
 

Grupul de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării Pilonului VI – 

Respectarea drepturilor omului în sectorul justiţiei 

 

PROCESUL-VERBAL 

al Şedinței Grupului de lucru din 13 noiembrie 2012 

  

Programul ședinței: 

15.00 – 15.10 Informație cu privire la: 

- ședința din 01 noiembrie 2012 cu reprezentanții societății civile privind Optimizarea 

Mecanismului de Colaborare cu Societatea Civilă întru Implementarea Strategiei de 

Reformă a Sectorului Justiției; 

- prezența membrilor la ședințele Grupului de lucru pentru Pilonul VI 

15.10 – 16.10 Prezentarea stării de lucruri şi a gradului de implementare a acţiunilor 

planificate în Planul de Acţiuni pentru anul 2012 (inclusiv acțiunile restante) 

 

CpDOM – 6.2.2. p. 1; 6.2.3. p. 1, 3; 6.4.3. p. 1;  

 

MJ – 6.2.1. p. 2; 6.3.2. p. 3; 6.3.4. p. 1; 6.4.1. p. 2; 6.4.3. p. 3, 4; 6.4.5. p. 1; 6.4.6. p. 

1, 2; 6.5.1. p. 1, 2; 6.5.2. p. 1, 2; 6.5.3. p. 1; 6.5.4. p. 1; 6.5.6. p. 1; 6.5.7. p. 1;  

 

PG – 6.4.1. p. 1; 6.4.3. p. 2 

Implementarea acțiunii 6.4.4. p. 1: realizări și insuccese 

Raportori: MAI, PG, DIP, CNA, SV 

16.10 – 16.30 Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a 

următoarei şedinţe, precum şi a invitaţilor adiţionali 

 

La ședință s-au prezentat:  

Liliana Talpă, Secretariatul grupului de lucru; Cristina Melnic, Şef al Direcţiei generale legislaţie, 

Ministerul Justiției; Alexandru Jitari – Direcția juridică, Departamentul Instituţiilor Penitenciare, 

Ministerul Justiției; Vladimir Popa, Şef-adjunct, Oficiul Central de Probaţiune; Gheorghe Bosîi, 

Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova; Nadejda Vieru, Procuror, Procuratura Generală; 

Dina Rotarciuc, Membru CSM, judecător Curtea de Apel Chișinău; Ecaterina Popa, Șef Secție 

formare continuă, Direcția instruire și cercetare, INJ; Mihai Lupu, avocat, membru CNAJGS; 

Andrei Munteanu, Mediator, lector universitar ULIM; Rodica Moraru-Chilimar, Ministerul 

Muncii, Protecției Sociale și Familiei; Vadim Hîncu, Centrul Național Anticorupție, Veronica 

Mihailov-Moraru, AO “Asociația Femeilor de Carieră Juridică din RM” și Alina Grigoraș, PNUD 

Moldova. 

 

La ședință au participat de asemenea Ana Groza, Consultant, UNICEF și Evghenii Goloșceapov, 

PNUD Moldova. 

 

Şedința este deschisă de către Vicepreședintele grupului de lucru, Cristina Melnic, care a propus 

aprobarea agendei. Președintele grupului de lucru, Victor Zaharia, se află într-o deplasare. 

 

Cristina Melnic a adus la cunoștința membrilor grupului de lucru că la 1 noiembrie 2012 a avut 

loc o masă rotundă la care au participat reprezentanții Ministerului Justiției și cei ai sectorului 

nonguvernamental. Masa rotundă s-a focusat pe discuții privind optimizarea mecanismului de 



 

colaborare cu societatea civilă întru implementarea Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției. Scopul 

întrunirii a constat în fortificarea și concentrarea eforturilor spre realizarea strategiei. De asemenea, 

au fost purtate discuții care explică faptul în ce măsură societatea civilă poate să se implice în 

realizarea măsurilor din Planul de acțiuni, adică în ce măsură etse informată societatea civilă și 

dacă este suficientă informația primită în raport cu realizarea acțiunilor din strategie. În același 

timp, s-a discutat despre faptul dacă există suficientă informaţie la Ministerul Justiţiei şi alte 

instituţii ale sectorului justiţiei cu privire la activităţile concrete ale ONG-urilor care se referă la 

implementarea Strategiei și cum se poate de îmbunătăţit mecanismul de informare a instituţiilor 

publice din sectorul justiţiei cu privire la activitățile pe care societatea civilă le realizează.  

