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Data: 20 februarie 2014 
Ședința nr. 2 

Locul desfășurării: Sala de conferinţe et.II, Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 
Moderator: Victor ZAHARIA  

Prezența la ședință: Anexa 1 
Agenda:  
 

1. Discuții cu privire la Planul de activitate al grupului sectorial pentru anul 2014.  

    Intervenție: Angela MAZÎLU, Secretariatul grupurilor de lucru.  
 
2. Aprobarea Planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2014.  

 

3. Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei  

ședințe. 

 

I. Informații administrative  

a. Din numărul total de 18 membri cu drept de vot au fost prezenţi 10 membri. 
b. Agenda a fot aprobată unanim fără modificări sau completări.  

 

II. Deliberări conform Agendei 

 

 

Subiectul 1. Discuții cu privire la Planul de activitate al grupului sectorial pentru anul 2014.  

 

 

Victor ZAHARIA: 

A declara deschisă ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului VI. Conform 
agendei subiectul ședinței este discuții cu privire la Planul de activitate al grupului sectorial pentru anul 

2014.  
 
Angela MAZÎLU: 

Planul de activitate al grupului sectorial pentru anul 2014 a fost completat în baza informațiilor 
prezentate de  către instituții. Planul conține acțiuni scadente din  2013 care urmează a fi realizate în 

2014, și acțiuni care încep din anul 2014. În cazul în care sunt completări cu privire la Planul de 
activitate, vă rugăm să interveniți.  
 

Acțiunea 6.4.2.p.1 - Analiza detaliată a necesităţilor financiare ale instituţiilor penitenciare în vederea 
sporirii graduale a resurselor financiare alocate acestor instituții. 

 
Vladimir COJOCARU: 

Cu privire la acțiunea 6.4.2.p.1, a fost indicată ca subacțiune elaborarea Regulamentului în privinţa 

estimării necesităţilor financiare pentru activitatea instituţiilor penitenciare în conformitate cu 
standardele naţionale şi internaţionale în domeniul executării pedepselor şi măsurilor privative de 

libertate, care urmează a fi implementată pînă în luna iunie 2014.  
 
Pavel POSTICĂ: 
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 al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 

”Respectarea drepturilor omului în sectorul justiției” 
 

 



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

2 

Propun ca termenul de realizare al acțiunilor și anume a celor scadente, să nu fie extins pînă în luna 
august, decembrie, astfel, termenul de implementare să fie stabilit înainte cu o lună de perioada de 

raportare, aceasta, pentru a evita întîrzierea raportării cu privire la realizarea acțiunilor pentru raportul 
intermediar cît și a celui anual.  

 
Concluzie: Grupul de lucru a decis ca termenul de implementare să fie stabilit înainte cu o lună de 
perioada de raportare. 

 
Ecaterina POPA: 

Referitor la acțiunea 6.5.3.p.3 - Instruirea specialiştilor din cadrul autorităților publice cu privire la 
colectarea şi prelucrarea datelor statistice în conformitate cu sistemul indicatorilor internaţionali de 
justiţie juvenilă, consider că nu ține de competența Institutului Național de Justiție.  

 

Victor ZAHARIA: 

În cadrul ședințelor anterioare s-a discutat faptul că Institutul Național de Justiție are competența în 
ceea ce privește segmentul său, iar referitor la  autorităților publice, fiecare instituție va raporta în 
dependență de cum au efectuat instruirile respective.  

Referitor la datele statistice cu privire la justiția juvenilă, sunt cîteva instituții care sunt implicate, și 
anume, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală,  însă cele mai multe date le deține 

Departamentul Instituțiilor Penitenciare, deoarece indicatorii internaționali în mare parte țin de detenția 
copiilor. Consiliul Superior al Magistraturii va oferi informații cu privire la ponderea totală a 
condamnărilor  a privațiunii de libertate.  

Spectrul de subiecți menționați, trebuie să dețină date referitor la copii în sistemul justiției.  
În cazul în care instruirile se vor face separat de către instituții, există riscul ca datele să nu coincidă.  În 

acest sens, în primul rînd trebuie să se determine indicatorii, iar astfel  Institutul Național de Justiție ar 
efectua instruirile pentru categoriile menționate, avînd tangențe cu mai mulți actori implicați în 
colectarea de date. 

