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Data: 03 noiembrie 2016 

Ședința nr. 01 

Locul desfășurării:  Sala 104 et.I, Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Anatolie Munteanu  

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Discuții privind modul de realizare a acțiunii 6.3.2 p.2 

Păreri și opinii vizavi de desfășurarea planului propus spre realizarea acțiunii 

 

 

I. Informații administrative 

a. Din numărul total de 20 membri cu drept de vot au fost prezenţi 15 membri. 

b. Agenda a fot aprobată unanim fără modificări sau completări. 

 

II. Deliberări conform Agendei 

 

Anatolie Munteanu: 

Ședința Grupului inter-instituțional pentru realizarea acțiunii 6.3.2 p.2 din Planul de Acțiuni pentru 

implimentarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016 se declară deschisă. Pe 

agenda este inclus subiectul cu privire la păreri și discuții în sensul realizării acestei acțiuni, care vor fi pașii, 

soluțiile care se impun pentru a o transpune în viață. 

 

Subiectul 1. Discuții privind modul de realizare a acțiunii 6.3.2 p.2 

 

Anatolie MUNTEANU: Stimați colegi, este o acțiune care se impune a fi realizată, chiar dacă instituțiie de 

drept au anumite camere deja funcționale, avem nevoie de claritate pe acest segment. Avem nevoiede 

intervievator, persoană special instruită în acest sens. Chiar dacă nu avem reglementarea acestuia, e necesar a fi 

realizat un regulament, aprobat prin hotărîre de Guvern, reieșind și din prevederile legale ale art.6, 1101 din CPP 

al RM. Deci, avem nevoie să stabilim anumite criterii, cum se înregistrează, modelul de amenajare a camerei, 

evaluarea etc. 

 În acest sens, cred dna.Daniela Sîmboteanu ne poate ajuta, din cîte cunosc avem un studiu în acest sens, care ar 

putea să ne ajute, ar fi ca o pistă de lansare. 

 

 Daniela SÎMBOTEANU: Într-adevăr avem mai multe acte în acest sens, le pot expedia membrilor grupului de 

lucru pentru a face cunoștință și să avem o colaborare mai ieficientă. 

Pînă la urmă nu este importantă unde este instalată camera de audiere, avem nevoie să le îmbunătățim. Sun 

necesare centre multifuncționale, or, 7-8 camere pentru toată țara. 

 

Oricum e necesar să avem răspuns la mai multe întrebări: 

 - amplasarea geografică a camerelor? 

 - remunerarea personalului? 

 - cum trebuie să arate camerele de audiere? 

 

Igor Blanari: 

S-a stabilit data următoare a ședinței Grupului inter-instituțional pentru realizarea acțiunii 6.3.2 p.2 din Planul de 

Acțiuni pentru implimentarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016. 

 

Anatolie MUNTEANU: 

Ședința Grupului inter-instituțional pentru realizarea acțiunii 6.3.2 p.2 se declară închis. 

 

Notă: Înregistrarea audio a ședinței se află la secretariat. 

 

 
 

  MINISTERUL JUSTIŢIEI                                                                                                   

AL REPUBLICII MOLDOVA                               

PROCES-VERBAL  

Ședința Grupului inter-instituțional pentru realizarea acțiunii 6.3.2 p.2 din 

Planul de Acțiuni pentru implimentarea Strategiei de Reformare a 

Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016 
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III. Decizii ale Grupului de lucru  

- A fost stabilită următoarea şedinţă; 

- Instituţiile responsabile vor remite în timp util Secretariatului informaţia privind datele statistice, criteriile de 

amenajare, precum și date ce țin de invervievator (Procuratura Generală, Consiliul Superior al Magistraturii, 

CNPAC). 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

-Locul desfășurării: Sala 104 (et. I), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

 

V. Anexe  

- Tabelul de prezenţă  

 

VI. Formula de final  

Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Președintele și Secretarul Grupului și 

este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiției.  

 

VII. Semnături  

 

       Preşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

       

                         ____________________                                                            ____________________ 

                

                            Anatolie Munteanu                                                                                    Igor Blanari           

                                                      

 

[ SFÂRȘIT ] 

 

      Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul VI 

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Anatolie Munteanu Ministerul Justiției 

2 Mihaela Martînov Ministerul Justiției 

3 Cristina Melnic Ministerul Justiției 

4 Sergiu Margarint Institutul Național de Probațiune 

5 Valentina Grigoriș Agenția de Adminsitrare a Instanțelor Judecătorești 

6 Daniela Sîmboteanu Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de copii 

(CNPAC) 

7 Tomic Marian Procuratura Generală 

8 Grigore Moga Ministerul Afacerilor Interne 

9 Olga Rabei Institutul de Reforme Penale 

10 Ecaterina POPA Institutul Național al Justiției 

11 Victoria Virschi Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat 

12 Guceac Andrei Comisia juridică, numiri și imunități 

13 Nataalia Bayram Centrului International „La Strada”  

14 Vera TOMA Consiliul Superior al Magistraturii 

15 Cristian Elena Oficiul Avocatul Poporului 

 B. Membrii observatori  

C. Membrii invitați  

D. Secretariat  

1 Igor Blanari Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Barbara Jamar  Child Protection Officer/UNICEF 

2 Siri Fjørtoft NORLAM 
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3 Rodica Moraru Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei 

4 Tatiana Iurco Ministerul Justiției 

5 Iuliana Curea Departamentul Instituții Penitenciare 

 


