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AGENDA 

 

Ședința nr. 8/2014 

 

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului VI al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016 

”Respectarea drepturilor omului în sectorul justiției” 

 

Miercuri, 26 noiembrie 2014  

 

Locul desfășurării: Sala mare, et. 2, Ministerul Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82. 

Moderator, Dl. Victor ZAHARIA, preşedintele Grupului sectorial pentru Pilonul VI 

 

 

 

10:30 - 11:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Starea de lucruri cu privire la acțiunile: 

 

Acțiunea 6.4.5.p.3 - Dotarea Centrului de medicină legală  cu echipamentul 

necesar pentru documentarea medicală şi efectuarea  expertizelor medico-legale 

corespunzătoare în toate cazurile în care s-au sesizat, s-au pretins ori s-au presupus 

fapte de tortură (Trimestrul I, 2013 - Trimestrul IV, 2014) 

 

Ion KUVSINOV - Ministerul Sănătății 

 

Acțiunea 6.4.1.p.5 - Monitorizarea aplicării prevederilor legale privind măsurile 

preventive și alte măsuri procesuale de constrîngere (Trimestrul I-IV,  2014) 

Acțiunea 6.5.5.p.2 - Revizuirea şi perfecţionarea procedurii de soluționare a 

plîngerilor referitoare la activitatea serviciilor de probaţiune şi a sistemului 

penitenciar (Trimestrul III, 2013 -  Trimestrul II, 2014) 

 

Vladimir POPA - Oficiul Central de Probațiune 

 

Acțiunea 6.1.1.p.1 -  Efectuarea unui studiu al cadrului normativ privind 

activitatea,  componenţa şi criteriile de selectare a judecătorilor Curţii 

Constituţionale (Trimestrul I-IV, 2013) 

6.1.2.p.1 -   Efectuarea unui studiu al cadrului normativ privind activitatea Curţii 

Constituţionale, inclusiv a procedurilor de examinare a sesizărilor înaintate Curții 

(Trimestrul I, 2013 - Trimestrul IV, 2014) 

 6.1.3.p.1 -  Efectuarea unui studiu al cadrului normativ privind activitatea Curţii 

Constituţionale,  inclusiv   spectrul de subiecţi cu drept de sesizare a Curţii 

 (Trimestrul I, 2013 - Trimestrul IV, 2014) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Rodica SECRIERU - Curtea Constituționala 
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Acțiunea 6.3.2.p.1 -  Elaborarea comentariilor  la legislația privind instrumentarea 

cauzelor cu copii victime sau copii martori ai infracţiunilor (Trimestrul I-IV, 2013) 

 

Nadejda VIERU - Procuratura Generala 

 

 

11:30 – 11:45 

 

 
Runda de discuţii cu privire la conţinutul Planului de activitate pentru anul 2015 

privind Pilonul VI 

 

 

11:45 – 12:00 

 

Discuții generale: 

- Comentarii si sugestii din partea donatorilor si societății civile; 

- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și a 

invitaților adiționali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