 

În acest context, Liliana Talpă a specificat că reprezentanților sectorului nonguvernamental care 

implementează activități în domeniul justiției și apărării drepturilor omului li s-a distribuit o 

Matrice cu privire la activitățile în sectorul justiției pe care societatea civilă planifică să le 

realizeze, precum și prioritățile acesteia pentru anul 2013. Până la 01 decembrie 2012 societatea 

civilă urmează să prezinte informația dată secretariatului grupurilor de lucru.  

 

În continuare, Cristina Melnic a informat membrii grupului de lucru despre tabelul pregătit de 

secretariat cu privire la prezența și lipsa membrilor ce fac parte din grupul de monitorizare a 

Pilonului VI la ședințele ce au avut loc pe parcursul anului 2012. La ședința precedentă s-a 

propus prezentarea acestui tabel pentru a întreprinde anumite măsuri întru asigurarea prezenței 

tuturor membrilor la ședințele grupului de lucru. Prin urmare, s-a propus revizuirea acestei liste 

cu autoritățile responsabile și în cazul când aceeași persoană nu se prezintă în mod regulat la 

ședințe, să fie delegată o altă persoană în grupul de lucru, sau să fie numiți membri supleanți în 

cazul dacă aceștea nu sunt. Prezența fiecărui membru sau a supleantului acestuia la ședințele de 

lucru este necesară pentru a nu perturba activitatea grupului de lucru. 

 

Obiecții sau propuneri nu au fost, astfel, s-a trecut la următorul punct din agendă. 

 

Cristina Melnic a oferit cuvântul reprezentantului Centrului pentru Drepturile Omului din 

Moldova pentru a prezenta informația privind gradul de implementare a acțiunilor 6.2.2. punctul 

1, 6.2.3. punctele 1 și 3 și 6.4.3. punctul 1 planificate în Planul de acțiuni. Olga Vacarciuc nu s-a 

prezentat la ședință, însă Gheorghe Bosîi a fost delegat din partea CpDOM pentru a prezenta 

informația necesară.  

 

Acțiunea 6.2.2. punctul 1 ,,Efectuarea unui studiu privind activitatea avocaților parlamentari și 

a Centrului pentru Drepturile Omului, inclusiv evaluarea performanței acestora, în vederea 

determinării necesităților de finanțare” 

 

Gheorghe Bosîi: Cu sprijinul PNUD a demarat implementarea activității 6.2.2. punctul 2   

“Elaborarea planului de dezvoltare instituțională a CpDOM, inclusiv a proiectului de 

modificare a cadrului normativ privind finanțarea instituției” (perioada de implementare a 

acestei activități – 2013-2015 (trimestrul I). 

- Avînd în vedere că aceste două acțiuni au tangență comună, experții care lucrează asupra 

Planului de dezvoltare instituțională urmează să lucreze parțial și asupra studiului preconizat în 

activitatea 6.2.2. punctul 1, în partea ce ține de necesitățile de finanțare. După finisarea elaborării 



 

Planului de dezvoltare instituțională care se planifică până la sfârșitul anului, se preconizează și 

definitivarea acțiunii 6.2.2. punctul 1. Dl Bosîi a mai adăugat că experții se încadrează în timp și 

până la finele anului 2012 vor finisa activitatea dată. 

 

Acțiunea 6.2.3. punctul 1 ,,Elaborarea curriculei  pentru instruirea inițială a noilor angajați  și 

a planului de instruire continuă a personalului Centrului pentru Drepturile Omului” (inclusiv al 

reprezentanțelor acestuia), care implică dezvoltarea abilităților de identificare și raportare a 

încălcărilor drepturilor omului 

 

Gheorghe Bosîi: La solicitarea CpDOM, Academia de Administrare Publică de pe lîngă 

Președintele RM și Institutul Național al Justiției au desemnat persoanele responsabile de 

realizarea acestei activități. Dar, există o problemă care poate duce la nerealizarea în termen a 

activității: instituțiile și-au făcut planurile lor de activitate pe segmentul elaborării curriculelor de 

instruire pînă la aprobarea Strategiei (activități de lungă durată care implică antrenarea 

specialiștilor, finanțarea activității lor) și, respectiv, în planurile lor nu figurează elaborarea 

curriculei pentru CpDOM. 

