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AGENDA 

 

Ședința nr. 8/2013  

 

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului VI al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016 

 

Marți, 8 octombrie 2013  

 

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

Moderator: Dl. Victor Zaharia, preşedintele Grupului sectorial pentru Pilonul VI 

 

 

 

15:00– 16:00 

 

Starea de lucruri cu privire la acțiunile scadente/sau cu termen de realizare mai 

mare - progrese: 

 

A.  Acțiuni realizate parțial: 

6.4.3.  p. 2 - Crearea unor mecanisme disciplinare interne, independente de examinare a 

plîngerilor privind actele de tortură și alte rele tratamente; 

 

Nadejda VIERU - Procuratura Generală; 

   

6.4.4. p. 1 - Elaborarea conceptului sistemului de evidenţă a cazurilor de reţinere, arest 

şi detenţie; după caz, elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ; 

 

Ruslan OJOG  -  Ministerul Afacerilor Interne 

Pavel BURGHELEA/Edward LUCACI - Ministerul Justiției 

 

6.5.1. p. 1 - Elaborarea Concepției de dezvoltare a instituției probațiunii care să 

contribuie la siguranța comunității prin reabilitarea efectivă în societate a delincvenților; 

6.5.4. p.1 - Elaborarea strategiei de comunicare cu publicul și cu partenerii serviciului 

de probațiune; 

 

Vladimir POPA - Oficiul Central de Probațiune 

 

6.3.4. p. 1 - Analiza şi modificarea cadrului normativ care reglementează sancţiunile 

disciplinare aplicate copiilor aflaţi în detenţie, măsurile de stimulare a acestor copii şi 

depunerea plîngerilor de către aceştia;  

6.4.5. p. 1 - Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ pentru asigurarea 

independenţei profesionale a lucrătorilor medicali din locurile de detenţie, prin 

transferul lor în subordinea Ministerului Sănătăţii, pentru a conferi valoare probatorie 

examenului medical independent în cazurile de pretinse acte de tortură, pentru 

eliminarea contradicţiilor în ceea ce priveşte calificarea acţiunilor drept acte de tortură şi 

pentru înăsprirea pedepselor pentru actele de tortură în corelare cu gravitatea acestora; 

 

Vladimir COJOCARU - Departamentul Instituțiilor Penitenciare 

 

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

subordonării directe a procurorilor antitortură Procuraturii Generale; 
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6.5.5. p.1 -  Efectuarea unui studiu privind procedurile de soluționare a plîngerilor 

referitoare la activitatea serviciilor de probaţiune şi a sistemului penitenciar. 

 

Veronica RUSU - Ministerul Justiției 

 

B.  Acțiuni nerealizate: 

6.4.6. p. 1 - Elaborarea cadrului normativ necesar pentru reabilitarea victimelor torturii 

şi altor rele tratamente. 

 

Veronica RUSU - Ministerul Justiției 

 

C. Acțiuni cu termen de realizare mai mare în privința cărora nu s-au planificat 

acțiuni pentru perioada raportată: 

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

Constituţionale, inclusiv a procedurilor de examinare a sesizărilor înaintate Curții; 

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; 

 

Rodica SECRIERU/Lilia RUSU - Curtea Constituțională 

 

 

 

16:00 - 16:20 

 

  

Există acțiuni desuete sau irelevante în Pilonul VI? 

 

Opinii, propuneri. 

 

 

 

16:20 - 16:30  

 

 

Noi provocări în domeniul justiției pentru copii, participarea psihologului/ 

pedagogului în cauzele cu implicarea copiilor în conflict cu legea. 

 

Victor ZAHARIA / Dina ROTARCIUC 

 

 

 

 

16:30 - 17:00 

 

 

Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de 

zi a următoarei ședințe. 

 

 

 


