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Data: 31 octombrie 2014 

Ședința nr. 7 

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. Aprobarea Raportului sectorial intermediar, trimestrul II, 2014 - Pilonul VI; 

 

2. Starea de lucruri cu privire la acțiunile scadente: 

Acțiunea 6.2.4.p.1 - Efectuarea unui studiu privind activitatea avocatului parlamentar  pentru protecția 

drepturilor copilului, inclusiv  oportunitatea creării instituției avocatul copilului ca instituție separată  

(Trimestrul I-IV, 2013)  

Acțiunea 6.3.4.p.2 - Monitoriza rea măsurii de arest preventiv aplicată în privinţa minorilor şi, după 

caz,  elaborarea proiectului de modificare a legislației (Trimestrul I, 2013- Trimestrul IV, 2014) 

Acțiunea 6.4.3.p.6 - Monitorizarea permanentă a locurilor de detenţie, inclusiv prin  efectuarea 

controalelor inopinate (Trimestrul I, 2013 - Trimestrul IV, 2014) 

Olga VACARCIUC - Centrul pentru Drepturile Omului 

 

Acțiunea 6.3.2.p.1 -  Elaborarea comentariilor  la legislația privind instrumentarea cauzelor cu copii 

victime sau copii martori ai infracţiunilor (Trimestrul I-IV, 2013) 

Acțiunea 6.4.4.p.2 - Organizarea cursurilor de instruire a personalului care va ţine evidenţa cazurilor 

de reţinere, arest şi detenţie (Trimestrul I, 2013 - Trimestrul IV, 2014) 

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

directe a procurorilor antitortură Procuraturii Generale (Trimestrul I  – IV, 2012)  

Ana CUSNIR - Procuratura Generala 

 

Acțiunea 6.3.3.p.2 - Elaborarea programelor de probaţiune pentru copii (Trimestrul  III, 2013 -  

Trimestrul  II, 2014) 

Acțiunea 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 (Trimestrul IV, 2012 -  

Trimestrul I, 2013) 

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

probațiune (Trimestrul IV,  2012 -  Trimestrul I,  2013) 

Acțiunea 6.5.5.p.2 - Revizuirea şi perfecţionarea procedurii de soluționare a plîngerilor referitoare la 

activitatea serviciilor de probaţiune şi a sistemului penitenciar (Trimestrul III, 2013 -  Trimestrul II, 

2014) 

Acțiunea 6.4.1.p.5 - Monitorizarea aplicării prevederilor legale privind măsurile preventive și alte 

măsuri procesuale de constrîngere (Trimestrul I-IV,  2014) 

Acțiunea 6.3.3.p.5 - Elaborarea metodologiei de  evaluare a performanţei consilierilor de probaţiune 

juvenilă (Trimestrul I, 2013 - Trimestrul IV, 2014) 

Vladimir POPA - Oficiul Central de Probațiune 

 

Acțiunea 6.4.2.p.1 - Analiza detaliată a necesităţilor financiare ale instituţiilor penitenciare în vederea 

sporirii graduale a resurselor financiare alocate acestor instituții (Trimestrul I-IV, 2013) 

 

 
 

  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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Acțiunea 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 (Trimestrul I  – IV, 2012) 

Vladimir COJOCARU - Departamentul Institutiilor Penitenciare 

 

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

rele tratamente (Trimestrul I  – IV, 2012) 

Acțiunea 6.1.1.p.2 -  Elaborarea proiectului de modificare a Constituţiei în partea ce ține de 

componenţa şi criteriile de selectare a judecătorilor Curții Constituţionale (Trimestrul I -IV, 2014) 

Acțiunea 6.3.1.p.4 -  Ajustarea la standardele europene şi internaţionale a cadrului normativ ce 

reglementează modul de soluţionare a cauzelor penale în care sînt implicaţi copii (Trimestrul I-IV, 

2014)  

Acțiunea 6.4.6.p.2 - Dezvoltarea serviciilor de reabilitare a victimelor torturii și altor rele tratamente  

(Trimestrul I, 2012 - Trimestrul IV, 2014) 

