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AGENDA 

 

Ședința nr. 3/2015  

 

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului VI al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016 

”Respectarea drepturilor omului în sectorul justiției” 

 

Marți, 19 mai 2015 

 

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

Moderator: Dna. Ecaterina POPA, preşedintele Grupului sectorial pentru Pilonul VI 

 

 

13:00 – 14:45 Starea de lucruri cu privire la acțiunile: 

 

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); 

Acțiunea 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); 

Acțiunea 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 Constituţională 

 

Acțiunea 6.1.1.p.2 -  Elaborarea proiectului de modificare a Constituţiei în 

partea ce ține de componenţa şi criteriile de selectare a judecătorilor Curții 

Constituţionale (Trimestrul I -IV, 2014); 

Acțiunea 6.4.6.p.1 - Elaborarea cadrului normativ necesar pentru reabilitarea 

victimelor torturii şi altor rele tratamente (Trimestrul I  – IV, 2012); 

Acțiunea 6.4.6.p.2 - Dezvoltarea serviciilor de reabilitare a victimelor torturii și 

altor rele tratamente (Trimestrul I, 2012, Trimestrul IV, 2014); 

Acțiunea 6.4.3.p.4 - Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ 

în vederea subordonării directe a procurorilor antitortură Procuraturii Generale 

(Trimestrul I  – IV, 2012); 

Acțiunea 6.5.6.p.2 - Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ în 

vederea revizuirii politicii de angajare şi a sistemului de recrutare  a personalului 

instituţiilor penitenciare  și în vederea demilitarizării sistemului penitenciar 

(Trimestrul IV, 2013 -  Trimestrul III, 2014);  

 

Veronica RUSU - Ministerul Justiţiei 

 

Acțiunea 6.4.2.p.1 -  Analiza detaliată a necesităţilor financiare ale instituţiilor 

penitenciare în vederea sporirii graduale a resurselor financiare alocate acestor 
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instituții (Trimestrul I-IV, 2013); 

Acțiunea 6.5.6.p.2 - Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ în 

vederea revizuirii politicii de angajare şi a sistemului de recrutare  a personalului 

instituţiilor penitenciare  și în vederea demilitarizării sistemului penitenciar 

(Trimestrul IV, 2013 -  Trimestrul III, 2014);  

Acțiunea 6.5.7.p.3 -  Promovarea standardelor etice în serviciile de probaţiune şi 

în sistemul penitenciar (Trimestrul I-IV, 2014, Trimestrul I, 2015);  

Acțiunea 6.5.8.p.1 -  Efectuarea unui studiu comparativ privind planificarea 

individuală a executării pedepsei (Trimestrul I-IV, 2014 - Trimestrul I, 2015); 

 

Vladimir COJOCARU - Departamentul Instituțiilor Penitenciare 

 

Acțiunea 6.5.7.p.3 -  Promovarea standardelor etice în serviciile de probaţiune şi 

în sistemul penitenciar (Trimestrul I-IV, 2014, Trimestrul I, 2015);  

Acțiunea 6.5.8.p.1 -  Efectuarea unui studiu comparativ privind planificarea 

individuală a executării pedepsei (Trimestrul I-IV, 2014 - Trimestrul I, 2015); 

 

Vladimir POPA - Oficiul Central de Probațiune 

 

Acțiunea 6.3.1.p.4 -  Ajustarea la standardele europene şi internaţionale a 

cadrului normativ ce reglementează modul de soluţionare a cauzelor penale în 

care sînt implicaţi copii (Trimestrul I-IV, 2014); 

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); 

Acțiunea 6.4.4.p.3 - Elaborarea şi implementarea sistemului electronic de 

evidenţă a cazurilor de reţinere, arest şi detenţie (Trimestrul I, 2013, Trimestrul 

IV, 2014); 

Diana DEMIDETCHI- Procuratura Generala 

 

Acțiunea 6.4.3.p.6 - Monitorizarea permanentă a locurilor de detenţie, inclusiv 

prin  efectuarea controalelor inopinate (Trimestrul I, 2013, Trimestrul IV, 2014); 

Acțiunea 6.2.2.p.2 - Elaborarea planului de dezvoltare instituţională a Centrului 

pentru Drepturile Omului, inclusiv a proiectului de modificare a cadrului 

normativ privind finanţarea instituţiei (Trimestrul I, 2013, Trimestrul I, 2015); 

 

Olga VACARCIUC - Centrul Pentru Drepturile Omului 

 

14:45– 15:00 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 

 

 

 

 
 


