal, de asemenea, nu va fi 

necesară procedura complexă specială pentru adoptarea unor legi ordinare. 

Nu se acceptă 

Potrivit recomandărilor Comisiei de la 

Veneția (Compilația asupra instituției 

Ombudsmanului, decembrie 2011, 

CDL(2011)079) se recomandă ca 

activitatea avocatului poporului să fie 

independentă, imparțială și 

inamovibilă. S-a propus ca 

Regulamentul  de organizare și 

funcționare a Oficiului Avocatului 

Poporului să fie aprobat prin lege, 

urmînd practicile deja existente în 

legislație și pentru a conferi o mai mare 

forță juridică normelor incluse în 

acesta. În ceea ce se referă la 

imposibilitatea adoptării legilor în 

perioada electorală, nu este de 

competența Ministerului Justiției să se 

expună asupra acestei chestiuni. 

44. 2. La pct. 2 din proiectul regulamentului considerăm că urmează o expunere într-o nouă redacţie. Din tot 

textul regulamentului se conchide că conducătorul oficiului este Avocatul Poporului (de ex. pct. 12), dar 

din pct. 2 reiese că  „Oficiul este subordonat Avocatului Poporului şi acordă asistenţă organizatorică, 

juridică, informaţională şi tehnică Avocatului Poporului în vederea exercitării de către acesta a 

atribuţiilor sale”. Propunem o formulare mai clară cum ar fi de ex.: „Avocatul Poporului conduce Oficiul 

şi este ierarhic superior întregului personal al Oficiului”.  

 

Nu se acceptă 

Propunerea înaintată, nu modifică 

esența normei expuse și nu corespunde 

cerințelor stabilite în art. 19 a Legii nr. 

780 din 27.12.2001 privind actele 

legislative. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. 3. La pct.6,  lit.v) şi w)  urmează de a concretiza referitor la asigurarea gestionării resurselor umane, 

asigurarea gestionării resurselor bugetare şi  activitatea financiar-contabilă. Potrivit textului Legii 52 din 

03.04.2014, Avocatul Poporului este persoana care gestionează resursele umane şi bugetare, Oficiul însă, 

avînd calitatea doar de executor de buget şi implementarea politicilor de personal. 

Legea nr.52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) operează cu categorii 

mai generale, lucru explicabil. Or, conştientizând necesitatea reglementării mai detaliate a unor aspecte 

de organizare şi funcţionare a instituţiei Ombudsmanului, Legiuitorul a statuat în art.34 necesitatea 

elaborării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Oficiului. 

Nu se acceptă 

Avocatul Poporului exercită 

conducerea generală a Oficiului și 

gestionează activitatea acestuia, însă 

asigurarea gestionării se efectuează 

propriu zis de către subdiviziunile 

Oficiului. 

46. 4. Proiectul regulamentului nu conţine nici o reglementare referitoare la activitatea Avocatului Poporului 

pentru drepturile copilului, chiar dacă art.17 alin.(6) al Legii cu privire la Avocatul Poporului 

(Ombudsmanul), stabileşte expres că, în activitatea sa, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului 

este asistat de o subdiviziune specializată din cadrul Oficiului Avocatului Poporului. Considerăm că 

această normă legală urma să-şi găsească dezvoltare în proiectul Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Oficiului Avocatului Poporului.  

Mai mult, considerăm că, anume în regulament trebuie să fie stipulată o delimitare mai clară a statutului 

Avocatului Poporului şi Avocatului Poporului pentru drepturile copilului. În caz contrar pot apărea 

situaţii de dualitate a puterii pe interior sau, dimpotrivă, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului 

să fie lipsit totalmente de asistenţă sau suport organizatoric sau de alt gen din partea Oficiului, în 

procesul exercitării mandatului. Pentru a doua situaţie, trebuie de stabilit Avocatului Poporului pentru 

drepturile copilului pârghii de influenţă în raport cu colaboratorii oficiului, care au sarcina să-i acorde 

asistenţă corespunzătoare în realizarea mandatului. Ori, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului 

este direct şi nemijlocit responsabil pentru un segment distinct al activităţii Instituţiei Ombudsmanului.   