Acțiunea 6.5.6.p.2 - Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ în vederea revizuirii 

politicii de angajare şi a sistemului de recrutare  a personalului instituţiilor penitenciare  și în vederea 

demilitarizării sistemului penitenciar (Trimestrul IV, 2013 -  Trimestrul III, 2014) 

Veronica RUSU - Ministerul Justiției 

 

Acțiunea 6.4.1.p.4 - Organizarea cursurilor de instruire a judecătorilor, procurorilor şi ofiţerilor de 

urmărire penală privind aplicarea măsurilor preventive și a altor măsuri procesuale de constrîngere 

(Trimestrul III, 2013- Trimestrul IV, 2014) 

Acțiunea 6.4.3.p.5 - Instruirea lucrătorilor instituţiilor ce asigură detenţia persoanelor în domeniul 

prevenirii şi combaterii torturii  şi a relelor tratamente (Trimestrul I, 2013 - Trimestrul IV, 2014) 

Ecaterina POPA - Institutul National al Justitiei 

 

Acțiunea 6.4.4.p.3 - Elaborarea şi implementarea sistemului electronic de evidenţă a cazurilor de 

reţinere, arest şi detenţie (Trimestrul I, 2013 - Trimestrul IV, 2014) 

Pavel BURGHELEA - Ministerul Justiției 

 

Acțiunea 6.4.5.p.3 - Dotarea Centrului de medicină legală  cu echipamentul necesar pentru 

documentarea medicală şi efectuarea  expertizelor medico-legale corespunzătoare în toate cazurile în 

care s-au sesizat, s-au pretins ori s-au presupus fapte de tortură (Trimestrul I, 2013 - Trimestrul IV, 

2014) 

Ion KUVSINOV - Ministerul Sănătății 

 

3. "PROGRAMELE DE SUPORT A REFORMELOR SECTORIALE.  INTERCONEXIUNEA 

CU SRSJ ÎN MOLDOVA" 

Intervenție: Eric Svanidze/Iurie Levinte, Proiectul UE privind Susținerea Coordonării Reformei în 

Sectorul Justiției. 

 

4. 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 12 membri. 

b. Agenda a fot aprobată unanim fără modificări sau completări. 
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II. Deliberări conform Agendei 

 

Subiectul 1. Starea de lucruri cu privire la acțiunile scadente. 

 

 

Victor ZAHARIA: 

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

Ordinea de zi si agenda au fost aprobate fara modificari.  

 

Grupul de lucru a votat unanim aprobarea Raportului sectorial intermediar 2014. 

Grupul de lucru a votat unanim excluderea din capitolul „realizari majore” a Legii cu privire la 

Avocatului Poporului din Sumarul privind implementarea planului de actiuni pentru realizarea SRSJ. 

 

Vladimir POPA: 

Acțiunea 6.3.3.p.2 - Elaborarea programelor de probaţiune pentru copii (Trimestrul  III, 2013 -  

Trimestrul  II, 2014) 

Pe parcursul anului 2014 au fost elaborate programe de probatiune pentru copii. Actiunea va fi realizata 

la fínele anului 2014.  

Concluzie: Acțiunea 6.3.3.p.2 ramine cu acelasi calificativ - realizata partial. 

 

Acțiunea 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 (Trimestrul IV, 2012 -  

Trimestrul I, 2013) 

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

probațiune (Trimestrul IV,  2012 -  Trimestrul I,  2013) 

Concepția de dezvoltare a instituției probațiunii si strategia de comunicare cu publicul și cu partenerii 

serviciului de probațiune au fost elaborate si transmise catre Ministerul Justitiei pentru a fi aprobate. 

Concluzie: Actiunile 6.5.1.p.1 si 6.5.4.p.1 ramin cu acelasi calificativ -  realizate partial. 

 

Acțiunea 6.5.5.p.2 - Revizuirea şi perfecţionarea procedurii de soluționare a plîngerilor referitoare la 

activitatea serviciilor de probaţiune şi a sistemului penitenciar (Trimestrul III, 2013 -  Trimestrul II, 

2014) 

A fost elaborat Regulamentul cu privire la solutionarea plingerilor referitoare la activitatea serviciilor 

de probaţiune, iar la data de 3 noiembrie 2014 urmeaza a fi aprobat, iar ulterior urmeaza a fi remis 

Guvernului.  

