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Sinteza propunerilor și obiecțiilor 

la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la Consiliul național pentru drepturile omului și Secretariatul permanent pentru 

drepturile omului 

(în baza raportului de expertiză anticoruție) 

№ Textul din proiect Conţinutul obiecţiei sau propunerii Opinia Ministerului Justiţiei 
1. Anexa nr. 4, punctele 2 și 

3: 

2. Coordonatorul 

se desemnează la 

solicitarea Secretariatului 

de către conducătorul 

autorității publice. 

3. În cazul 

autorităților 

administrației publice 

centrale, sau un alt 

funcţionar cu funcţie de 

conducere, în cazul în care 

autoritatea publică nu are 

instituită funcția de 

secretar de stat și șeful 

subdiviziunii responsabile 

de protecția socială sau 

altă subdiviziune cu 

competențe în domeniul 

drepturilor omului din 

cadrul consiliului 

municipal și raional sau 

comitetului executiv al 

unității teritorial-

autonome cu statut 

special. 

     Obiecții: 

     În ceeea ce priveste norma de la pct.2, atragem 

atenţia că în redacţia propusă, aceasta poate fi 

interpretată şi aplicată abuziv. Mai mult, norma 

respectivă acordă atribuţii excesive şi contrare 

statutului Secretariatului. Or, posibilitatea de a 

solicita desemnarea unui Coordonator poate fi 

aplicată arbitrar şi abuziv. 
 

     Referitor la norma de la pct.3, menționăm că 

aceasta este redată într-o manieră incoerentă şi 

neclară. Autorul utilizează mai multe 

gînduri/expresii în aceeaşi frază, astfel încât, în 

final, mesajul normei nu poate fi înțeles. 

 

     Recomandări: 

Pct. 2 urmează a a fi expus în următoarea 

redacţie: 

”La solicitarea Secretariatului, conducătorul 

autorității publice, va desemna o persoană/angajat 

în calitate de coordonator.” 

Pct. 3 urmează a fi revizuit în vederea 

excluderii ambiguității şi expus într-o formă clară 

şi coerentă. 

      

 

 

     Se acceptă. 

     Punctul 2 și 3 din Anexa nr. 4 vor avea 

următorul conținut: 

  ”2. În calitate de coordonator, în cadrul 

autorităților administrației publice centrale, se 

desemnează un secretar de stat sau un alt 

funcționar cu funcție de conducere, iar în cadrul 

autorităților administrației publice locale, șeful 

subdiviziunii responsabile de protecția socială 

sau altei subdiviziuni cu competențe în domeniul 

drepturilor omului din cadrul consiliului 

municipal și raional sau comitetului executiv al 

unității teritorial-autonome cu statut special. La 

solicitarea Secretariatului și în cadrul altor 

autorități sau instituții publice pot fi desemnate 

persoane/angajați în calitate de coordonator. 

 

3. Coordonatorul îşi desfăşoară 

activitatea în colaborare cu subdiviziunile 

structurale ale autorităţii publice şi cu alte 

autorități subordonate acesteia.”. 

   

                          

                        Ministru                                                                                     Victoria  IFTODI 


