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RE: Proiectul de hottrrire cu privire la Consiliul national pentru proteclia drepturilor copilului

(num6r unic I 11 I CSl20 | 9)

vtr aducem la cuno$tinli opinia Alianlei ONc-urilor Active in Domeniul Protectiei Sociale a

Copilului qi Familiei (APSCF) cu referire la proiectul Hotir6rii de Guvem cu privire la

Consiliul nalionalpentru proteclia drepturilor copilului (num6r unic ll7lCSD0l9'l,.

A fost analizat textul proiectului de hottrrire cu privire la Consiliul nalional pentru proteclia

drepturilor copilului $i considertrm cd este important ca CNPDC si delina un mandat clar li
bin; definit, iar in acest sens recoma[dim revizuirea etributiilor Consiliului (capitolul III'
rrt.8), in actuala redaclie a proiectului Regulamentului o parte dintre atributii se dubleaztr cu

cele ale ministerelor de resort, ceea ce contravine Regulamentului Guvemului, Regulamentului

cu privire la organizarea ti funclionarea Ministerului Strntrttrlii, Muncii $i Protecliei Sociale etc,

De-asemenea, Observ&lii linale ale Comitetului ONU pentru Drepturile copiilor cu privire
'h rrportul periodic combinrt al Patruler 9i ol cincilea sl Republicii Moldova recomandil

in ari,8 ca Statul parte si acorde Consiliului un mandat clar $i o autoritate suficienta pentru

coordonarea tuturoi activittrtilor legate de implementarea convenliei la nivelurile intersectorial,

nalional, regional gi local.

Comentarii specilice pentru REGULAMENTUL
consiliului nalionel pentru protectia drepturilor copilului:

capitolul I
pr"r.de c, CNPDC reprezinttr Republica Moldova in relaliile cu organismelo

intemalionale 9i organizaliile naiionale. Consiliul este un organ consultativ li ln calitate de

entitate nu poaie exercita functie de reprezentare. Funclia de reprezentare poate fi exercitatd de

ctrtre o persoani, de exemplu prelgdintele/vicepreqedintele Consiliului' In acest context

recomandam revizuirea articolului.

Capitolul III
IiITFITR""ornundim includerea in text a Recomandtrrilor periodice ale Comitetului oNU

pentru Drepturile copiilor'

Ca celaria de Slol a Republicii Moldova

Ari!nt. oNC-urilo..cliv. in domeniul
Prol.cliei Socirle. Copilului li Frmilici
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Art.8, pct.3 prevede atribulia de coordonare a activittrlii de elaborare a politicilor nalionale
privind proteclia drepturilor copilului, care actualmente este exercitati de crtre Ministerul
SenetlIii, Muncii qi Protecliei Sociale, conform Regulamentului de activitate a ministerului,
respectiv se atestl o dublare de aribulii, in acest context, recomandam reformularea pct. 3 sau
excluderea acestuia.

Art.8, pct,4 prevede aribufia de coordonare a activitdlii de elaborare a rapoartelor privind
implementarea tratatelor intemalionale la care Republica Moldova este parte. Aceasttr atribuiie
actualmente este exercitatA de cire ministerele de resort, conform Regulamentelor de activitate
a acestora, respectiv se atest[ o dublare de atribulii. in acest context, sugerem reformularea
pct. 4 sau excluderea acestuia.

Art. 8, pct, 7 prevede atribulia de coordonare a activitdlilor autoritililor publice centrale gi
locale in domeniul protecliei drepturilor copilului 9i adolescenlilor, ceea ce contravine
prevederilor Legiinr. 136 din 07.07.2017 cu privire la Guvem 9i a Regulamentului Cuvemului,
conform carora Guvemul este responsabil de monitorizarea Si controlul executirii sarcinilor de
cdtre ministere $i alte autoriteli administrative centrale. in acest context, recomandim
reformularea pct. 7 sau excluderea acestuia.

Capitolul IV

Art, 2l Recomandem ca selectarea rcprezentantilor organizaliilor necomerciale in componenla
Consiliului nalional sd fie efectuat?l prin concurs public qi transparent,'in baza unor criterii clare
de selectare li sd fie coordonat de Cancelaria de Stat.

hrt. 23 Recomandtrm excluderea dreptului de vot al Secretarului Consiliului, or acest drept
poate fi exercitat, in opinia noastd, doar de membrii Consiliului.