Concluzie: Actiunea 6.5.5.p.2  ramine cu acelasi calificativ -  realizata partial. 

 

Acțiunea 6.4.1.p.5 - Monitorizarea aplicării prevederilor legale privind măsurile preventive și alte 

măsuri procesuale de constrîngere (Trimestrul I-IV,  2014) 

Concluzie: Actiunea 6.4.1.p.5 urmeaza a fi discutata in cadrul sedintei viitoare a grupului de lucru. 

 

Acțiunea 6.3.3.p.5 - Elaborarea metodologiei de  evaluare a performanţei consilierilor de probaţiune 

juvenilă (Trimestrul I, 2013 - Trimestrul IV, 2014) 

Metodologia de  evaluare a performanţei consilierilor de probaţiune juvenilă a fost elaborata si au fost 

evaluati consilierii de probatiune. 

Concluzie: Acțiunea 6.3.3.p.5 este realizată pentru perioada de raportare. 

 

Olga VACARCIUC: 

Acțiunea 6.2.4.p.1 - Efectuarea unui studiu privind activitatea avocatului parlamentar pentru protecția 

drepturilor copilului, inclusiv oportunitatea creării instituției avocatul copilului ca instituție separată. 

Acțiunea nu a fost realizată conform termenului, obiectivului și indicatorilor de rezultat, deoarece în 

perioada de raportare a fost definitivată și adoptată Legea cu privire la Avocatul Poporului 

(Ombudsmanul), care oferă soluții noi în partea ce ține de statutul, atribuțiile avocatului pentru 

protecția drepturilor copilului.  În temeiul prevederilor pct. 24/2 din Metodologia de monitorizare a 
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implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016,  Grupul de lucru a 

propus modificarea termenului acțiunii 6.2.4.p.1 pentru trimestrul  I anul 2016, deoarece, în condițiile 

actuale, realizarea acțiunii nu este necesară și ar fi formală, implicând cheltuieli nejustificate. 

Concluzie: Acțiunea 6.2.4.p.1 este nerealizată. 

 

Acțiunea 6.3.4.p.2 - Monitorizarea măsurii de arest preventiv aplicată în privinţa minorilor şi, după 

caz, elaborarea proiectului de modificare a legislației. 

Conform atribuțiilor instituționale, pe parcursul perioadei anul 2013 - octombrie, 2014  CpDOM a 

realizat 25 vizite în izolatoarele de urmărire penală, fiind verificate condițiile de detenție, informațiile 

din dosarele personale ale minorilor care se aflau la moment în arest preventiv. Au fost colectate date 

referitor la termenul arestului preventiv aplicat minorilor, cu scopul realizării unei analize mai ample la 

acest subiect.  

În vederea generalizării situației la acest capitol, instituțiilor responsabile pentru realizarea acțiunii le-a 

fost solicitata desemnarea a cîte un reprezentant responsabil pentru coordonarea activităților în cadrul 

realizării acțiunii respective. Totodată, fiecărei instituții i s-a solicitat prezentarea analizei cadrului 

normativ instituțional privind aplicarea măsurii arestului preventiv asupra minorilor. Ministerul Justiției 

urmează să  prezinte informații dezagregate referitor la durata arestului preventiv aplicat minorilor. 

De menționat  că Ministerul Justiției a realizat către finele anului 2011 un studiu privind ”Durata aflării 

copiilor în arest preventiv și instituirea unui mecanism eficient de monitorizare a duratei detenției 

preventive”, unde au fost analizate atît cadrul normativ național în domeniu cît și monitorizarea duratei 

arestului preventiv aplicat minorilor.  

Totodată, CpDOM  și Centrul de reabilitare a victimelor torturii ”Memoria”, au lansat în aprilie 2013 

un studiu care a avut în calitate de subiecți inclusiv minorii aflați în arest preventiv. Studiul a avut drept 

obiectiv cercetarea fenomenului torturii și relelor tratamente față de copiii minori în contextul justiției 

juvenile. 

