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Data: 05 martie 2013 

Ședința nr. : 2/13 

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

Moderator: Victor ZAHARIA 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

1. Prezentarea informaţiei cu referire la gradul de realizare a acţiunilor nerealizate sau realizate 

parțial în anul 2012,  după cum urmează: 
1) 6.2.1.p.2 – MJ (Cristina Melnic); 

2) 6.2.3.p.1 – CpDOM (Olga Vacarciuc); 

3) 6.2.3.p.3 – CpDOM (Olga Vacarciuc); 

4) 6.3.2.p.3 – MJ (Cristina Melnic); 

5) 6.4.3.p.2 – PG (Nadejda Vieru);; 

6) 6.4.3.p.4 – MJ (Cristina Melnic); 

7) 6.4.4.p.1 – MAI (Veaceslav Zaporojan), DIP (Alexandru Jitari); 

8) 6.4.5.p.1 –DIP (Alexandru Jitari); 

9) 6.4.6.p.1 – MJ (Cristina Melnic); 

8) 6.5.3. p.1. – OCP (Vladimir Popa); 

2. Elaborarea planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2013, stabilirea termenelor-

limită de prezentare a informației. 
3.Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, precum şi a 

invitaţilor adiţionali. 

 

I. Informații administrative 

a. Din numărul total de 18 membri cu drept de vot au fost prezenţi 12 membri 

b. Agenda a fot aprobată unanim fără modificări sau completări.  

 

Se declară deschisă ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului VI, prezentînd 

subiectele pe ordinea de zi. 

 

II. Deliberări conform Agendei  

Subiectul 1. Prezentarea informaţiei cu referire la gradul de realizare a acţiunilor nerealizate 

sau realizate parțial în anul 2012,  după cum urmează: 
 

Se acordă cuvînt CpDOM (Olga Vacarciuc): 
6.2.3. p. 1 -  Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială a noilor angajaţi şi a planului de instruire continuă a personalului 

Centrului pentru Drepturile Omului (inclusiv al reprezentanţelor acestuia), care implică dezvoltarea abilităţilor de identificare şi 

raportare a încălcărilor drepturilor omului: Au fost identificate și evaluate necesitățile de dezvoltare profesională a avocaților 

parlamentari și a  personalului Centrului pentru Drepturile Omului, cu elaborarea raportului respectiv. În baza raportului autoritățile 

partenere (Institutul național al Justiției și Academia de Administrare Publică) urmează să  elaboreze curricula pentru instruirea inițială a 

noilor angajați și planului de instruire continuă a personalului CpDOM.  
Suntem în proces de lucru, așa cum am indicat în raportul anual, însă avînd în vedere că mijloacele financiare au venit în 

întîrziere, respectiv și acțiunile noastre sunt parțial atinse. Totodată din cauza multiplelor acțiuni cu care se confruntă 

CpDOM  ar fi binevenite și o instruiri în acest sens.  
6.2.3. p. 3 -  Modificarea paginii web a Centrului pentru Drepturile Omului în vederea asigurării caracterului interactiv al 

acesteia 
Modificările aduse paginii web sunt în lucru, și spre finele semestrului curent pagina va fi finalizată. Toate rapoartele deja 

sunt publice. 

 

Ministerul Justiției (Cristina Melnic): 

6.2.1. p. 2 - Elaborarea proiectului de lege cu privire la instituţia avocatul parlamentar (avocatul poporului), în  variantă nouă, şi 

a  proiectului de modificare a Regulamentului Centrului  pentru Drepturile Omului: Studiile efectuate au relevat necesitatea de a 
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modifica cadrul normativ cu privire la instituția avocatului parlamentar. Cu acest scop în cadrul Ministerului Justiției a fost creat grupul 

de lucru (Ordinul ministrului Justiţiei nr. 509 din 25 noiembrie 2011), care a avut mai multe sedinte și a elaborat proiectul unei noi legi, 

numită preliminar "Legea cu privire la avocatul poporului". La moment proiectul se definitivează pentru a fi expediat pentru avizare. 