Art. 26 Interdicfia dreptului de ablinere de la vot, contravine dreptului la libertatea opiniilor $i
exprimtrrii (din Declaralia Universaltr a Drepturilor Omului). Recomanddm reformularea
articolului in vederea oferirii dreptului de a se abline de la vot, dactr membrul nu are o opinie
definitivtr la subiectul abordat.

Art 37
Pct f) Recomandtrm inlocuirea cuv6ntului "asigurd" c! 'faciliteazd". in opinia noastrtr
Secretariatul nu poate impu.e prezentarea de ctrtre raportori a informaliei necesare privind
subiectele incluse pe ordinea de zi a gedinlelor Consiliului, dar poate facilita acest aspect.

AlirnG ONG-u.ilor.ctlv. ln doh.niul
Prot..ll.l So.lil. r Copilului !i Frmili.i
E ma,l: offi ce@aliantactnd
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Comentarii specifice pentru REGULAMENT-CADRU de aclivitate I

Consiliului Iocal pentru protectia drepturilor copilului:

Capitolul II.

Art. 7, pct. 4 Recomandtrm inlocuirea sintagmei "sistemul i nalional de referire" cu
"mecanisnul inlerseclorial de cooperare". Sistemul nalional de referire vizeaztr doar protec{ia

li asistenla victimelor 9i potenlialelor victime ale traficului de fiinle umane, iar mecanismul
intersectorial de cooperarc presupune identificarea, evaluarea, referirea, asistenla 9i
monitorizarea copiilor victime $i potenliale victime ale violenlei, neglijdrii, exploaHrii $i
traficului.

Art,7, pct.9 Recomandim excluderea sintagmei "persoane fizice/juridice", deoarece aceaste
formulare poate crea confuzia cA in Consiliile locale vor fi examinate cazuri individuale, ceea
ce contravine Legii 140. Cazurile individuale se examineaze in Echipele multidisciplinare gi

Comisia Protectia copilului aflat in dificultate.

Art. 7, pct. l2 stipuleazd dezvoltarea capacitililor profesionale ale personalului din instituliile
abilitate in domeniul protecliei drepturilor copilului la nivel local. Consideram cd aceasfi
atribuiie nu este o atribulie directd a Consiliilor locale, acestea ar putea facilita dezvoltarea
capacitdlilor. Recomand6m reformularea, duptr cum urmeazAi "facilitarea dezvoltdrii
capaci,dlilor profesionale ale personalului din instituliile abilitate tn domeniul prclecliei
drcpturilor copilului la nivel local".

Art. 32. Interdicfia dreptului de ablinere de la vot, contravine cu dreptul la libertatea opiniilor $i
exprimtrrii (din Declarafia Universala a Drepturilor Omului). Recomandem relormularea
articolului in vederea oferirii dreptului de a se abiine de la vot, daci membrul nu are o opinie
definitivi la subiectul abordat.

Alianla ONG-urilor Active in Domeniul Protecliei Sociale a Copilului li Familieir i9i manifesu
deschiderea spre cooperare qi dialog constructiv, in vederea imbuntrtAlirii calitalii actului de
guvemare in beneficiul copiilor gi a sistemului de protectie a copilului.

Cu respect,
In numele celor 66 ONG-uri ,flerflbre
Carulino BAZDUGAN, Secrctar General APSCF

AlianF ONc-unlor active in doheniul Protecliei Socrale a Copilulur !i Fomiliei este o

;

#*\a=
aqion.a?a p..n creas unui cadru coerenl ti tunciomldc drvollarc a factorilor de d*izie, .

iniemolionale prezenle pe intresleritorlul16rii, inclusiv Bioanele drn sdnsa r Nistru $iAutonomia Cd8iuzia
asiSurand rcspccrarca $i proi.clia rcal, a copilului ti lamilici APSCF numid 66 de membri,

AlirDt. ONG-urilor aciir. in dom.niul
Pror.cli.l So.i.l. r Copilulnl {i F.nili.i
E-mail ofiice@aliantccf md
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