Concluzie:  Actiunea 6.3.4.p.2 este realizată partial pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.4.3.p.6 - Monitorizarea permanentă a locurilor de detenţie, inclusiv prin efectuarea 

controalelor inopinate (Trimestrul I, 2013 - Trimestrul IV, 2014) 

În perioada de raportare au fost efectuate 114 vizite preventive în instituțiile care asigură detenția 

persoanelor. În urma fiecărei vizite  au fost întocmite  rapoarte sau note informative , care se păstrează 

în Cancelaria CpDOM (nomenclatorul nr. 06 -7). 

Pe pagina web www.ombudsman.md au fost plasate 22 rapoarte asupra vizitelor efectuate în locurile de 

detenție care cad sub incidența OPCAT, precum și Raportul privind activitatea Centrului pentru 

Drepturile Omului în anul 2013 pentru realizarea sarcinilor Protocolului Opțional la Convenția ONU 

împotriva torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante în anul 2013. Datorită 

alocării resurselor financiare în  cadrul implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției,  

Raportul a fost publicat într-o broșură aparte.  

Suplimentar, pe pagina web www.ombudsman.md a fost elaborată aplicația ”Harta interactivă a 

mecanismului național de prevenire a torturii”, care oferă informație exhaustivă cu privire la vizitele 

efectuate, rapoartele  și actele de reacționare elaborate, care este actualizată permanent. Harta este 

structurată pe regiuni și instituții și oferă date statistice începînd cu anul 2008. Rapoartele asupra 

vizitelor și actele de reacționare sunt plasate din momentul lansării aplicației – 01 ianuarie 2014. 

 

Întru asigurarea efectuării vizitelor preventive au fost achiziționate: 

- 4 telemetre cu laser pentru măsurarea suprafeței;  

- 3 termohidrometre digitale pentru măsurarea temperaturii și umidității; 

- 3 luxometre pentru măsurarea luminozității;  

- un autovehicul model Chevrolet cu 7 locuri cu tracțiune 4 x 4, astfel încît să fie asigurate deplasările 

în teritoriu și în condiții climaterice nefavorabile. 

La momentul actual se desfășoară procedura de achiziții publice pentru achiziționarea panourilor 

informative cu conținut variabil pentru promovarea ”toleranței zero” față de fenomenul torturii, pentru 

a fi instalate în  toate procuraturile din țară. 

Concluzie:  Actiunea 6.4.3.p.6 este realizată partial pentru perioada de raportare. 
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Diana DEMIDETCHI: 

Acțiunea 6.3.2.p.1 - Elaborarea comentariilor  la legislația privind instrumentarea cauzelor cu copii 

victime sau copii martori ai infracţiunilor. 

Concluzie: Actiunea 6.3.2.p.1 a ramas cu acelasi calificativ - realizata partial. In sedinta viitoare 

reprezentantul  Procuraturii Generale va veni cu informatii suplimentare. 

 

Acțiunea 6.4.4.p.2 - Organizarea cursurilor de instruire a personalului care va ţine evidenţa cazurilor 

de reţinere, arest şi detenţie. 

Ministerul Afacerilor Interne și Departamentul Instituțiilor Penitenciare dispun de sistemele de evidență 

a cazurilor ce cad sub incidența lor, iar personalul din cadrul acestor instituții responsabil de evidenţa 

cazurilor de reţinere, arest şi detenţie sînt instruiți în cadrul cursurilor de instruire departamentale. 

Cursurile inter-instituționale urmează să fie organizate cu personalul responsabil după implementarea 

sistemului electronic de evidenţă a cazurilor de reţinere, arest şi detenţie. 

Concluzie: Actiunea 6.4.4.p.2  a ramas cu acelasi calificativ - realizata partial. 

 

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

directe a procurorilor antitortură Procuraturii Generale. 

Concluzie: Actiunea 6.4.3.p.4  a ramas cu acelasi calificativ - nerealizata. 

 

Vladimir COJOCARU: 

Acțiunea 6.4.2.p.1 - Analiza detaliată a necesităţilor financiare ale instituţiilor penitenciare în vederea 

sporirii graduale a resurselor financiare alocate acestor instituții. 

Concluzie: Actiunea 6.4.2.p.1  a ramas cu acelasi calificativ - realizata partial. 

 

Acțiunea 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. 