Proiectul este pe masa dlui ministru. Cit priveste Regulamentul CpDOM, avînd în vedere că prin proiectul Legii cu privire la avocatul 

poporului se propune modificarea denumirii Centrului în Oficiul avocatului poporului, ulterior adoptării legii, dar pînă la intrarea ei în 

vigoare, Parlamentului va fi prezentat spre examinare și Regulamentul Oficiului. Acest aspect este reflectat și în dispozițiile finale ale 

proiectului Legii cu privire la avocatul poporului. Concomitent, CpDOM deja lucreaza asupra proiectui de regulament. 

6.3.2., p. 3 - Modificarea cadrului normativ în vederea acordării dreptului de asistenţă juridică garantată de stat copiilor victime 

ale infracţiunilor: Reieșind din rolul Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat stabilt prin Legea nr. 198 din 26 

iulie 2007 de a realiza politica în domeniul asistenţei juridice garantate de stat, prin scrisoarea nr. 03/7724 din 20 septembrie 2012 a fost 

solicitat Consiliului prezentarea propunerilor relevante pentru executarea acțiunii. În prezent, Ministerul Justiției este în proces de 

elaborare a amendamentelor la Legea nr. 198, în contextul executării și altor acțiuni din Plan, urmînd a fi formulate propuneri. 

corespunzătoare obiectivului trasat. 
6.4.6, p. 1 - Elaborarea cadrului normativ necesar pentru reabilitarea victimelor torturii şi altor rele tratamente: Am comasat 

realizarea acestei acțiuni cu una din pilonul II, care ține de studiul privind reabilitarea victimelor în general și pe urmă vom elabora 

cadrul normativ către sfărșitul trimestrului I. 

 

Procuratura Generală (Ion Caramian): 

Eu aș vedea realizarea acestei acțiuni cu implicarea mai multor instituții publice și crearea unui grup 

de lucru inter-instituțional. 

 

Victor Zaharia: 

Voi credeți că MJ poate face acest studio cu forțele proprii? Poate ne adresăm din partea grupului la 

partenerii de dezvoltare să ne ajute?  

 

Ministerul Justiției (Cristina Melnic): 

Noi salutăm ambele initiative – atît crearea unui grup de lucru inter-instituțional, cît și adresarea din 

partea grupului la partenerii de dezvoltare să ne ajute. 

 

Procuratura Generală: 
6.4.3. p. 2 - Crearea unor mecanisme disciplinare interne, independente de examinare a plîngerilor privind actele de tortură și 

alte rele tratamente: Procuratura Generală a efectuat un studiu al legislaţiei naţionale în contextual acestei acțiuni și a identificat 

deficiențele existente și căile de soluționare. 
Mecanismele disciplinare interne nu vizează doar procuratura dar și alte insitituții. În afară de Ministerul Justiției 

celelalalte insituții nu au dat dovadă de bunăvoință. Noi avem o mică problemă cu securitatea la DPI - DIP nu execută 

actele interne și păcat că nu este nici un reprezentant pentru a răspunde la aceste întrebări. Vom trimite scrisori către 

celelalte instituții pentru a răspunde la întrebările care apar. Nu știm dacă lucrurile stau bine și dacă trebuie sau nu 

modificată legislația. 

 

Sergiu Margarint(OCP): 
6.5.3. p. 1 - Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea asigurării continuităţii procesului de 

probaţiune individualizat, începînd cu etapa presentenţială şi terminînd cu serviciile de asistenţă postdetenție: La 09.02.2012 a 

fost emis Ordinul Șefului Oficiului Central de Probațiune nr. 15 cu privire la crearea grupului de lucru în scopul ajustării cadrului legal 

în domeniul probațiunii, astfel proiectul cadrului normativ a fost elaborat și s-a remis MJ, Ministerul Justiției fiind responsabil 

mai departe de această acțiune. 

 

Subiectul 2. Elaborarea planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2013, stabilirea 

termenelor-limită de prezentare a informației 
Olivia Pîrțac(SGL): 
Trebuie să adoptăm Planul de activitate al grupului, dar majoritatea instituțiilor nu ne-au trimis subacțiunile cu detalii. 

 

Victor Zaharia: 

Stabilim termen limită data de 23 martie pentru ca toate instituțiile să prezinte detaliile. 

Subiectul 3. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, 

precum și a invitaţilor adiţionali. 
 