 

- Mai mult decît atît, prin scrisoarea parvenită de la MJ la 22 iunie 2012, CpDOM a fost informat 

că în contextul implementării Strategiei de reformare a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, 

în cadrul proiectului bugetului de stat pentru anii 2013-2015 a fost stabilită limita cheltuielilor 

pentru acțiunile prevăzute în planul de implementare a Strategiei. Respectiv, pentru 

implementarea acestei activități au fost prezentate resurse financiare în proiectul bugetului pentru 

anul 2013 (14,000 MDL).  

 

- Totodată, s-a ajuns la o înțelegere cu INJ, conform căreia CpDOM va evalua necesitățile de 

instruire, după care INJ se va implica ulterior în procesul de elaborare a curriculei. La momentul 

actual experții PNUD care lucrează pînă la finele anului asupra elaborării planului de dezvoltare 

instituțională a CpDOM, definitivează și evaluarea necesităților de instruire.  

 

Acțiunea 6.2.3. punctul 3 ,,Modificarea paginii web a Centrului pentru Drepturile Omului în 

vederea asigurării caracterului interactiv al acesteia” 

 

Gheorghe Bosîi: Resursele financiare necesare au fost prezentate în proiectul bugetului pentru 

anul 2013. La momentul actual a început realizarea acțiunii cu sprijinul Centrului de guvernare 

electronică (CGE) și al Centrului de telecomunicații speciale (CTS). CpDOM va fi o instituție 

pilot în cadrul unui proiect al Centrului de guvernare electronică care ține de elaborarea unui 

concept unificat al paginilor web ale instituțiilor publice. 

 

- De asemenea, CpDOM a înaintat propunerile sale privind modificarea paginii web – designul 

paginii www.ombudsman.md, reorganizarea/redenumirea conținutului existent, și în general, 

schimbările care se propun a fi făcute în viitor. 

 

- În prezent, specialiștii din cadrul CGE și CTS pregătesc noua platformă tehnologică pentru 

migrarea paginii web actuale. A fost elaborat proiectul Sitemap-ului, care urmează să fie 

transpus săptămîna aceasta pe mediul de testare.  

http://www.ombudsman.md/


 

- Prin urmare, la moment, se lucrează intensiv și se testează noua pagină a instituției, ca pînă la 

10 decembrie, Ziua drepturilor omului, aceasta să fie gata și să fie prezentată oficial în cadrul 

evenimentelor dedicate drepturilor omului.  

 

Acțiunea 6.4.3. punctul 1 ,,Analiza cadrului normativ privind funcționarea instituțiilor 

responsabile de privarea de libertate în partea ce ține de prevenirea și combaterea torturii și a 

relelor tratamente; după caz, elaborarea unui proiect de modificare a cadrului normativ”  

 

Gheorghe Bosîi: Prin Dispoziția directorului CpDOM nr. 01-19d din 13 iulie 2012 a fost creat 

grupul de lucru în componența căruia au fost incluși patru reprezentanți ai Centrului pentru 

Drepturile Omului, doi reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne și cîte un reprezentant al 

Procuraturii Generale, Centrului Național Anticorupție, Ministerului Sănătății, Ministerului 

Justiției, Ministerului Educației și Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei. 

 

- Prima ședință a grupului de lucru a avut loc la 20 iulie 2012 în sediul Centrului pentru 

Drepturile Omului. Pînă la momentul actual au avut loc 4 ședințe. Membrii grupului de lucru au 

prezentat avocatului parlamentar opiniile instituțiilor pe care le reprezintă vis-a-vis de 

necesitățile de modificare a cadrului normativ. În prezent, angajații CpDOM compilează 

informațiile prezentate de autorități, astfel încît rezultatele activității grupului de lucru să fie 

supuse discuțiilor publice pînă la sfîrşitul lunii noiembrie, în dependență de agenda avocatului 

parlamentar. 

 

Cristina Melnic: Prin urmare, se ia act de informația prezentată și în continuare trecem la 

următoarele acțiuni din agendă. 