Se acceptă 

 

47. 5. De asemenea, este necesar de menţionat că potrivit art.34 al Legii nr.52, Oficiul acordă asistenţă 

organizatorică, juridică, informaţională şi tehnică Avocatului Poporului (privit ca termen generic) în 

vederea exercitării de către acesta a atribuţiilor. 

Din redacţia pct.7 al regulamentului reiese că Oficiul exercită în nume propriu atribuţiile stabilite prin 

lege Avocaţilor Poporului, în timp ce Legiuitorul a atribuit Oficiului doar statut de asistent al Avocatului 

Poporului.  

În această ordine de idei, consider, ar fi mai corect, de exemplu la pct.7 lit.a) în locul sintagmei 

„elaborează propuneri şi recomandări de perfecţionare a legislaţiei....” de utilizat sintagma „acordă 

asistenţă necesară Avocatului Poporului, Avocatului Poporului pentru drepturile copilului la elaborarea 

propunerilor şi recomandărilor de perfecţionare a legislaţiei....”.  În acest fel, redacţia regulamentului 

va reflecta mai precis spiritul Legii nr.52 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul). 

Se acceptă  

 



48. 7. La pct.12 lit.c) de substituit cuvintele „statul de personal” în „statele de personal”.  Nu se acceptă 

Potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 201 

din 11.03.2009 se utilizează cuvintele 

„statul de personal”.  

Ministerul Muncii, 

Protecției Sociale și 

Familiei 

49. Din capitolul III Organizarea activității Oficiului, compartimentul „Experții și Consiliile de experți”, 

urmează să conțină un singur punct cu următorul conținut: 

“În scopul acordării asistenței consultative Avocatului Poporului, în cadrul Oficiului pot fi angajați 

experți cu experiență în domeniul protecției drepturilor și libertăților omului și în alte domenii conexe 

sau pot fi create Consilii de experți. 

Regulamentul de activitate al Consiliilor de experți se aprobă de către Avocatul Poporului.” 

 Anume în Regulamentul de activitate al Consiliilor de experți urmează să fie reglementate toate 

normele ce țin de activitatea experților (numărul experților, sursa de finanțare pentru salarizarea 

acestora, etc). 

  În caz contrar, în redacția prezentată spre coordonare, se subînțelege că Consiliile de experți vor fi 

create în limita efectivului de personal stabilită în Art.I al proiectului legii. 

 Nu se acceptă. 

S-au utilizat formulările din art. 34 din 

Legea nr. 52 cu privire la Avocatul 

Poporului din 03.04.2014. 

Ministerul Tehnologiei 

Informației și 

Comunicațiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. 

1. Conform art. 39 alin.(4) din Legea nr.780-XV din 27 deccmbric 2001 privind actele legislative, în 

cazul abrogării unui act legislativ modificat sau completat, se abrogă şi actele legislative de modificare 

sau completare dacă acestea nu au fost abrogate. 

Ca urmare la art. 2 din proiectul legii dc completat lista de abrogare cu următoarele acte legislative: 

a) art. II din Legea nr.23 din 13 martie 2014 pentru modificarea unor acte legislative: 

b) art. II din Legea nr. 73 din 04 mai 2014 pentru modificarea unor aete legislative.  

Se acceptă parțial 

Textul proiectului a fost modificat și 

completat cu sintagma „cu modificările 

ulterioare”, aceasta subînțelege 

abrogarea tuturor actelor normative de 

modificare și completare a Hotărîrii 

Parlamentului nr.57-XVI din 20 martie 

2008.  

51. 2. Ar fi oportun pct. 6 lit.b), pct. 7 lit.e), lit.g) şi pct.41 lit.b) şi lit.i') din proiect de reformulat cu 

includerea noţiunii „ persoane juridice de drept public şi drept privat'". care conform art.57 - 59 din 

Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1, 107-XV din 06 iunie 2002 include atît autorităţi publice, 

instituţii, organizaţii şi întreprinderi indeferent de tipul şi forma de organizare juridică, cît şi organizaţii 

necomerciale. 