Dina Rotarciuc: 

Vreau să anunț că azi s-au aprobat listele tuturor judecătorilor care vor lucra cu copiii. De asemenea, 

știm că sunt liste cu procurori specializați, avocați. Acum am avea nevoie și de cursuri pentru ei, avem 

o grămadă de idei la CSM, dar n-avem bani. În special, am vrea să colabărom cu INJ-ul din România. 
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Victor Zaharia: 

Sunt mai multe aspect legate de justiția juvenilă care se cer discutate. Propun ca una din următoarele 

ședințe să fie special consacrată acestui subiect. 

 

Ședința următoare o începem cu punctele care n-au fost discutate azi, iar dacă cineva are careva 

propuneri pentru a fi discutate anumite subiecte, contactați secretariatul și stabilim ordinea de zi. 

Următoarea ședință se stabilește pentru data de 16 aprilie 2013. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- se stabilește termen limită data de 23 martie pentru ca toate instituțiile să prezinte detaliile cu privire 

la realizarea planului de acțiuni în 2013; 

- se decide ca una din următoarele ședințe să fie special consacrată acțiunilor referitoare la justiția 

juvenilă; 

- se propune MJ de a crea un grup de lucru care să examineze acțiunile legate de protecția și 

reabilitarea victimelor; 

- se stabilește data ședinței următoare 16 aprilie 2013. 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: 16 aprilie 2013, ora 15:00 

- Locul desfășurării: Sala 104 (et. 1), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

- Subiecte de discutat:  

- Acțiunea 6.3.2 p. 2 - Amenajarea în incinta instanţelor de judecată, a procuraturilor și a 

comisariatelor  de poliţie a spațiilor destinate asistenţei şi audierii copiilor: discutarea abordărilor cu 

privire la realizarea acesteia 

- Activități desfășurate și/sau activități planificate întru realizarea direcției strategice 6.3 Consolidarea 

sistemului de justiție pentru copii 

- Acțiuni scadente în primul trimestru 3013. Prezentarea stării de lucruri 

- Elaborarea planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2013 - prezentarea stării de lucruri 

la zi  

- Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, precum şi a 

invitaţilor adiţionali 

 

V. Anexe  

- Tabelul de prezenţă  

 

VI. Formula de final  

Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Președintele și Secretarul 

Grupului și este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiției.  

 

VII. Semnături  

 

       Preşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

                            ____________________                                                        ____________________ 

 

                                 Victor ZAHARIA                                                                Olivia Pîrțac   
 

Executor: Igor Blănari   

                                                      

 

[ SFÂRȘIT ] 



Secretariatul Grupurilor de lucru  pentru coordonarea şi monitorizarea implementării 
 Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

4 

 

      Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul VI 

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Cristina Melnic Ministerul Justiţiei 

2 Sergiu Margarint Oficiul central de probațiune 

3 Rodica Secrieru Curtea Constituțională 

4 Olga Vacarciuc Centrul pentru Drepturile Omului 

5 Nadejda Vieru Procuratura Generală 

6 Dina Rotarciuc Consiliul Superior al Magistraturii 

7 Ecaterina Popa Institutul Național al Justiției 

8 Ion Caramian Procuratura Generală 

9 Mihai Lupu CNAJGS 

10 Eduard Revenco Uniunea Avocaților 

11 Victor Zaharia Reprezentant al Societății Civile 

12 Ion Guzun Reprezentant al Societății Civile 

 B. Membrii observatori  

1 Al.Cocîrță Reprezentant al Comunității Donatorilor 

C. Membrii invitați  

1 Stela Cotorcea UNICEF 

2 Pavel Postica Promo-LEX 

3 Annyronne Hooen NORLAM 

4 Dumitrița Bologan NORLAM 

5 Tatiana Crestenco Centrul pentru Drepturile Omului 

D. Secretariat  

1 Olivia Pîrțac Secretariatul Grupurilor de lucru 

2 Natalia Cristian Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Alexandru Jitari Departamentul instituții penitenciare 

2 Viorel Rusu Centrul de Guvernare Electronică 

3 Rodica Moraru-Chilimar Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

4 Valeriu Cupcea Centrul Național Anticorupție 

5 Jana Costachi Reprezentant al Societății Civile 

6 Veaceslav Zaporojan Ministerul Afacerilor Interne 

7 Andrei Munteanu Consiliul de Mediere 

 


