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Data: 11 februarie 2015 

Ședința nr. 1 

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

Moderator: Olga VACARCIUC  

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  
1. Alegerea Președintelui Grupului de Lucru 

2. Runda de discuții și aprobarea Raportului anual 2014, Pilonul VI 

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 15 membri. 

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

 

II. Deliberări conform Agendei 

 

Subiectul 1. Alegerea Președintelui Grupului de Lucru. 

 

 

Olga VACARCIUC: 

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

Grupul de lucru a propus și a votat unanim candidatura d-nei Ecaterina POPA în calitate de președinte 

al grupului de lucru al Pilonului VI. 

 

 

Subiectul 2. Runda de discuții și aprobarea Raportului anual 2014, Pilonul VI. 

 

 

Angela MAZÎLU: 

Pilonul VI al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 conține dispoziții cu 

privire la cîteva sectoare cheie din perspectiva asigurării respectării efective a drepturilor omului în 

practicile și politicile juridice, și anume consolidarea rolului Curţii Constituţionale, a Centrului pentru 

Drepturile Omului şi a instituţiei avocatului parlamentar, consolidarea sistemului de justiţie pentru 

copii, respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, eradicarea torturii şi a relelor tratamente, 

precum și consolidarea sistemului de probaţiune şi a sistemului penitenciar.  

 

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 

101 acțiuni. Pînă în anul 2014, trimestrul IV,  trebuiau finalizate 65 de acțiuni, și trebuia începută 

implementarea a 26 de acțiuni, care fie au un caracter continuu, fie au un termen  mai mare de realizare. 

Pentru aceste 91 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 

 

 
 

  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” 

 

 



Secretariatul Grupurilor de lucru  pentru coordonarea şi monitorizarea implementării 
 Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

2 

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. Pentru a oferi un impact vizual cu privire la implementarea acțiunilor, s-a optat pentru 

aplicarea culorilor de marcaj după cum urmează: acțiuni realizate – albastru; acțiuni realizate parțial – 

galben; acțiuni nerealizate – roșu.  

 

Dintre acțiunile scadente la data de 31 decembrie 2014 – 52 acțiuni sunt realizate, 11 realizate parțial, 

iar 2 acțiuni - nerealizate. 

26 din acțiuni au termen de realizare mai mare, sau, în virtutea specificului individual al acțiunii, sunt 

cu caracter continuu. Din aceste acțiuni 25 pot fi apreciate ca realizate pentru perioada de raportare, iar 

o actiune poate fi considerata realizata parțial pentru perioada de raportare. 

Acțiunile în privința cărora există restanțe sunt următoarele: 

 

Acțiuni nerealizate (scadente): 

1) 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;   

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

 

Acțiuni realizate parțial (scadente): 

1) 6.4.3.p.4 - Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea subordonării directe a 

procurorilor antitortură Procuraturii Generale; 

2) 6.4.6.p.1 - Elaborarea cadrului normativ necesar pentru reabilitarea victimelor torturii şi altor rele 

tratamente; 

3) 6.1.1.p.1 -  Efectuarea unui studiu al cadrului normativ privind activitatea,  componenţa şi criteriile 

de selectare a judecătorilor Curţii Constituţionale; 

4) 6.3.2.p.1 -  Elaborarea comentariilor  la legislația privind instrumentarea cauzelor cu copii victime 

sau copii martori ai infracţiunilor; 

5) 6.4.2.p.1 -  Analiza detaliată a necesităţilor financiare ale instituţiilor penitenciare în vederea sporirii 

graduale a resurselor financiare alocate acestor instituții; 

6) 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; 

7) 6.1.2.p.1 - Efectuarea unui studiu al cadrului normativ privind activitatea Curţii Constituţionale, 

inclusiv a procedurilor de examinare a sesizărilor înaintate Curții; 

8) 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; 

9) 6.1.4.p.1 - Modificarea structurii interne a Curţii Constituţionale; 

10) 6.4.4.p.3 -  Elaborarea şi implementarea sistemului electronic de evidenţă a cazurilor de reţinere, 

arest şi detenţie; 

11) 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; 

12) 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. 

La realizarea acțiunilor din Pilonul VI pentru perioada raportată au contribuit mai mulți donatori, 

contribuții semnificative având PNUD, UNICEF, Consiliul Europei, Norlam ș.a. 

 

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

criteriile de selectare a judecătorilor Curţii Constituţionale. 

Concluzie: Grupul de lucru 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. 
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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 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 votat acțiunea 6.1.3.p.1 ca realizată parțial. 

