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Data: 22 septembrie 2015 

Ședința nr. 6 

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

Moderator: Ecaterina POPA  

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

1. Runda de discuții și aprobarea Raportului intermediar sectorial  2015, Pilonul VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Aprobarea listei de priorități pentru asistenta externa pentru anul 2016 

3. 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 10 membri. 

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

 

II. Deliberări conform Agendei 

 

Subiectul 1. Runda de discuții și aprobarea Raportului intermediar sectorial  2015, Pilonul VI 

 

 

Ecaterina POPA: 

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

inclus subiectul cu privire la discuții și aprobarea Raportului intermediar sectorial  2015 si aprobarea 

listei de priorități pentru asistenta externa pentru anul 2016. 

 

Angela MAZÎLU: 

Conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru 

anii 2011–2016, pentru întreaga perioadă a acestuia în Pilonul VI sunt prevăzute pentru realizare 100 

acțiuni. Pînă în anul 2015, trimestrul II,  trebuiau finalizate 69 de acțiuni, și trebuia începută 

implementarea a 28 de acțiuni, care fie au un caracter continuu, fie au un termen  mai mare de realizare. 

Au fost reflectate informații cu privire la termenele și nivelul de realizare al acțiunilor, măsurile 

întreprinse, mijloacele financiare utilizate/parteneriatele cu donatorii pentru realizarea acțiunilor, 

dificultăți și provocări privind procesul de realizare al acțiunilor. Totodată, au fost indicate actele 

probatoare care demonstrează realizarea acțiunii. Dintre acțiunile scadente la data de 30 iunie 2015  

2015 – 56 acțiuni sunt realizate, 10 realizate parțial, iar 3 acțiuni - nerealizate. Din cele 16 din acţiuni 

cu caracter continuu, sau, în virtutea specificului individual al acţiunii, 14 acţiuni sunt realizate, 2 

actiuni sunt  nerealizate, iar actiuni  partial realizate pentru perioada de raportare nu sunt. Din cele 12 

actiuni care au un termen de realizare mai mare,  8 sunt realizate pentru perioada de raportare, 4 actiuni 

sunt realizate partial pentru perioada de raportare, iar actiuni nerealizate nu sunt. 

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului VI al Strategiei de Reformare a 

Sectorului Justiţiei, a votat calificativul fiecarei actiuni, dupa cum urmează: 

Acțiunea 6.1.1.p.1 -  Efectuarea unui studiu al cadrului normativ privind activitatea,  componenţa şi 

criteriile de selectare a judecătorilor Curţii Constituţionale. 

 

 
 

  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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Concluzie: Grupul de lucru a modificat calificativul actiunii din realizata si a votat acțiunea 6.1.1.p.1 

ca realizată parțial. 

 

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. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.1.1.p.2 ca realizată parțial. 

 

Acțiunea 6.1.2.p.1 - Efectuarea unui studiu al cadrului normativ privind activitatea Curţii 

Constituţionale, inclusiv a procedurilor de examinare a sesizărilor înaintate Curții. 

Concluzie: Grupul de lucru a modificat calificativul actiunii din realizata si a votat acțiunea 6.1.2.p.1 

ca realizată parțial. 

 

Acțiunea 6.1.3.p.1 - Efectuarea unui studiu al cadrului normativ privind activitatea Curţii 

Constituţionale,  inclusiv   spectrul de subiecţi cu drept de sesizare a Curţii. 

Concluzie: Grupul de lucru a modificat calificativul actiunii din realizata si a votat acțiunea 6.1.3.p.1 

ca realizată parțial. 

 

Acțiunea 6.1.4.p.2 -  Elaborarea planului de instruire a personalului  Curţii Constituţionale. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.1.4.p.2  ca fiind realizată. 

 

Acțiunea 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. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.2.2.p.2 ca nerealizată. 

 

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. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.2.4.p.1 ca nerealizată. 

 

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. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.3.1.p.4 ca realizată partial. 