La 08.10.2014, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Planul de acţiuni pentru reorganizarea 

serviciilor medicale din penitenciare pentru anii 2015-2016. 

Planul de acțiuni vine drept urmare a elaborării unei Propuneri de Politică Publică "Servicii medicale 

de calitate pentru persoanele deținute în penitenciare, care prevede obligativitatea organizării 

independente a activității serviciilor medicale funcţional, administrativ şi financiar față de administraţia 

penitenciarului.  

Planul de acțiuni are și scopul eficientizării activităţii serviciilor medicale din penitenciare și sporirea 

calităţii asistenţei medicale acordată persoanelor private de libertate. Printre alte acțiuni care se 

regăsesc în Plan, se numără: evaluarea specializată (de către experţi independenţi) a sistemului actual 

de management medical; acreditarea tuturor serviciilor medicale acordate în sistemul penitenciar; 

majorarea numărului de personal medical pentru asigurarea activităţii adecvate şi revizuirea cadrului 

normativ în privinţa acordării posibilităţii lucrătorilor medicali de a activa în instituţiile medico - 

sanitare publice; elaborarea pachetului de servicii pentru acordarea serviciilor medicale primare 

deţinuţilor (ambulatoriu şi asistenţă de urgenţă); reorganizarea asistenţei medicale de staţionar a 

deţinuţilor, prin crearea saloanelor specializate în cadrul spitalelor raionale sau regionale etc. 

Proiectul de modificare urmează a fi publicat în Monitorul Oficial. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat unanim modificarea calificativului actiunii 6.4.5.p.1  din actiune 

realizata partial in actiune realizata. 

 

Veronica RUSU: 

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

rele tratamente (Trimestrul I  – IV, 2012) 
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La data de 21 octombrie 2014, prin scrisoarea nr. 03/10089 proiectul de Lege cu privire la reabilitarea 

victimelor infracţiunilor a fost expediat spre avizare instituțiilor interesate fiind plasat și pe pagina web 

oficială a Ministerului justiției. Proiectul urmează a fi definitivat în baza avizelor parvenite şi propus 

Guvernului pentru aprobare. 

Concluzie: Actiunea este realizata partial. 

 

Acțiunea 6.3.1.p.4 -  Ajustarea la standardele europene şi internaţionale a cadrului normativ ce 

reglementează modul de soluţionare a cauzelor penale în care sînt implicaţi copii (Trimestrul I-IV, 

2014)  

La data de 28 iulie, la Ministerul Justitiei a avut loc o întrevedere a reprezentanţilor Procuraturii 

Generale și a Ministerului Justiției cu dl. Tucher, Tobias care este avocat la baroul de avocați din 

München. În cadrul ședinței s-a convenit ca partenerii germani să ofere sprijin la realizarea acțiunii în 

cauză prin identificare  standardelor europene şi internaţionale a cadrului normativ ce reglementează 

modul de soluţionare a cauzelor penale în care sînt implicaţi. Suportul științific și practica 

internațională urmează a fi prezentată pînă la finele lunii noiembrie 2014. 

Concluzie: Actiunea este realizata partial. 

 

Acțiunea 6.4.6.p.2 - Dezvoltarea serviciilor de reabilitare a victimelor torturii și altor rele tratamente  

(Trimestrul I, 2012 - Trimestrul IV, 2014) 

Acțiunea urmează a fi realizată, în dependență de realizarea acțiunii 6.4.6.p.1 cu privire la elaborarea 

cadrului normativ necesar pentru reabilitarea victimelor torturii şi altor rele tratamente. 

Concluzie: Actiunea este nerealizata. 

 

Acțiunea 6.5.6.p.2 - Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ în vederea revizuirii 

politicii de angajare şi a sistemului de recrutare  a personalului instituţiilor penitenciare  și în vederea 

demilitarizării sistemului penitenciar (Trimestrul IV, 2013 -  Trimestrul III, 2014) 

Prin scrisoarea nr. 5/954 din 10.03.2014 DIP-ul a informat Ministerul Justiției asupra definitivării 

proiectului cu remiterea acesteia ulterior. La data de 13 iunie 2014 proiectul a fost remis Ministerului 

Justiției. 

