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Comisia drepturile omului
şi relaţii interetnice

Domnului Vladimir GOLOVATIUC, 
Preşedinte al Comisiei economie, buget şi finanţe

Copie: Doamnei Maia Bânărescu, 
Avocat al Poporului pentru drepturile copilului

Domnule Preşedinte,
Vă informăm că în adresa Comisiei drepturile omului şi relaţii interetnice a 

parvenit demersul dnei Maia Bănărescu, Avocat al Poporului pentru drepturile 
copilului prin care înaintează un şir de propuneri ce au menirea de a îmbunătăţi 
situaţia în domeniul respectării drepturilor copilului.

Doamna Maia Bănărescu susţine că la etapa finală de formare a bugetului 
public naţional pentru anul 2021 a remis în adresa prim-ministrului o solicitare de 
identificare a resurselor bugetare pentru câteva acţiuni prioritare, ce ţin nemijlocit 
de interesul superior al copilului.

însă, Guvernul nu a susţinut propunerile făcute de către Avocatul Poporului 
pentru drepturile copilului, invocând lipsa mijloacelor financiare.

Reieşind din cele relatate şi ţinând cont de prevederile Hotărârii Parlamentului 
nr. 72 din 2019 cu privire la domeniile de activitate pentru comisiile permanente 
ale Parlamentului, Vă remitem demersul dnei Maia Bănărescu, Avocat al Poporului 
pentru drepturile copilului, precum şi materialele anexate la acesta. (Anexă 15file)

Reiterăm faptul că, Republica Moldova odată cu ratificarea Convenţiei ONU 
cu privire la drepturile copilului şi-a asumat un şir de angajamente privind 
îmbunătăţirea cadrului legal, precum şi întreprinderea altor măsuri.

Totodată, este necesar de a interveni la nivelul administrativ pentru a pune în 
aplicare drepturile recunoscute în Convenţia prenotată.

Membrii Comisiei drepturile omului şi relaţii interetnice vin cu rugămintea 
către Comisia economie, buget şi finanţe de a susţine propunerile înaintate de către 
dna Maia Bănărescu, Avocat al Poporului pentru drepturile copilului, prin 
includerea acestora în proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021, nr. 475 din 
01.12.2020.

Cu respect,
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