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Data: 23 decembrie  2014 

Ședința nr. 9 

Locul desfășurării: or. 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, Pilonul VI pentru anul 2015 

2. 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. 

 

I. Informații administrative 

a. Din numărul total de 18 membri cu drept de vot au fost prezenţi 11 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, Pilonul VI pentru anul 

2015 

 

Victor ZAHARIA: 

Ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului VI se declară deschisă.  

Ordinea de zi si agenda au fost aprobate fara modificari.  

 

Angela MAZILU: 

Proiectul planul de activitate pentru anul 2015, Pilonul VI a fost completat in baza datelor prezentate de 

catre institutiile implementatoare. Institutiile care nu au trimis informatia catre secretariat urmează sa 

faca acest lucru, iar ulterior proiectul urmează a fi definitivat si aprobat in cadrul sedintei din luna 

februarie.  

 

Victor ZAHARIA: 

O solicitare catre institutiile implementatoare este evitarea programarii actiunilor scadente,  pentru o 

perioada foarte  indelungata, adica termenul de realizare al acțiunilor și anume a celor scadente, să nu 

fie extins pînă în luna august, decembrie. 

Completarea proiectului planului de activitate pentru anul 2015 urmează a fi facut de catre institutiile 

implementatoare, iar in cadrul sedintei din luna februarie a grupului de lucru urmează aprobarea 

planului. 

 

2. 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. 

 

 

 
 

  MINISTERUL JUSTIŢIEI                                                                                                   

AL REPUBLICII MOLDOVA                               

PROCES-VERBAL  

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului VI 

 al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 

”Respectarea drepturilor omului în sectorul justiției” 
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Victor ZAHARIA: 

In calitate de reprezentant al Institutului de Reforme Penale am avut repetate intilniri cu comunitatea 

partenerilor de dezvoltare si reprezentanti ai societatii civile si se constata ca suportul bugetar este bun, 

insa comunitatea partenerilor de dezvoltare trebuie sa atraga atentia mai mult consolidarii capacitatilor 

societatii civile de a interactiona cu actorii din sfera justitiei si de a monitoriza implementarea 

reformelor in domeniul justitiei.  

Referitor la actiunile implementate de institutiile publice, Strategia ne permite sa coordonam eforturile, 

ne permite sa obtinem anumite resurse aditionale pentru a implementa actiunile prevazute. 

In concluzie, donatorii trebuie sa sustina mai mult societatea civila, iar institutiile publice sa dea dovada 

de mai multa deschidere, facind primul pas pentru ca acestia sa-si expuna opinia. 

   

Victor ZAHARIA: 

Ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului VI se declară inchisa. 
Notă: Înregistrarea audio a ședinței grupului de lucru al Pilonului VI din 23.12.2014 se află la Secretariatul grupurilor de 

lucru. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

-  - Grupul de lucru a decis ca instituțiile care nu au completat planul de activitate pentru anul 2015 sa 

prezinte informația secretariatului grupurilor de lucru; 

- Grupul de lucru a decis definitivarea proiectului  planului de activitate pentru anul 2015, iar ulterior 

aprobarea acestuia in luna februarie 2015; 

- Grupul de lucru a decis includerea pe agenda sedintei viitoare alegerea presedintelui grupului de lucru 

si a discutiilor privind raportul anual pentru anul 2014. 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

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

 

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 ] 

 

      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 Vladimir COJOCARU                                  Departamentul Instituții Penetenciare 
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2 Olga VACARCIUC Centrul pentru Drepturile Omului 

3 Ecaterina POPA Institutul Naţional al Justiţiei 

4 Vladimir POPA  Oficiul Central de Probațiune 

5 Anastasia MIHALCEANU  Centrul Național Anticorupție 

6 Galina BUJOR Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

7 Mihai LUPU Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de 

Stat 

8 Diana DEMIDEȚCHI Procuratura Generală 

9 Andrei MUNTEANU Consiliul de Mediere 

10 Ruslan OJOG Ministerul Afacerilor Interne 

11 Victor ZAHARIA Institutul de Reforme Penale 

 B. Membrii observatori  

   

C. Membrii invitați  

1 Iurie LEVINTE Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

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 Inga ALBU  Uniunea Avocaților 

5 Ion GUZUN Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

6 Veronica RUSU Ministerul Justiției 

7 Vera TOMA Consiliul Superior al Magistraturii 

 