 

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

victime sau copii martori ai infracţiunilor. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.3.2.p.1 ca realizată partial. 

 

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: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.4.2.p.1 ca realizată partial. 

 

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

directe a procurorilor antitortură Procuraturii Generale. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.4.3.p.4 ca realizată. 

 

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

controalelor inopinate. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.4.3.p.6 ca realizată. 

 

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

reţinere, arest şi detenţie. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.4.4.p.3 ca realizată partial. 

 

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

rele tratamente. 
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Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.4.6.p.1 ca realizată partial. 

 

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

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.4.6.p.2 ca nerealizată. 

 

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. 

Concluzie: Grupul de lucru a modificat calificativul actiunii din realizata partia si a votat acțiunea 

6.5.6.p.2 ca fiind realizată. 

 

Acțiunea 6.5.7.p.3 - Promovarea standardelor etice în serviciile de probaţiune şi în sistemul 

penitenciar. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.5.7.p.3 ca realizată. 

Acțiunea 6.5.8.p.1 -  Efectuarea unui studiu comparativ privind planificarea individuală a executării 

pedepsei. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.5.8.p.1 ca realizată. 

 

Acțiunea 6.1.4.p.3 -  Instruirea personalului Curţii Constituţionale. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.1.4.p.3 ca realizată nerealizata pentru perioada de 

raportare. 

 

Acțiunea 6.2.3.p.2 -  Instruirea personalului Centrului ridicarea nivelului de calificare profesională. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.2.3.p.2  ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.2.3.p.4 -Organizarea forumului anual de discuții între  avocatul parlamentar și grupuri ale 

societăţii civile care activează în domeniul drepturilor omului. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.2.4.p.2  Cursuri de instruire privind drepturile copilului pentru personalul Centrului pentru 

Drepturile Omului. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.2.4.p.2  ca realizată nerealizata pentru perioada de 

raportare. 

 

Acțiunea 6.3.1.p.3 - Organizarea cursurilor de instruire iniţială sau/şi continuă a persoanelor care 

lucrează cu copiii aflați în contact cu sistemul justiţiei. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.3.1.p.5 - Întocmirea şi actualizarea permanentă a listei de avocaţi specializaţi în asistenţa 

juridică garantată de stat în cauzele care implică copii. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.3.1.p.7  -  Instruirea avocaţilor specializaţi în asistenţa juridică garantată de stat în cauzele  

care implică copii. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.3.3.p.4 -  Instruirea consilierilor de probaţiune juvenilă. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

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. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.3.5.p.2 ca realizata partial pentru perioada de raportare. 
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Acțiunea 6.3.5.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. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.5.1.p.3 - Monitorizarea implementării cadrului normativ cu privire la probaţiune. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.5.3.p.5 - Elaborarea programelor individualizate de lucru pentru toate categoriile de 

beneficiari ai serviciului de probaţiune. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.5.3.p.6 -  Instruirea consilierilor de probaţiune, a procurorilor şi a judecătorilor cu privire la 

aplicarea legislației ce reglementează activitatea de probaţiune. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.5.3.p.8 -  Instruirea personalului organelor de probațiune privind utilizarea programelor de 

corecţie a comportamentului 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.5.4.p.2 -  Elaborarea şi distribuirea materialelor informative destinate publicului larg 

(broşuri, postere) referitoare la rolul probaţiunii în asigurarea securităţii comunitare. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.5.4.p.3  -  Implicarea mass-mediei în promovarea bunelor practici în activitatea de 

probaţiune şi a rolului comunităţii şi al serviciilor comunitare în realizarea acestor practici (istorii de 

succes). 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.1.1.p.3 -  Elaborarea proiectului de lege cu privire la Curtea Constituţională  şi a Codului  

jurisdicţiei constituţionale (în variantă nouă). 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată partial pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.1.2.p.2 -  Elaborarea proiectului de lege cu privire la Curtea Constituţională  şi a Codului  

jurisdicţiei constituţionale (în variantă nouă). 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată partial pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.1.3.p.2 -  Elaborarea proiectului de lege cu privire la Curtea Constituţională  şi a Codului  

jurisdicţiei constituţionale (în variantă nouă). 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată partial pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.3.1.p.6 - Elaborarea ghidurilor metodologice pentru avocaţii specializaţi în asistenţa 

juridică garantată de stat în cauzele care implică copiii. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

