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DISPOZTTIE
PACIIOP'}KEHI4I]

Cu privire la instituirea Comisiei raionale
pentru drepturile omului qi desemnarea
coordonatorului in domeniul drepturilor ornului

in. temeiul prevederilor Hotdririi Parlamentului Republicii Moldova nr. ti9 din
24 mai 2018 cu privire la aprobarea Planului nalional de ac{iuni in dorneniul
drepturilor omului pentru anii 2018-2022, precum Ei ale Hoiarirli Guvernului
Republicii Moldova nr. 65 din clin l1 febiuarie 2019 cu privire la Consili,l
nafional pentru drepturile omului, in conformitate cu art. 48 alin. (6), art.54 din
Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privincl administra{ia public6 locala,

DISPUN:
I' Se aprobd componenla Comisiei raionale pentru drepturile onrylui. durri-r

cum urrneazd:

Piotr Puqcari
Pregedintele Comisiei

- pregedintele raionului Rasarabeasca
Vicepreqedi ntele Com isiei

Andrei Mihailov -- vicepreEedintele raionului pe probleme sociale
Secretarul Comisiei

Mihail Martinov - $ef interimar al Direc{iei asistenld sociala Ei protec[ie a
familiei

Membrii Consiliului:
Ecaterina Pascal - $ef interimar al Direc{iei invdldrnint general

Basarabeasca
Dorina Belous - director al IMSp Spitalul raional Basarabeasca
Natalia Arnaut - $ef al IMSp centrul de sdndtate Basarabeasca
Nicolai Livandovschi - procuror al raionului Basar.abeasca
victor Begleaga - $ef al Inspectoratului cle politrie f]asarabeasca
Nicolai Vasilenco - inspector de stat in muncd al Inspectoratuluri teritorial in

muncd CimiElia
Natalia Ivanova - $ef al secliei pentru statistica

2' Se aprobd Regulamentul comisiei raionale pentru drepturilc omului,conform anexei.
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Comisia raionald pentru drepturile omului va activa in baza Itegulamentului
aprobat in pct. 2 din prezenta dispozilie
Se desemneazl' in calitate de coordonator in domeniul drepturilor omului dl
Andrei Mihailov, vicepregedinte al raionului pe probleme sociale.
Coordonatorul in domeniul drepturilor omului va activa in baza
Regulamentului privind activitatea coordonatorului in domeniul drepturilor
omului, aprobat prin anexa nr. 3 la Hotdrirea Guvernului nr. 65 din I I

februarie 2019.
Se stabileqte c6, incaz de eliberare a membrilor Comisiei de la locurile lor
de munc6, atribuliile acestora in cadrul Comisiei vor fi preluate irnediat gi
exercitate de persoanele nou-desemnate in funcfiile respective, lird emiterea,
de cdtre autoritatea public6, a vreunui act in acest sens,
Prezenta dispozilie urmeazd a fi adusd la cuno;tinqa persoanclor vizate,
consiliului nalional pentnr drepturile omului, precum gi la cuno;ti1{6
publicd.

Piotr PU$CARI
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