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Data: 26 mai 2016 

Ședința nr. 03 

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

Moderator: Ecaterina POPA  

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

1. Grigore Moga - Ministerul Afacerilor Interne. 

Comunicare despre camerele de audiere a minorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Monitorizarea modului de implementare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este 

prevăzut de Planul de Acţiuni: 

 

Nadejda Vieru - Procuratura Generală 

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 - Realizată parțial 

 

Sabina Sandu - Ministerul Justiției 

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 - Realizată parțial 

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 - Realizată (pentru perioada de raportare) 

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

asistenței sociale - Realizată parțial 

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

Nerealizată 

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

constituţionale (în variantă nouă)  - Nerealizată 

 

Olga Vacarciuc - Centrul pentru Drepturile Omului 

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 - Realizată parțial 

 

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 

 

Ecaterina POPA: 

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

inclus subiectul cu privire la prezentarea gradului de realizare a acțiunilor, precum și o notă informativă 

privind camerele pentru copii minori. 

 

 
 

  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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Subiectul 1. Comunicare despre camerele de audiere a minorilor 

 

Grigore Moga: 

Stimați membri, cît privește 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, atunci pot 

să vă comunic printr-o mică statistică faptul că, în anul 2014 au avut loc 167 de audieri în condiții 

speciale, în anul 2015 - 229 de audieri, iar în 2016 - 108 audieri.  

Cît privește amenajarea acestor camere atunci la Inspectoratul Național al Poliției sunt amenajate 5 

camere, la Procuratură 8 camere, în instanțele de judecată 17 camere.  

La moment lipsesc aceste camere în 23 de unități, aproximativ 50%. Totodată nu sunt registre de 

evidență a audierilor în condiții speciale, cel puțin pentru subdiviziunile din cadrul Inspectoratului de 

Poliție au fost date indicații pentru a întocmi aceste registre, cît privește celelalte instituții de forță, deja 

nu ține de competența noastră, urmează ca fiecare șef de instituție să țină această evidență. 

 

Subiectul 2. Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul de 

realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni. 
 

Sabina Sandu: 

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  

La această acțiune pot să comunic faptul că, prin ordinul Ministrului Justiției nr.550 din 18 mai 2016, a 

fost creat Grupului de lucru pentru revizuirea legislației privind organizarea și funcționarea Curții 

Constituționale. Prima ședință urmează să aibă loc pentru data de 2 iunie 2016. 

 

Votat unanim realizată parțial 

 

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  

 

Ecaterina POPA: 

Avînd în vedere informația prezentată de dl.Grigore Moga, cred că fiecare membru si - a făcut un 

tablou privind realizarea acestei acțiuni, urmează instituția de bază să vină cu mai multe detalii, pentru 

a vedea gradul de realizare exact. 

 

Votat unanim realizată (pentru perioada de raportare) 

 

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

asistenței sociale  

 

Vitalie Reniță - Inspectoratul Național de Probațiune 

Pe parcursul lunilor ianuarie - aprilie, 2016 au fost recrutate şi angajate în funcția de consilier de 

probațiune 7 persoane cu studii în domeniul psihologiei şi asistenței sociale. 

 

Votat unanim realizată parțial 

 

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

 Sabina Sandu: 

La această acțiune avem deja progrese, astfel proiectul a fost remis repetat pentru avizare MMPSFC 

prin scrisoarea nr. 03/994 din 03.02.2016. Proiectul a fost expediat spre aprobare la Guvern prin 

scrisoarea cu nr. 03/1745 din 17.02.2016, fiind aprobat în ședința Guvernului din data de 02.03.2016. 

 

Hotărîrea Guvernului nr.335 din 24.03.2016. Înregistrat în Parlament cu nr.124 din 28.03.2016. 

Adoptat în I-a lectură la 27.04.2016. 
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Votat unanim realizată. 

 

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

constituţionale (în variantă nouă)   

 

Votat unanim realizată parțial 

 

Olga Vacarciuc - Centrul pentru Drepturile Omului 

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  

 

Acțiunea dată nu are careva modificări în realizare, decît doar că, se execută după planul și bugetul 

propriu, anexat cu planul de activitate al instituției. Rămîne doar o acțiune care este imposibil, cel puțin 

la moment de realizat, acțiune ce ține de achiziționarea sediului pentru Centrul pentru Drepturile 

Omului, în rest, se realizează pas cu pas acțiunile din plan. 

 

Votat unanim realizată parțial. 

 

Subiectul 3. Discuții generale. 
 

Igor Blanari: 

S-a stabilit data următoare a ședinței Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea 

implimentării Pilonului VI al Strategiei de reformă a sectorului justiției. 

 

Ecaterina POPA: 

Se propune a se notifica instituțiile responsabile de realizarea acțiunilor și a atenționa asupra acțiunilor 

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

 

Notă: Înregistrarea audio a ședinței se află la secretariat. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- A aproba unanim modificarea statutului acțiunii 6.4.6.p.2 - Dezvoltarea serviciilor de reabilitare a 

victimelor torturii și altor rele tratamente  din  nerealizată în realizată, fără acte probatoare; 

- A fost stabilită următoarea şedinţă; 

- 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  

 

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  
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                  ____________________                                                        ____________________ 

                       

                    Ecaterina POPA                                                                         Igor Blanari           

                                                      

 

[ 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 Victoria Botnaru Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

4 Ecaterina Popa Institutul Naţional al Justiţiei 

5 Vitalie Reniță Inspectoratul Național de Probațiune 

6 Galațchi Valentina  Centrul Național Anticorupție 

7 Vera Toma Consiliul Superior al Magistraturii 

8 Ceslav Panico Institutul de Reforme Penale 

9 Grigore Moga Ministerul Afacerilor Interne 

10 Sabina Sandu Ministerul Justiției 

 B. Membrii observatori  

C. Membrii invitați  

1 Eduard Lucaci Expert în sisteme de detenție 

2 Morari Tudor Ministerul Justiției, DAMEP 

3 Mihaela Martînov Cabinetul Ministerului Justiției 

D. Secretariat  

1 Igor Blanari 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 Eduard Fricațel 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 Elena Damaschin Consiliul de Mediere 

7 Vladislav Gribincea Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

8 Diana Demidețchi Procuratura Generală 

 