 

Acţiunea 6.2.1. punctul 2 ,,Elaborarea proiectului de lege cu privire la instituţia avocatului 

parlamentar (avocatul poporului), în variantă nouă, şi a proiectului de modificare a 

Regulamentului Centrului pentru Drepturile Omului” 

 

Cristina Melnic: Ministerul Justiției a elaborat proiectul de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii cu privire la avocații parlamentari în comun cu membrii grupului de lucru 

creat prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 509 din 25 noiembrie 2011. Componenţa grupului de 

lucru include reprezentanţi ai CpDOM, Ministerului Justiţiei și Ministerului Finanţelor, experţi 

internaţionali, reprezentanţi ONU, PNUD și alții.  

 

- Grupul de lucru s-a întrunit în cîteva şedinţe, în cadrul cărora au fost discutate propunerile 

formulate de membrii grupului în privinţa modificărilor şi completărilor ce urmează a fi operate.  

 

- Pe parcursul perioadei respective au fost întocmite cîteva versiuni ale proiectului, fiecare fiind 

supusă dezbaterilor atît de către membrii grupului de lucru, cît şi de către instituţiile care au 

manifestat interes în promovarea ideilor expuse în proiect. Trebuie să menţionăm faptul că 

grupul de lucru încă nu și-a încheiat activitatea şi un proiect final care să poată fi remis spre 

avizare, conform procedurilor stabilite de lege, încă nu există, totuşi, asupra cîtorva aspecte 

putem afirma că majoritatea membrilor grupului de lucru au ajuns la o opinie comună, și anume: 

 



 

I. În primul rînd, s-a subliniat necesitatea redenumirii „avocatului parlamentar” în „avocatul 

poporului” şi aceasta pentru a evita confuziile în rîndul oamenilor cu privire la rolul acestei 

instituţii în apărarea drepturilor omului şi a o aduce mai aproape de cei care au nevoie de o 

asemenea protecţie.  

 

II. Modificarea procedurii de selectare şi numire a avocatului poporului, prin instituirea unor 

reguli cu privire la concursul de selectare a candidaţilor şi a procedurii de numire în funcţie.  

Procedura de alegere se propune a fi una de maximă transparenţă, în condiţiile în care CV-urile 

candidaţilor urmează a fi afişate pe site-ul Parlamentului, iar dezbaterile cu participarea 

reprezentanţilor societăţii civile şi a candidaţilor se propun a fi publice. 

 

III. Prelungirea perioadei mandatului AP de la 5 la 7 ani, iar un AP nu va putea deţine două 

mandate consecutive. Un astfel de aranjament constituie o garanţie crucială a independenţei AP 

şi va contribui la evitarea acuzaţiilor că maniera de activitate şi opiniile sau recomandările 

acestuia sunt dictate de eforturile de a cîştiga favoarea politicienilor şi de a asigura realegerea sa 

pentru un alt mandat. 

 

IV. Consolidarea capacităţilor funcţionale ale CpDOM, prin transformarea acestuia în Oficiul 

AP, administrat de către Secretarul general, care va fi responsabil de gestionarea mijloacelor 

bugetare ale Oficiului, angajarea personalului, aprobarea organigramei Oficiului, aplicarea 

sancţiunilor disciplinare, alte funcţii administrative. 

 

V. Dezvoltarea prevederilor actuale referitoare la Mecanismul naţional de prevenire a torturii, 

prin definirea mai detaliată a atribuţiilor Consiliului pentru prevenirea torturii, stabilirea modului 

de constituire şi componenţa, asigurarea finanţării prin linie bugetară separată. 

 

VI. Organizarea internă a instituţiei ombudsmanului (instituirea unui singur avocat al 

poporului, avînd un adjunct specializat în protecţia drepturilor copilului – avocatul pentru 

protecţia drepturilor copilului). Deşi la acest capitol au existat mai multe propuneri şi s-a discutat 

în contradictoriu, Ministerul Justiţiei, în calitate de autor, susţine anume această formulă.  

 

- Mai mult decît atît, această idee a fost exprimată şi de către experţii internaţionali care au 

examinat anume acest aspect. În special, potrivit acestora, în statele care se confruntă cu o 

situaţie social-politică asemănătoare cu cea din Moldova, necesitatea de a consolida locul şi rolul 

instituţiei ombudsmanului în cadrul societăţii şi în raport cu autorităţile, precum şi de a crea un 

instrument solid, adecvat pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale impune 

desemnarea unui singur, şi nu a mai multor ombudsmani, precum e cazul la momentul actual. 

