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MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

AGENDA 

 

Ședința nr. 3/2017  

 

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului VI al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016 

”Respectarea drepturilor omului în sectorul justiției” 

 

31 octombrie 2017 

ora 15:00 

 

Locul desfășurării: sala 104, parter, Ministerul Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82. 

Moderator: Dna. Olga Vacarciuc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00- 16:45 

 

I. Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul de 

realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni: 

 

Ministerul Justiţiei 
6.4.6.p.2 - Dezvoltarea serviciilor de reabilitare a victimelor torturii și altor rele 
tratamente   
6.5.8.p.2 Crearea mecanismului de planificare individuală a executării pedepsei  
6.5.8.p.3 Elaborarea şi implementarea de noi programe cognitiv-comportamentale 

pentru deţinuţi 
 6.1.1.p.3 -  Elaborarea proiectului de lege cu privire la Curtea Constituţională  şi a 
Codului  jurisdicţiei constituţionale (în variantă nouă)   
6.1.2.p.2 -  Elaborarea proiectului de lege cu privire la Curtea Constituţională  şi a 
Codului  jurisdicţiei constituţionale (în variantă nouă)  
6.1.3.p.2 -  Elaborarea proiectului de lege cu privire la Curtea Constituţională  şi a 
Codului  jurisdicţiei constituţionale (în variantă nouă)   
Curtea Constituțională 
6.1.4 p.2 Elaborarea planului de instruire a personalului   
6.1.4.p.3 -  Instruirea personalului Curţii Constituţional  
Oficiul Avocatului Poporului 
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  
Procuratura Generală  
6.4.4.p.3 -  Elaborarea şi implementarea sistemului electronic de evidenţă a 
cazurilor de reţinere, arest şi detenţie   
 
II. Aprobarea Raportului intermediar sectorial privind implementarea 

acțiunilor Pilonului VI din SRSJ pentru anii 2011-2016 
 

 

 

16:45– 17:00 

Discuții generale: 

- Comentarii si sugestii; 

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

invitaților adiționali. 
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