Comisia parlamentară specială pentru
selectarea candidaţilor la funcţia de
Avocat al Poporului pentru
drepturile copilului
Scrisoare de motivație
Prin decizia nr.1 a Comisiei speciale din 14 mai 2015 a fost anunțat concursul pentru funcţia
de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului.
În legătură cu aceasta, eu, Burlacu Ecaterina, domiciliată în or.Chișinău, Vă adresez această
scrisoare pentru a participa la concursul anunțat din următoarele considerente.
Doresc să pun un accent deosebit pe importanța respectării, promovării și garantării
drepturilor copilului enunțate în Constituția Republicii Moldova, Legea privind drepturile copilului
nr.338-XIII din 15.12.1994 și Convenția asupra Drepturilor Copilului adoptată de către Adunarea
Generala a Națiunilor Unite la data de 20 noiembrie 1989 și intrată în vigoare pentru Republica
Moldova la 25 februarie 1993.
Am o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic în cadrul Direcției generale juridice a
Secretariatului Parlamentului și îmi permit să afirm că profilul, precum și atribuțiile acestei instituții
corespund aspirațiilor mele de a le aplica în practică. Am întocmit avize la proiectele de acte
legislative în domeniul financiar, fiscal, și civil și am elaborat note informative privind explicarea sau
interpretarea legislației în vigoare, precum și în domeniul protecției drepturilor omului.
Doresc să-mi dezvolt competentele profesionale, combinate cu experiența acumulată și să le
folosesc în beneficiul copiilor pentru a stopa/combate violenţa faţă de copii, migrația părinților și
lăsarea copiilor fără supraveghere ș.a. Consider că, respectînd atribuțiile de bază stabilite în Legea cu
privire la Avocatul Poporului nr.52/2014 și colaborînd cu instituțiile naționale și internaționale din
domeniul protecţiei drepturilor copilului voi depune eforturi pentru a contribui la asigurarea
respectării drepturilor și libertăților copilului. În acest sens, prin respectarea actelor normative din
domeniu și conlucrarea cu societatea civilă sunt convinsă că lucrurile pot fi schimbate rapid și
numărul de cazuri cutremurătoare despre abuzuri sexuale ale minorilor, despre copiii care fug de
acasă se va diminua considerabil.
De remarcat că, în ultimul timp se mai înregistrează abuzuri asupra copilului, precum și
încălcarea drepturilor lui, de exemplu - dreptul la familie, dreptul la educație, dreptul la odihnă,
dreptul la opinie și liberă exprimare ș.a. În opinia mea, dreptul copilului de a crește în mediul familial
este unul dintre drepturile fundamentale ale copilului, unul esenţial pentru realizarea multor altor
drepturi, de la protecţie şi dezvoltare, la educaţie şi participare, însă migrația părinților în căutarea
unui loc de muncă duce la consecințe grave, cum ar fi: suferința copilului, familii destrămate,
educație precară, lipsă de cultură, agresiune, micşorarea natalităţii, infracțiuni comise de minori ș.a.
Combaterea acestor fenomene necesită a fi o prioritate pentru noi toți, deoarece copiii sînt
viitorul nostru și ei au drepturi oriunde s-ar afla - acasă la părinții naturali, în familii substitutive, în
instituții de îngrijire sau la școală. Atît părinții, grupurile profesionale care lucrează cu copiii, dar și
orice cetățean ar trebui să știe de existența drepturilor și libertăților copiilor.
Acestea sînt motivele care m-au determinat să aplic pentru funcția vizată și dacă voi avea
posibilitatea de a activa în Instituția Avocatul Poporului voi demonstra fidelitate și corectitudine în
examinarea situației copiilor aflați în dificultate prin asigurarea protecției drepturilor lor.
Cu respect,
Ecaterina Burlacu
04.06.2015

