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Nr. 31 din 20 mai 2015

Cdtre Parlamentul Republicii Moldova

in atenlia Dlui Andrian Candu
Pre gedintele Parlamentului

Cc: Comisia speciald pentru selectarea candidafilor
la funclia de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului

Domnule Pregedinte,
Stimali membri ai Comisiei speciale,

Alianla ONG-urilor active in domeniul Protecliei Sociale a Copilului Ei Familiei (APSCF)
apreciazd. inalt preocuparea deputalilor in Parlamentul Republicii Moldova fa!d, de proteclia
copilului. Salutdm adoptarea la 3 aprilie 2014 a Legii cu privire la Avocatul Poporului
(Ombudsmanul) qi considerdm aceasta drept un angajament important al Republicii Moldova in
domeniul protecliei copilului.

in acelaEi timp, suntem preocupali de procedura de selectare a Avocatul Poporului pentru
Drepturile Copilului. Astfel, conform Hotdririi Parlamentului din 30.04.2015 intratd in vigoare la
aceia;i datd, o noud Comisie speciald pentru selectarea candidalilor la funclia de Avocat al
Poporului pentru drepturile copilului a fost constituitd (Aft. l). Aceasta (Comisia), in termen de
30 de zile, urmeazl, sd, prezinte Parlamentului candidaturile la funclia de Avocat al Poporului
pentru drepturile copilului, cu avizele de rigoare (Art. 2). Prima gedin!6 a Comisiei speciale
(http://parlament.md/ActualitateA.Joutati/tabid/89A{ewsId/1289/laneuage/ro-RO/Default.aspx ) a
avut loc in 14 mai 2075,Iacare a fost (1) aleasa conducerea Comisiei speciale, (2) a fost aprobat
Regulamentul privind organizarea gi desfEEural'ea concursului pentru selectarea candidalilor la
funclia de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului, precum Ei (3) a fost decisa data limita
de depunere a dosarelor - 5 iunie 2015.

Suntem tentali sd credem cd cele 30 de zile prevdzute in Hotdrirea menlionatd anterior, sunt
lucr[toare. Prin urmare, Comisia speciald, in perioada 8-12 iunie 2015 (aceasta dacd toli membrii
Comisiei vor fi pe loc), va examina in prealabil dosarele, va preselecta candidalii pentru interviu
;i va intervieva candidajii preselectali, va selecta 2 candidaJi spre a ft prezentati Plenului
Parlamentului gi va elabora avizele necesare. Pornind de la experienla din anul trecut,
considerdm cd asemenea tetmene limita sunt ireale, doar dacd persoana pentru respectiva funclie
nu este deja cunoscutd.

Avind in vedere cele menlionate antericr, pornind de la principiile procedurii de organizare gi
desfd;urare a concursului (Art. 7,para 3 - Legea m.52 din 03.04.2014 cu privire Ia Avocatul
Poporului (Ombudsmanul)) pentru selectarea candidafilor la funclia de Avocat al Poporului,
luind in considerare experienla din anul trecut, solicitdm:

mun. Chi5indu, str. Alexandru cel Bun,7 , et. 2, bir. 214, MD-2001

tel./fax: (+373 22) 260 627 | tel.: (+373 22) 260 628 | e-mail: office@aliantacf.md

t ,



1. Informarea pubricului larg din perspectiva principiului competiliei deschise (Parlamentul

are, totuEi, acces mult -ui -ur" la presd qi ar putea asigura un ploces de informare pfo-

activd a potenfialilor candidali);

2. Informarea in timp util qi ,"ui ucandidalilor despre locul qi ora interviului; .
3. Asigurarea unui tratament egal al candidaJilor, inclusiv, prin aplicarea unei grile de intrebdri

similare/ unice cu punctaj unic pentru apreciere;

4. Informarea societdlii civile deipre ora gi locul interviului, precum qi acordarea dreptului

participanlilor societalii civile de a pune intrebiri candidalilor'

Domnule PreEedinte al Parlamentului Republicii Moldova,- Andrian Candu,

Stimati membri ai comisiei speciale pentru selectarea candidalilor la funcJia de Avocat al

Poporului pentru drepturile copilului, ^ n^ F
democralia este un pio.., in sine, care pentru noi, ONGurile membre APSCF, inseamnd

participaie Ei decizil consultate. Sperdm ca, cel pulin de data aceasta, procesul de selectare al

candidatilor la funclia de Avocat al Poporului pintru drepturile copilului sd capete conturul

transparen!ei.

l"'rTff#;eror 8e de oNGuri ^"^or", 
,,ffi/nilrdd.u

Stela Vasluian, Pregedinte APSCF
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