 
Andrei MUNTEANU: 

La acțiunea 6.3.5.p.2 - Colectarea şi prelucrarea datelor privind copiii care intră în contact cu sistemul  
justiţiei, publicarea anuală a acestora pe paginile web ale autorităţilor publice responsabile, în lista 
instituțiilor responsabile, nu este inclus Consiliul de Mediere. Există situații cînd copiii pot apela la 

mediere și astfel ar putea fi evitate anumite cazuri.  
 

Victor ZAHARIA: 

Consiliul de Mediere urmează să raporteze cu privire la specializarea mediatorilor sau abilitarea 
mediatorilor ca să presteze servicii de mediere, aceasta pentru a evita cazurile în care sunt implicați 

minorii. În acest sens, la instruirile respective, este bine ca Institutul Național de Justiție să invite și un 
reprezentant al Consiliului de Mediere.  

 
Ecaterina POPA: 

Această activitate va fi realizată în colaborare cu UNICEF, în funcţie de realizarea acțiunilor 6.3.5.p.1 

şi 6.3.5.p.2. 
 

Sergiu MARGARINT: 

Acțiunea 6.3.3.p.2 - Elaborarea programelor de probaţiune pentru copii. Pentru implementarea acestei 
măsuri urmează să fie efectuată selectarea experților, elaborarea și aprobarea programelor. 

 
Andrei MUNTEANU: 

La acțiunea 6.4.1.p.5, consider că este bine să fie inclus în lista instituțiilor responsabile și Consiliul de 
Mediere. 
 

Victor ZAHARIA: 
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În cazul în care o instituție își manifestă dorința de a participa la implementarea acțiunii respective, 
aceasta poate fi inclusă în cadrul planului grupului de lucru. Includerea Consiliului de mediere  în lista 

instituțiilor responsabile, presupune și responsabilitatea în cazul dat a Ministerului Justiției, de a aduce 
la cunoștința Consiliul de mediere atunci cînd urmează să se raporteze asupra unor activități.  

 
Concluzie: Grupul de lucru a votat unanim ca Consiliul de Mediere să fie indicată în lista instituțiilor 
responsabile de  realizarea acțiunii 6.4.1.p.5. 

 

 

Subiectul 2. Aprobarea Planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2014.  

 

 

Planul de activitate al grupului sectorial pentru anul 2014 a fost supus votului de către membrii 
grupului de lucru. Grupul de lucru a votat unanim aprobarea Planului de activitate al grupului sectorial 

pentru anul 2014. 
 
Victor ZAHARIA: 

Ședința se declară închisă.  
 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- Au fost făcute planificări în vederea obținerii rezultatelor; 

- A fost stabilită data următoarei şedinţe – 25 martie 2014; 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: 25 martie 2014; 
- Locul desfășurării: Sala de conferinţe (et. II), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

- Subiecte de discutat: Raportarea de către instituții a acțiunilor scadente. 

 

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                                                                   Angela MAZÎLU           
                                                      

 
 

 
[ SFÂRȘIT ] 
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      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 Victor ZAHARIA Institutul de Reforme Penale 

2 Vladimir COJOCARU                                                           Departamentul Instituții Penetenciare  

3 Tatiana CRESTENCO Centrul pentru Drepturile Omului 

4 Ecaterina POPA Institutul Naţional al Justiţiei 

5 Sergiu MARGARINT Oficiul Central de Probațiune  

6 Anatolie ȚURCAN  Consiliul Superior al Magistraturii 

7 Andrei MUNTEANU Consiliul de Mediere 

8 Adriana CAZACU  Centrul Național Anticorupție  

9 Ion GUZUN Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

10 Galina BUJOR Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

 B. Membrii observatori  

1   

C. Membrii invitați  

1 Pavel POSTICĂ Asociația Promo-Lex 

2 Ion GRAUR Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 
reformei în domeniul justiției” 

3 Adriana MÎRZA Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

4 Erik SVANIDZE Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 
reformei în domeniul justiției” 

5 Axel KOETZ Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

6 Angela ZAGAICIUC Ministerul Justiției 

7 Nadia BURCIU NORLAM 

D. Secretariat  

1 Angela MAZÎLU Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință  

 

1 Jana COSTACHI Asociația Femeilor de Carieră Juridică din RM  

2 Stela MOCAN Centrul de Guvernare Electronică  

3 Lilia RUSU Curtea Constituțională 

4 Eduard REVENCO Uniunea Avocaților 

5 Veronica RUSU Ministerul Justiției 

6 Ruslan OJOG Ministerul Afacerilor Interne 

7 Diana DEMIDEȚCHI Procuratura Generală 

8 Mihai LUPU Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de 
Stat 

 