Nu se acceptă 

Formularea din proiectul 

regulamentului este preluată din Legea 

nr. 52 cu privire la Avocatul Poporului 

din 03.04.2014. 

52. La punclul 7: 

- lit.c) şi lit. 1) de completat cu sintagma „în limitele competenţei”. pentru a 

reglementa clar competenţa Oficiului; 

- lit. v) şi lit.w) de completat cu sintagma „în cadrul  Oficiului”: 

-  lit. x) dc completat cu sintagma „ proprii în cadrul Oficiului”. 

Nu se acceptă 

Legea nr. 52 cu privire la Avocatul 

Poporului din 03.04.2014,  prevede 

expres competențele Avocatului 

poporului și  nu instituie limite pentru 

sesizarea Curții Constituționale; 

Ținînd cont de faptul că Regulamentul 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reglementează activitatea oficiului, este 

clar  că toate atribuțiile  sînt exercitate 

în cadrul oficiului, inclusiv gestionarea 

resurselor informaționale, umane și 

financiare. 

53. La punctul 12 lit. h) şi lit. i) de completat cu sintagma ..în limitele competenţei", pentru a reglementa 

clar competenţa Avocatului Poporului. 

Nu se acceptă 

Avocatul Poporului exercită 

conducerea generală a oficiului, 

respectiv este clar că atribuțiile 

manageriale se extind doar asupra  

personalului oficiului. 

54. Ar fi oportun de revizuit pct. 19 litera i). pentru a preciza care tip dc informaţii gestionează Secretarul 

General al Oficiului. 

Nu se acceptă 

Proiectul dat are drept scop 

reglementarea principiilor de 

organizare generală a Oficiului. Prin 

urmare nu considerăm necesar de a 

introduce detaliat prevederi cu referire 

la informația gestionată de Secretarul 

general, aceasta urmînd a fi 

reglementată de regulamente interne de 

activitate a fiecărei subdiviziuni în 

parte. 

55. La punctul 24 de modificat sintagma „Secretarul General" cu sintagma ..Avocatul Poporului'\ deoarece 

potrivit pct.12 litg) şi pct. 19 lit.g) din proiectul Regulamentului, aprobarea fişelor de post ţine de 

competenţa Secretarului General al Oficiului. 

Se acceptă 

 

56. La punctul 27 recomandăm a fi inclusă şi informaţia cu accesibilitatea limitată cunoscută de către aceştia 

în cadrul activităţii pentru păstrarea şi confidenţialitatea documentelor aflate în examinare, în condiţiile 

legii, ca personalul Oficiului să poartă răspunderea respectivă. 

Se acceptă 

57.  La punctul 41:   

- lit. a) finalul frazei de completat cu sintagma „privind respectarea drepturilor şi libertăţilor omului", 

pentru a preciza competenţa reprezentanţelor oficiului; 

 

- ar fi oportun la lit. c) de precizat că reprezentarea persoanelor fizice sau grupurilor de persoane în 

cadrul autorităţilor publice şi instanţelor de judecată se efectuează doar la cererea persoanei; 

Nu se acceptă. 

Reprezentanța este o subdiviziune 

structurală a Oficiului Avocatului 

Poporului. Atît din textul Legii nr. 52 

cu privire la Avocatul Poporului din 

03.04.2014, cît și din regulament este 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-lit. i) de completat finalul frazei  cu sintagma „privind cazul examinat de  

încălcare a drepturilor sau libertăţilor omului 

clară competența subdiviziunilor 

structurale; 

 La lit. c) și lit. i) – este preluată 

formularea din legea sus-menționată și 

nu este corect să interpretăm în 

regulament normele specificate în lege. 