Modelul existent cu mai mulţi ombudsmani în mod clar nu favorizează aceste condiţii. Acesta 

poate fi sursa opiniilor diferite sau a unui conflict fundamental în ce priveşte strategia 

operaţională a instituţiei, programele, politica faţă de autorităţi şi chiar valorile ce ţin de 

evaluările acesteia. Acest model ar putea de asemenea conduce la o diluare a responsabilităţii 

pentru rezultatele activităţii sale. Mai mult ca atât, acest model poate fi o sursă de confuzie în 

rândurile publicului general în ce priveşte înţelegerea rolului şi importanţei instituţiei 

ombudsmanului. Un alt rezultat ar fi “personalizarea” acestei instituţii care este, după însăşi 

natura sa, construită pe baza persoană – ombudsman.  

 



 

- În plus, proiectul prevede că adjuncul AP, în particular, avocatul pentru protecţia drepturilor 

copilului, este numit în funcţie, la fel ca şi AP, de către Parlament, în aceleaşi condiţii ca şi AP, 

prin urmare în privinţa acestuia sunt aplicabile aceleaşi garanţii ca şi cele pentru AP.  

 

VII. Cît priveşte independenţa şi imunitatea AP, care se impune a fi una din garanţiile cele mai 

importante ale independenţei acestei instituţii, menţionăm că actualele prevederi se propun a fi 

dezvoltate, prin menţionarea expresă a faptului că AP nu poate fi persecutat sau tras la 

răspundere pentru acţiunile sau opiniile exprimate în exercitarea mandatului. În plus, se prevede 

ca urmărirea penală împotriva AP poate fi intentată doar de către Procurorul General, fapt ce 

adaugă o valoare suplimentară acestei instituţii în raport cu celelalte instituţii ale statului. 

 

VIII. Cît priveşte aspectul independenţei financiare a acestei instituţii de Guvern menţionăm, că 

noile prevederi garantează că Oficiul AP dispune de buget propriu, parte a bugetului de stat, care 

se aprobă de Parlament pînă la 1 iulie a anului în curs. Toate reducerile de cheltuieli pot fi 

operate numai prin hotărîre a Parlamentului. Reiterăm, se propune ca Mecanismul Naţional de 

Prevenire a Torturii să aibă o linie bugetară separată în cadrul bugetului Oficiului AP, ceea ce 

corespunde angajamentelor asumate de Republica Moldova prin aderarea la instrumentele 

internaţionale privind combaterea torturii. 

 

IX. Un alt aspect al activităţii AP, care şi-a găsit o reflectare mai aprofundată în proiect ţine de 

transparenţa rezultatelor activităţii acestei instituţii. Se propune ca raportul despre respectarea 

drepturilor omului în Republica Moldova pentru anul precedent să fie prezentat personal de către 

AP, în termen de pînă la 3 luni din data înaintării acestuia Parlamentului, iar în urma audierilor 

să fie adoptată o hotărîre. Raportul urmează să conţină un capitol separat privind respectarea 

drepturilor copilului şi un capitol ce vizează prevenirea torturii. 

  

- În cele din urmă, menționăm că activitatea grupului de lucru nu este încheiată, unele aspecte 

urmează a fi definitivate, în contextul propunerilor parvenite de la membrii grupului de lucru dar 

și de la alte structuri interesate. 

 

Acţiunea 6.3.2. punctul 3 ,,Modificarea cadrului normativ în vederea acordării dreptului de 

asistenţă juridică garantată de stat copiilor victime ale infracţiunilor” 

 

Cristina Melnic: Prin scrisoarea nr. 03/7724 din 20 septembrie 2012 a fost solicitat Consiliului 

Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat prezentarea propunerilor relevante pentru 

executarea acțiunii date. Menționăm că pînă la această dată răspunsul Consiliului nu a parvenit. 

Consiliul nu s-a întrunit în ședință. 

 

- În cadrul ședinței grupului nostru de monitorizare din 9 octombrie 2012, s-a convenit despre 

organizarea unei ședințe comune între reprezentanții Ministerului Justiției și ai Consiliului. Pînă 

la moment, din cauza programului încărcat, inclusiv al reprezentanților Consiliului, nu s-a reușit 

organizarea ședinței.  

