SCRISOARE de MOTIVAŢIE
privind participarea lui Eugen Rusu la concursul de selectare
a candidatului pentru fuincţia de Avocat al
Poporului pentru drepturile copilului
Prin prezenta informez Comisia parlamentară specială de
selectare a candidaţilor la funcţia de Avocat al Poporului pentru
drepturile copilului că am decis să particip la co'ncurs din
următoarele considerente:
1. După absolvirea Universităţii de stat din Republica Moldova
în anul 1977, am activat în organele Procuraturii în diferite funcţii,
atît în subdiviziunile teritoriale, cît şi în Procuratura Generală. în
mare parte activitatea în organele Procuraturii s-a axat pe protecţia
drepturilor omului, inclusiv protecţia drepturilor copilului aflat în
contact cu legea.
La acest capitol, ţin să menţionez că în anii 1977-1980 am activat
în calitate de anchetator şi ajutor al procurorului raionului Frunze
(actualmente sectorul Buiucani al mun. Chiţinău) pe problemele
minorilor, participînd la toate şedinţele Comisiei raionale pe
problemele minorilor.
2. în anii 2004 -2008 am activat în calitate de şef secţie
minori şi protecţia drepturilor omului a Procuraturii Generale,
iar între anii 2010 -2014 - în calitate de adjunct al Procurorului
General, de competenţa căriua ţinea şi coordonarea activităţii
secţiei minori şi drepturile omului. în această perioadă am avut şi
calitatea de membru al Consiliului Naţional pentru Protecţia
Drepturilor Copilului de pe lîngă Guvernul Republicii Moldova.
3. Anterior studiilor la Universitatea de Stat, între anii 19671971 mi-am făcut studiile la Şcoala Pedagogică din Orhei, după
absolvirea căreia, am lucrat timp de um an ca învăţător de muzică
în şcoala medie nr. 1 din oraşul Rezina.
4. între anii 1994 şi 2001 am activat în calitate de Deputat în
Parlamentul Republicii Moldova şi Preşedinte al Comisiei juridice,
numiri şi imunităţi.
5. Activînd în organele Procuraturii şi Parlament am contribuit
activ la adoptatea şi dezvoltarea cadrului legislativ în domeniul
justiţiei, protecţiei drepturilor omului, inclusiv drepturilor copilului.

6. Pe parcursul acestor activităţi am participat la multiple
seminare de formare formatori în domeniul drepturilor omului,
inclusiv
protecţiei drepturilor copilului şi justiţiei pentru copii,
obţinînd certificate respective pentru participarea la aceste
seminare. Ulterior am participat în calitate de formator la instruirea
continuă a procurorilor, judecătorilor, avocaţilor şi ofiţerilor de
urmărire penală în domeniul justiţiei juvenile şi protecţiei
drepturilor copilului.
7. între anii 2001- 20010 am activat în calitate de membru al
grupurilor de lucru din cadrul UNICEF şi Ministerului Justiţiei în
domeniul justiţiei pentru minori şi promovării drepturilor copilului.
8. în anii 206-2007 am participat în calitate de membru al
grupului Ad-hoc, format de Consiliul Europei pentru elaborarea
Convenţiei Europene privind protecţia copilului împotriva
exploatării sexuale şi a abuzurilor
sexuale (Convenţia de la
Lanzarote), adoptată la 25.10.2007, ratificată de Republica Moldova
la 19.12.2011 şi
- în anii 2009-2010 - în calitate de membru al Grupului de lucru
al Consiliului Europei pentru elaborarea Convenţiei Consiliului
Europei privind prevenirea si combaterea violenţei împotriva
femeilor si a violenţei domestice, adoptată Ia Istanbul, la 11
mai 2011 - (Convenţia de la Istambul).
9. Sunt coautor: al Legii Republicii Moldova privind prevenirea şi
combaterea traficului de fiinţe umane, nr 241 din 25 octombrie
2004 şi
al Legii Republicii Moldova privind statutul juridic al
adopţiilor, nr.99 din 28 mai 2010.
Pentru activitatea în organele Procuraturii şi contribuţia în
dezvoltarea cadrului legislativ în domeniul drepturilor omului, prin
Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.409 din 12 decembrie
2012, mi s-a conferit ordinul „Gloria Muncii".
în baza celor menţionate, consider că voi contribui substanţial la
organizarea şi consolidarea activităţilor instituţiei Avocatului
Poporului în domeniul promovării şi asigurării protecţiei drepturilor
copilului în Republica Moldova.

Dacă voi fi numit în funcţia de Avocat al Poporului pentru
drepturile copilului, voi organiza activitatea în domeniu în comun
cu Avocatul Poporului pentru drepturile omului, autorităţile publice
şi organele centrale de specialitate cu competente în domeniul
drepturilor omului şi drepturilor copilulu, cu Fondul Naţiunilor
Unite pentru Copii (UNICEF), cu organizaţiile neguvernamentale şi
alţi reprezentanţi ai societăţii civile cu atribuiţii în domeniul
drepturilor copilului.
Direcţiile prioritare de activitate se vor axa pe protecţia copiilor
aflaţi în dificultate, cu nevoi speciale, copiilor cu dizabilităţi, copiilor
rămaşi fără ocrotirea părintească şi copiilor plasaţi în instituţiile
rezidenţiale.
O atenţie sporită va fi acordată şi problemelor privind prevenirea
şi combaterea delincvenţei în rîndurile minorilor, în special
identificării cauzelor şi condiţiilor care favorizează criminalitatea
între minori şi înlăturării acestora.
Eugen Rusu,
participant la concursul de selectare
a candidatului pentru fuincţia de
Avocat al Poporului pentru drepturile copilului