 

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. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.3.3.p.3 - Asigurarea recrutării consilierilor de probațiune juvenilă cu studii în domeniul 

psihologiei și asistenței sociale. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată partial pentru perioada de raportare. 
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Acțiunea 6.3.4.p.6 - Elaborarea şi implementarea unor programe de învăţământ general şi vocaţional 

pentru copiii aflaţi în detenţie. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.4.2.p.3 -  Elaborarea şi implementarea planurilor de construcţie sau reconstrucție a sediilor 

instituțiilor de detenţie. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.5.3.p.4 - Implementarea la nivel naţional a programului de asistenţă psihosocială la etapa 

presentenţială. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.5.3.p.7 -  Crearea şi implementarea sistemului de evidenţă electronică a beneficiarilor 

serviciului de probațiune (dosar electronic personal). 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.5.3.p.9 -  Efectuarea unui studiu privind oportunitatea monitorizării electronice la nivel 

naţional a subiecților probațiunii. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 6.5.9.p.2 - Crearea şi aplicarea mecanismului de monitorizare a activităţilor educative, 

ocupaţionale şi  a altor activităţi sociale oferite deținuților. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată pentru perioada de raportare. 

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului VI, a votat unanim aprobarea Raportului sectorial 

intermediar 2015. 

 

 

Subiectul 2. Aprobarea listei de priorități pentru asistenta externa pentru anul 2016 

 

 

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului VI, a votat unanim aprobarea listei de priorități 

pentru asistenta externa pentru anul 2016. 

 

Ecaterina POPA: 

Ședința grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului VI se declara închisă.  

 
Notă: Înregistrarea audio a ședinței grupului de lucru al Pilonului VI din 22.09.2015 se află la Secretariatul grupurilor de 

lucru. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului VI, a votat unanim aprobarea Raportului 

sectorial intermediar 2015; 

- Grupul de lucru a a aprobat Lista de prioritati pentru asistenta externa pentru anul 2016; 

- A fost stabilită următoarea şedinţă pentru luna octombrie 2015; 

- Instituţiile responsabile de realizarea acţiunilor vor remite în timp util Secretariatului informaţia 

tipizată cu privire la implementarea acţiunilor din Strategie şi a documentelor probatoare conform 

Metodologiei aprobate. 

 

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  
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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  

 

 

 

               

                  ____________________                                                        ____________________ 

                       

                    Ecaterina POPA                                                                       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 Olga VACARCIUC Centrul pentru Drepturile Omului 

3 Elena CRISTIAN / Vladislav DUCA Ministerul Justiției 

4 Ecaterina POPA Institutul Naţional al Justiţiei 

5 Vitalie RENITA Oficiul Central de Probațiune 

6 Anastasia MIHALCEANU  Centrul Național Anticorupție 

7 Vera TOMA Consiliul Superior al Magistraturii 

8 Inga ALBU  Uniunea Avocaților 

9 Diana DEMIDEȚCHI Procuratura Generală 

10 Ceslav PANICO Institutul de Reforme Penale 

 B. Membrii observatori  

   

C. Membrii invitați  

1 Erik SVANIDZE Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

2 Iurie LEVINTE Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

3 Tatiana MORARU Ministerul Justiției 

4 Daniela SORAHMETOV Ministerul 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 Victoria BOTNARU Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

5 Ruslan OJOG Ministerul Afacerilor Interne 
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6 Elena DAMASCHIN Consiliul de Mediere 

7 Mihai LUPU Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de 

Stat 

8 Vladislav GRIBINCEA Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

 