În cadrul acestui proiect s-a acordat o atenție deosebită aspectelor ce vizează eficientizarea 

managementului resurselor umane (recrutarea, selectarea și angajarea candidaților, promovarea 

personalului în funcție, grad special, categorie de calificare etc.), cît și drepturilor și îndatoririlor 

acestora. 

La data de  23 octombrie 2014 prin scrisoarea nr. 03/10159 proiectul Legii privind sistemul 

administraţie penitenciare a fost expediat instituțiilor interesate pentru avizare fiind plasat și pe pagina 

web a ministerului. 

Concluzie: Actiunea este realizata partial. 

 

Ecaterina POPA: 
Acțiunea 6.4.1.p.4 - Organizarea cursurilor de instruire a judecătorilor, procurorilor şi ofiţerilor de 

urmărire penală privind aplicarea măsurilor preventive și a altor măsuri procesuale de constrîngere. 

Concluzie: Acțiunea 6.4.1.p.4 este realizata pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.4.3.p.5 - Instruirea lucrătorilor instituţiilor ce asigură detenţia persoanelor în domeniul 

prevenirii şi combaterii torturii  şi a relelor tratamente. 

Concluzie: Acțiunea 6.4.3.p.5 este realizata partial pentru perioada de raportare. 

 

Pavel BURGHELEA: 

Acțiunea 6.4.4.p.3 - Elaborarea şi implementarea sistemului electronic de evidenţă a cazurilor de 

reţinere, arest şi detenţie (Trimestrul I, 2013 - Trimestrul IV, 2014) 

Actiunea a demarat in anul 2013. A fost efectuat un studiu prin care s-a determinat ca exista  

componente electronice de arest si detentie, nu avem o evidente electrónica sau o componenta a partii 

retinere. A fost initiat un sistem informational denumit “e-retineri”, a fost elaborat, prezentat organelor 

implícate indicate in SRSJ ca coexecutori, Serviciul Vamal, Centrul National Anticoruptie, Ministerul 
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Afacerilor Interne, Procuratura Generala. La moment s-au suspendat lucrarile privind integrarea de mai 

departe a acestui sistem din mai multe motive care cumulativ ne forteaza la momentul actual sa luam o 

pauza, avind in vedere ca la sfirsitul anului venim cu o abordare fezabila inclusiv care sa convina 

tuturor institutiilor. Motivele respective sunt: faptul ca exista un grup de sisteme informationale 

distincte care lucreaza in mod federativ in sistemul organelor de drept si care necesita a fi modificate in 

mod independent, exista o concluzie legislativa de mandat referitoare la colectarea datelor statistice 

intre MAI si Procuratura Generala, care indica Procuratura Generala, insa in legislatie este indicat MAI 

colecteaza dátele. In prezent, cu suportul UNDP la Procuratura Generala a fost initiat  dezvoltarea unui 

sistem informational propriu care sa includa toata informatia. La MAI exista careva deficiente de 

asigurare a mentenantei a sistemului informational existent. In prezent únele instrumente care sunt puse 

la dispozitia autoritatilor publice centrale de catre Centrul de Guvernare Electronica ca de exemplu 

platforma de interoperabilitate, se afla acum in testare, la sfirsitul lunii noiembrie va fi prezentat 

produsul final.  

MAI a initiat activitatea de audit tehnic a tuturor sistemelor informationale din sistemul organelor de 

drept care urmeaza a fi finalizata cu recomandari  referitor la dezvoltarea in continuare a diferitor 

componente care sa asigure o integrare uniforma. Din tóate aceste considerente cumulativ s-a luat o 

decizie ca deocamdata de a nu se lucra la integrarea sistemului de retinere si detentie. Cu tóate acestea, 

astazi am participat la sedinta de initiere de audit tehnic din cadrul MAI unde am convenit cu sectia de 

tehnologii informationale ca vom constitui un grup de lucru cu scopul de aduna dezvoltatorii unui 

sistem de evidenta statistica care includ dezvoltatorii nostri pe retinere ca sa asiguram integrarea, in 

paralel acest audit propune ca in termen de 16 saptamini sa vina deja cu recomandari exacte ca 

mijloacele financiare sa fie cheltuiti eficient, sa avem o abordare integra pe tóate sistemele care exista.  

