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AGENDA 

 

Ședința nr. 5/2016  

 

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului VI al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016 

”Respectarea drepturilor omului în sectorul justiției” 

 

 20 septembrie 2016 

 

Locul desfășurării: Sala 104, et. 1, Ministerul Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00- 16:15 

 

Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul 

de realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni: 

 

Nadejda Vieru - Procuratura Generală 

6.4.4.p.3 Elaborarea şi implementarea sistemului electronic de evidenţă a 

cazurilor de reţinere, arest şi detenţie Realizată parțial 

 

Sabina Sandu - Ministerul Justiției 

6.5.3.p.8 Instruirea personalului organelor de probațiune privind utilizarea 

programelor de corecţie a comportamentului Realizată (pentru perioada de 

raportare) 
6.5.4.p.2 Elaborarea şi distribuirea materialelor informative destinate publicului 

larg (broşuri, postere) referitoare la rolul probaţiunii în asigurarea securităţii 

comunitare Realizată (pentru perioada de raportare) 

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 

Realizată parțial 
 

Olga Vacarciuc - Centrul pentru Drepturile Omului  

6.2.4.p.1 -  Efectuarea unui studiu privind activitatea avocatului parlamentar  

pentru protecția drepturilor copilului, inclusiv  oportunitatea creării instituției 

avocatul copilului ca instituție separată Nerealizată 

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 Realizată parțial 

6.2.3.p.2 Instruirea personalului Centrului pentru Drepturile Omului şi al 

reprezentanțelor acestuia pentru ridicarea nivelului de calificare profesională 

Realizată (pentru perioada de raportare) 
 

Ecaterina Popa - Institutul Național al Justiției 

6.3.1.p.3 Organizarea cursurilor de instruire iniţială sau/şi continuă a persoanelor 

care lucrează cu copiii aflați în contact cu sistemul justiţiei Realizată (pentru 

perioada de raportare) 
6.3.3.p.4 Instruirea consilierilor de probaţiune juvenilă  Realizată (pentru 

perioada de raportare) 
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16:15– 16:45 Identificarea acțiunilor care nu mai sunt relevante – a fi propuse spre 

desuetudine. 

 

 

16:45– 17:00 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 