58. La art. 6 lit. f) şi art. 7 lit. y), în corelare cu art. 30 alin. (1) din Legea nr. 52 din 03.04.2014 cu privire la 

Avocatul Poporului, considerăm oportun ca sintagma ,,Mecanismului  Naţional de prevenire a Torturii” 

să fie substituită cu sintagma ,,Consiliul pentru prevenirea torturii”. 

Nu se acceptă 

 Propunem excluderea sintagmei 

”Mecanismului Național de prevenire a 

Torturii” fără a fi substituită cu 

sintagma ”Consiliului pentru 

prevenirea torturii”. În art.31 alin. (9) 

din Legea nr. 52 cu privire la Avocatul 

Poporului din 03.04.2014 cu privire la 

Avocatul Poporului din 03.04.2014, 

este expres prevăzut că în activitatea sa 

Consiliul este asistat de o subdiviziune 

specializată din cadrul Oficiului.  

Asistența acordată va fi reglementată în 

Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului care va fi 

aprobat de către Avocatul Poporului cu 

avizul Comisiei drepturile omului și 

relații interetnice. 

Chestiune de principiu – în 

Regulamentul oficiului  nu trebuie să 

se conțină reglementări cu privire la 

Consiliul de prevenire a torturii 

deoarece nu este subdiviziune 

structurală a instituției. Tote 

reglementările vor fi prevăzute în 

regulamentul sus-amintit. 

59. La pct. 19 lit. h), în corelare cu pct. 10 din proiect, se propune de completat ca atribuţie a Secretarului 

general al Oficiului şi prezentarea propunerilor privind statul de personal şi schema de încadrare ale 

Oficiului Avocatului Poporului. 

Se acceptă 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. Potrivit pct. 21 din proiect, personalul Oficiului este compus din funcţionari publici, personal 

încadrat în cabinetul Avocatului Poporului, personal de deservire tehnică şi alt personal. Însă, conform 

art. 36 alin. (1) din Legea nr. 52 din 03.04.2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), 

personalul Oficiului este compus din funcţionari publici, personal de deservire tehnică şi alt personal, nu 

însă şi din personal încadrat în cabinetul Avocatului Poporului. Totodată, potrivit alin. (6) al aceluiaşi 

articol, în activitatea sa, Avocatul Poporului poate fi asistat de personal încadrat în propriul cabinet, 

conform prevederilor Legii nr. 80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul 

persoanelor cu funcţii de demnitate publică. Astfel, Legea specială prenotată reglementează statutul 

juridic al personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, stabileşte modul şi 

temeiurile de încheiere şi încetare a contractului individual de muncă, drepturile, obligaţiile, garanţiile 

sociale ale acestei categorii de personal, legitimaţia de serviciu etc. Mai mult, art. 4 alin. (4) din Legea 

nr. 80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate 

publică, prevede că, atribuţiile şi competenţele cabinetului persoanelor cu funcţii de demnitate publică 

sînt specificate în regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, aprobat de conducătorul 

autorităţii publice în care este instituit cabinetul, la propunerea persoanei cu funcţie de demnitate publică.  

Respectiv, urmează a se face o delimitare dintre personalul Oficiului şi personalul încadrat în 

cabinetul Avocatului Poporului, a cărui statut juridic este reglementat de Legea specială (Legea nr. 80 

din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate 

publică). 

Se acceptă. 

Propunem preluarea formulărilor din 

art. 36 art. (1) și (6)  al Legea nr. 52 cu 

privire la Avocatul Poporului din 

03.04.2014, introducerea unui punct 

suplimentar, pct.24 cu următorul 

conținut ”În activitatea sa, Avocatul 

Poporului poate fi asistat de personal 

încadrat în propriul cabinet, conform 

prevederilor Legii nr. 80 din 7 mai 

2010 cu privire la statutul  personalului 

din cabinetul persoanelor cu funcții de 

demnitate publică”. 

61. Pct. 31 dublează prevederile pct. 9, fapt pentru care urmează a se exclude. Se acceptă 

Se exclude pct.9. 

 

 

 

Viceministru                                  Nicolae Eșanu 