Concluzie: Grupul de lucru a votat unanim modificarea calificativului actiunii 6.4.4.p.3 din  realizată 

pentru perioada de raportare in realizată partial pentru perioada de raportare.  

 

Acțiunea 6.4.5.p.3 - Dotarea Centrului de medicină legală  cu echipamentul necesar pentru 

documentarea medicală şi efectuarea  expertizelor medico-legale corespunzătoare în toate cazurile în 

care s-au sesizat, s-au pretins ori s-au presupus fapte de tortură. 

Acțiunea 6.4.5.p.3 va fi pusa in discutie in cadrul sedintei viitoare a grupului de lucru. 

 

Victor ZAHARIA: 

La data de 20 octombrie a avut loc o sedinta comuna cu donatorii si societatea civila, unde a fost 

prezentata lista actiunilor prioritare pentru anul 2015. Donatorii si-au exprimat dorinta ca in cadrul 

grupurilor de lucru sa fie inca o data analizata aceasta lista Anumite institutii au prezentat niste note 

informative de ce au inclus o actiune sau alta pe lista, dar majoritatea au omis sa faca acest lucru. 

Din acest considerent solicitam repetat, prezentarea acestor note informative catre secretariat pina la 

data de 10.11.2014. 

 
Notă: Înregistrarea audio a ședinței grupului de lucru al Pilonului VI din 16.09.2014 se află la Secretariatul grupurilor de 

lucru. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- Grupul de lucru a votat unanim aprobarea Raportului sectorial intermediar, trimestrul II, 2014; 

- Grupul de lucru a decis ca acțiunea 6.4.5.p.3 sa fie pusa  in discutie in cadrul sedintei viitoare a 

grupului de lucru; 

- Grupul de lucru a votat unanim excluderea din Sumarul privind implementarea planului de actiuni 

pentru realizarea SRSJ, a Legii cu privire la Avocatului Poporului din capitolul „realizari majore”, iar 

ulterior aprobarea Sumarului; 

- Grupul de lucru a decis ca acțiunea 6.4.1.p.5 sa fie discutata in cadrul sedintei viitoare a grupului de 

lucru; 

- Grupul de lucru a votat unanim modificarea calificativului actiunii 6.4.5.p.1  din realizata partial in 

actiune realizata; 

- Grupul de lucru a votat unanim modificarea calificativului actiunii 6.4.4.p.3 din  realizată pentru 

perioada de raportare in realizată partial pentru perioada de raportare; 
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-  Grupul de lucru o decis prezentarea notelor informative cu privire la lista de actiuni prioritare pentru 

anul 2015 catre secretariat pina la data de 10.11.2014. 

 

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 

2 Tatiana CRESTENCO Centrul pentru Drepturile Omului 

3 Veronica RUSU Ministerul Justiției 

4 Ecaterina POPA Institutul Naţional al Justiţiei 

5 Vladimir POPA  Oficiul Central de Probațiune 

6 Anastasia MIHALCEANU  Centrul Național Anticorupție 

7 Galina BUJOR Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

8 Vera TOMA Consiliul Superior al Magistraturii 

9 Diana DEMIDEȚCHI Procuratura Generală 

10 Andrei MUNTEANU Consiliul de Mediere 

11 Ruslan OJOG Ministerul Afacerilor Interne 

12 Victor ZAHARIA Institutul de Reforme Penale 

 B. Membrii observatori  

   

C. Membrii invitați  

1 Adrisna MIRZA Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 
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reformei în domeniul justiției” 

2 Erik SVANIDZE Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

3 Iurie LEVINTE Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

4 Sergiu RENITA Oficiul Central de Probațiune 

5 Marit EVJEMO NORLAM 

6 Nadia BURCIU NORLAM 

7 Pavel BURGHELEA Ministerul Justitiei 

D. Secretariat  

1 Angela MAZÎLU Secretariatul Grupurilor de lucru 

2 Igor BLANARI Secretariatul Grupurilor de lucru 

3 Veronica VITION 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 Mihai LUPU Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de 

Stat 

5 Inga ALBU  Uniunea Avocaților 

6 Ion GUZUN Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

 


