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Data: 27 iulie 2016 

Ședința nr. 05 

Locul desfășurării:  Sala 104 et.I, 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  2016, Pilonul VI 

 

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 

 

Ecaterina Popa: 

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

inclus subiectul cu privire la prezentarea și aprobarea raportului semestrial intermediar. 

 

Subiectul 1. Runda de discuții și aprobarea Raportului intermediar sectorial  2016, Pilonul VI 

 

Igor Blanari: 

În general, 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 2016, trimestrul II,  trebuiau finalizate 71 de acțiuni, și trebuia începută 

implementarea a 27 de acțiuni, care fie au un caracter continuu, fie au un termen  mai mare de realizare. 

Pentru aceste 98 de acțiuni este prezentat mai jos tabelul cu informații privind gradul de realizare și alte 

detalii, în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei de 

reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016. Astfel, 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 iunie 2016  – 65 acțiuni sunt realizate, 4 realizate parțial, 

iar 2 acțiuni - nerealizate. Din cele 17 din acţiuni cu caracter continuu, sau, în virtutea specificului 

individual al acţiunii, 15 acţiuni sunt realizate, 2 actiuni sunt realizate partial pentru perioada de 

raportare. Din cele 10 actiuni care au un termen de realizare mai mare,  8 sunt realizate pentru perioada 

de raportare, 2 acțiuni sunt realizate parțial pentru perioada de raportare. 

 

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

criteriile de selectare a judecătorilor Curţii Constituţionale  

Votat unanim realizată 

 

 
 

  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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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  

Votat unanim realizată parțial 

 

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

Constituţionale, inclusiv a procedurilor de examinare a sesizărilor înaintate Curții  

Votat unanim realizată 

 

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  

Votat unanim realizată 

 

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  

Votat unanim realizată parțial 

 

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  

Votat unanim nerealizată 

 

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  

Votat unanim realizată 

 

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

victime sau copii martori ai infracţiunilor  

Votat unanim realizată 

 

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

sporirii graduale a resurselor financiare alocate acestor instituții  

Votat unanim realizată 

 

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

arest şi detenţie  

Votat unanim realizată parțial 

 

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

rele tratamente  

Votat unanim realizată 

 

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

Votat unanim nerealizată 

 

6.5.1.p.3 - Monitoriza-rea implementării cadrului normativ cu privire la probaţiune  

Votat unanim realizată 

 

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

naţional a subiecților probațiunii  Votat unanim realizată 

 

Subiectul 3. Discuții generale. 
 

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

implimentării Pilonului VI al Strategiei de reformă a sectorului justiției. 

 

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului VI, a votat unanim aprobarea raportul semestrial 

intermediar pentru anul 2016. 

 

Ecaterina POPA: 

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 raportul semestrial intermediar pentru 2016; 

- 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 Vladimir Cojocaru  Departamentul Instituții Penetenciare 

2 Olga Vacarciuc Oficiul Avocatului Poporului 

3 Diana Demidețchi Procuratura Generală 

4 Eduard Fricațel Centrul de Guvernare Electronică 

5 Vitalie Reniță Inspectoratul Național de Probațiune 

6 Natalia Istratii  Centrul Național Anticorupție 

7 Galina Ciobanu Consiliul Superior al Magistraturii 

8 Ceslav Panico Institutul de Reforme Penale 
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9 Grigore Moga Ministerul Afacerilor Interne 

10 Sabina Sandu Ministerul Justiției 

11 Ecaterina Popa Institutul Naţional al Justiţiei 

 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 

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 

 