 

Acțiunea 6.1.4.p.1 -  Modificarea structurii interne a Curţii Constituţionale. 

Prin Decizia nr. AG-5 din 5 iunie 2012 a fost deja aprobat noul statut de personal și organigrama Curții 

Constituționale. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.1.4.p.1 ca realizată. 

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 6.3.3.p.2 - Elaborarea programelor de probaţiune pentru copii. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.3.3.p.2 ca realizată. 

 

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

juvenilă. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.3.3.p.5 ca realizată. 

 

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

caz,  elaborarea proiectului de modificare a legislației. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.3.4.p.2 ca realizată. 

 

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

măsuri procesuale de constrîngere. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.4.1.p.5 ca realizată. 

 

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 partial. 

 

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

prevenirii şi combaterii torturii  şi a relelor tratamente. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.4.3.p.5 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 partial. 
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Acțiunea 6.4.4.p.2 - Organizarea cursurilor de instruire a personalului care va ţine evidenţa cazurilor 

de reţinere, arest şi detenţie. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.4.4.p.2 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 6.4.5.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 contradic-ţiilor în ceea ce priveşte calificarea acţiunilor 

drept acte de tortură şi pentru înăsprirea pedepselor pentru actele de tortură în corelare cu gravitatea 

acestora. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.4.5.p.1 ca realizată. 

 

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. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.4.5.p.3 ca realizată. 

 

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

rele tratamente. 

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 6.5.1.p.1 - Elaborarea Concepției de dezvoltare a instituției probațiunii care să contribuie la 

siguranța comunității prin reabilitarea efectivă în societate a delincvenților. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.5.1.p.1 ca realizată. 

 

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

probațiune. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.5.4.p.1 ca realizată. 

 

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

activitatea serviciilor de probaţiune şi a sistemului penitenciar. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.5.5.p.2 ca realizată. 

 

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 votat acțiunea 6.5.6.p.2 ca realizată partial. 

 

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 6.2.3.p.4 ca realizată pentru perioada de raportare. 
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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 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 6.3.1.p.3 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 6.3.1.p.5 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 6.3.1.p.7 ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

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

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.3.3.p.4 ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 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 realizată partial pentru perioada de raportare. 

 

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 6.3.5.p.3 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 6.5.1.p.3 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 6.5.3.p.5 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 6.5.3.p.6 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 6.5.3.p.8 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 6.5.4.p.2 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 6.5.4.p.3 ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

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 realizată pentru perioada de raportare. 
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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 6.3.1.p.6 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 6.3.2.p.2 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 6.3.3.p.3 ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

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 6.3.4.p.6 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 6.4.2.p.3 ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

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

presentenţială. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 6.5.3.p.4 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 6.5.3.p.7 ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

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 pentru perioada de raportare. 

 

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 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 6.5.9.p.2 ca realizată pentru perioada de raportare. 

Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului VI, a votat unanim aprobarea Raportului anual 

2014. 

 

Olga VACARCIUC: 

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

 
Notă: Înregistrarea audio a ședinței grupului de lucru al Pilonului VI din 11.02.2015 se află la Secretariatul grupurilor de 

lucru. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- Grupul de lucru a votat unanim candidatura d-nei Ecaterina POPA în calitate de președinte al grupului 

de lucru al Pilonului VI; 

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

anual 2014; 

- Grupul de lucru a decis definitivarea proiectului  planului de activitate pentru anul 2015, iar ulterior 

aprobarea acestuia in luna martie 2015; 
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- A fost stabilită următoarea şedinţă pentru luna martie 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  

 

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  

 

       Vicepreşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

               

                  ____________________                                                        ____________________ 

                       

                    Olga VACARCIUC                                                                   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 Vladimir POPA Oficiul Central de Probațiune 

6 Anastasia MIHALCEANU  Centrul Național Anticorupție 

7 Victoria BOTNARU Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

8 Vera TOMA Consiliul Superior al Magistraturii 

9 Inga ALBU  Uniunea Avocaților 

10 Diana DEMIDEȚCHI Procuratura Generală 

11 Ruslan OJOG Ministerul Afacerilor Interne 

12 Elena DAMASCHIN Consiliul de Mediere 

13 Mihai LUPU Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de 

Stat 

14 Ion GUZUN Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

15 Ceslav PANICO Institutul de Reforme Penale 

 B. Membrii observatori  
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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 Natalia CRISTIAN Ministerul Justiției 

4 Nadia BURCIU NORLAM 

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 

 


