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Data: 26 octombrie 2016 

Ședința nr. 07 

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

Moderator: Ecaterina Popa  

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este prevăzut 

de Planul de Acţiuni 

 

Nadejda Vieru - Procuratura Generală 

6.4.4.p.3 Elaborarea şi implementarea sistemului electronic de evidenţă a cazurilor de reţinere, arest şi detenţie 

 

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 

 

Rodica Secrieru - Curtea Constituțională 

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

6.1.4.p.3 -  Instruirea personalului Curţii Constituţionale 

 

2. Prioritizarea acțiunilor ce urmează a fi evaluate de Consilul Europei, ținînd cont de următoarele 

criterii: 

1. Importanța pe care o are acțiunea pentru RM. 

2. Expertiza CoE în acest domeniu, care se regăsește, de ex.convențiile CoE,comitete, comisii, CEDO. 

3. Analizarea domeniilor care deja au fost analizate (și sunt rapoarte), precum și a domeniilor care nu au fost 

deloc analizate de CoE. 

 

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 12 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 monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este 

prevăzut de Planul de Acţiuni. 

 

Subiectul 1. Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este 

prevăzut de Planul de Acţiuni 

 

Nadejda Vieru - Procuratura Generală 

6.4.4.p.3 Elaborarea şi implementarea sistemului electronic de evidenţă a cazurilor de reţinere, arest şi detenţie 

Această acțiune se intersectează cu o acțiune din Pilonul 2, care ține nemijlocit de  Registrul informației 

criminalistice, faptul că au fost plasate sub formă de test doar în 5 procuraturi, acum sunt necesare resurse 
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financiare pentru a instala module pentru toată Republica, mai multă informație vom putea oferi spre sfîrșitul 

anului 2016. 

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 

Mai multe informații vom puta oferi spre sfîrșitul anului, la moment pot doar adăuga faptul că la data de 18 

octombrie 2016 proiectul de lege a fost transmis Guvernului. 

 

Votat unanim realizată parțial 

 

Rodica Secrieru - Curtea Constituțională 

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

Din informația prezentată în mod electronic, se constată, faptul că, deși nu există un Plan scris, respectiva 

acțiune urmează a fi considerată realizată pe moment ce Curtea și-a identificat necesitățile de dezvoltare 

profesională și a asigurat instruirea colaboratorilor. 

 

Votat unanim realizată parțial 

 

6.1.4.p.3 -  Instruirea personalului Curţii Constituţionale 

Din informația prmită pe poșta electronic se constată faptul că, în vederea implementării acestei acţiuni s-a 

preconizat alocarea a 156 mii lei pentru anul 2016. Prin scrisoarea Ministerului Justiţiei din 7 iulie 2015, 

nr.07/8726, Curtea Constituţională a fost informată despre faptul că banii planificaţi pentru instruirea 

personalului Curţii nu vor fi alocaţi. În acelaşi timp, instruirea personalului Curţii Constituţionale constituie 

unul din obiectivele proiectului UE "Suport pentru Curtea Constituțională a Republicii Moldova"  care şi-a 

început activitatea în luna februarie 2016. În acest sens colaboratorii Curţii au beneficiat până în prezent de un 

ciclu de seminare de instruire în cadrul cărora a fost analizată jurisprudenţa altor Curţii Constituţionale 

precum şi cea a Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii Europene de Justiţie. În calitate de formator a 

fost Prof. Dr. Gabor Attila Tóth expert cheie privind jurisprudența constituțională. 

 

Votat unanim nerealizată (pentru perioada de raportare) 

 

Subiectul 2: Prioritizarea acțiunilor ce urmează a fi evaluate de Consilul Europei, ținînd cont de 

următoarele criterii 

 

Igor Blanari: 

Urmare a discuțiilor cu reprezentanții Consiliului Europei, urmează a fi evaluată strategia, iar pentru a arăta o 

performanță a realizării sunt necesare selectrea cîtorva acțiuni, care să răspundă la criteriile enumerate mai 

jos, fapt care ar da posibilitatea selectării și experților reieșind din domeniile care vor fi supuse evaluării. 

Criterii sunt următoarele: 

1. Importanța pe care o are acțiunea pentru RM. 

2. Expertiza CoE în acest domeniu, care se regăsește, de ex.convențiile CoE,comitete, comisii, CEDO. 

3. Analizarea domeniilor care deja au fost analizate (și sunt rapoarte), precum și a domeniilor care nu au fost 

deloc analizate de CoE. 

 

Subiectul 3. Discuții generale. 

 

Andrei Ivanov: Stimați colegi vin cu propunerea de a fi discutată și acțiunea 6.5.8 p.2 Crearea mecanismului de 

planificare individuală a executării pedepsei, pentru a i se schimba calificativul în realizată. 

Sabina Sandu: Regulamentul pe care îl prezentați nici nu a fost avizat sau cel puțin consultant cu direcția 

legislațieid in cadrul Ministerului Justiției, propun mai întîi a se discuta acest regulament pe interior, mai apoi 

propus spre discuții. 

Ecaterina POPA: Stimați coelgi, cred că ar fi bine să fie discutat pe interior, în cadrul Ministerului Justiției, 

odată ce sunteți subordonați ca instituție, iar la următoarea ședință să veniți cu mai multe detalii. 

 

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: 
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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 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  

       

                         ____________________                                                            ____________________ 

                

                            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 Andrei Ivanov  Departamentul Instituții Penetenciare 

2 Olga Vacarciuc Oficiul Avocatului Poporului 

3 Nadejda Vieru Procuratura Generală 

4 Eduard Fricațel Centrul de Guvernare Electronică 

5 Iurie Mahu Inspectoratul Național de Probațiune 

6 Vadim Popa  Centrul Național Anticorupție 

7 Galina Ciobanu Consiliul Superior al Magistraturii 

8 Mihaela Burduja Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat 

9 Ecaterina Popa Institutul Naţional al Justiţiei 

10 Sabina Sandu Ministerul Justiției 

11 Rodica Bostănică Ministerul Afacerilor Interne 

12 Ceslav Panico Institutul de Reforme Penale 

 B. Membrii observatori  

C. Membrii invitați  

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 Victoria Botnaru Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

3 Lilia Rusu Curtea Constituțională 
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4 Vladislav Gribincea Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

5 Inga Albu  Uniunea Avocaților 

6 Elena Damaschin Consiliul de Mediere 

 