 

- Astfel, urmează să organizăm totuși această şedinţă pentru a discuta și a evalua impactul 

financiar. Deci, nu putem oferi o informație suplimentară, decît cea de data trecută.  

 



 

Veronica Mihailov-Moraru: Pentru realizarea acțiunii date, putem oferi ca exemplu experienţa 

Avocaţilor Publici şi a datelor acumulate de către aceștea în acest domeniu, deoarece deținem 

informație la acest capitol. Ba mai mult, raportul privind condiţiile de detenţie a minorilor, care 

se elaborează la moment împreună cu CPT şi UNICEF, joacă un rol important în acest sens şi va 

fi prezentat pentru prima dată în cadrul unei mese rotunde ce va avea loc în timpul apropiat. 

 

Acţiunea 6.3.4. punctul 1 ,,Analiza şi modificarea cadrului normativ care reglementează 

sancţiunile disciplinare aplicate copiilor aflați în detenţie, măsurile de stimulare a acestor copii 

şi depunerea plîngerilor de către aceștia”  

 

Cristina Melnic: În cadrul Proiectului “Suport Ministerului Justiţiei în promovarea reformelor 

justiţiei pentru copii”, implementat de Ministerul Justiţiei în parteneriat cu UNICEF-Moldova, 

acțiunea a fost executată parțial. Astfel, au fost realizate două studii: 

 

1. Studiul privind sancţiunile disciplinare aplicabile copiilor în detenţie, cu accent pe 

excluderea încarcerării faţă de copii. Acesta conține următoarele subiecte: 

- Aspecte juridice privind aplicarea sancţiunilor disciplinare faţă de copiii în detenţie 

(sancţiunea disciplinară, oportunitatea, scopul şi efectele acesteia; sancţiunile disciplinare 

aplicate copiilor în detenţie; particularităţile procedurilor disciplinare aplicate copiilor în 

detenţie); 

- Aspecte psihologice ale aplicării pedepsei faţă de copii (psihologia copilului şi aplicarea 

pedepselor penale, evaluarea psihologică a sancţiunilor disciplinare aplicate copiilor în detenţie, 

încarcerarea şi efectele psihologice ale acesteia); 

- Experienţa internaţională în aplicarea sancţiunilor disciplinare faţă de copiii în detenţie; 

-  Jurisprudenţa organelor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului;  

- Aplicarea încarcerării faţă de copii; recomandările copiilor privind pedepse alternative 

încarcerării; 

- Măsuri de stimulare; 

- Concluzii şi recomandări. 

 

2. Studiul privind evaluarea şi dezvoltarea mecanismului de depunere a plângerilor de 

către copii în detenţie, cu următoarele subiecte: 

- Importanţa mecanismului de plângeri în asigurarea drepturilor copiilor în detenţie; 

- Analiza funcţională a mecanismului de depunere a plângerilor;  

- Analiza cadrului normativ privind mecanismul de depunere a plângerilor; 

- Suficienţa regulatorie;      

- Capacitatea de a depune plîngeri;       

- Aspecte practice ale procedurii de examinare a plângerilor;    

- Modalitatea de petiţionare a minorilor analfabeţi;  

- Situaţia practică privind depunerea şi reacţia la plângerile copiilor în detenţie; 

- Motivele pentru depunerea plângerilor;  

- Mecanismul de depunere a plângerilor; 

- Primirea răspunsului la plângerile depuse;            

- Exigenţe internaţionale şi bune practici privind mecanismul de depunere şi examinare a 

plângerilor;         



 

- Standarde internaţionale şi regionale privind plângerile depuse de către deţinuţi/copii în 

detenţie (exigenţele stabilite în actele ONU, exigenţe stabilite în actele Consiliului Europei, 

deficienţe ale mecanismului de depunere a plângerilor constatate în rapoartele CPT, CRC, CAT); 

- Recomandări.      

 

- Prin urmare, se lucrează la realizarea acțiunii date, iar, potrivit planului de acțiuni, termenul 

limită de executare este anul 2013, I-ul semestru. Deci, mai este timp. 

 

Ana Groza: Referitor la studii, ca recomandare principală a fost propusă excluderea încarcerării 

și neaplicării ei, iar ca recomandare secundară – introducerea măsurilor alternative la încarcerare.  

 

Dina Rotarciuc: Deci, trebuie de insistat ca încarcerarea să fie totuși exclusă. 

 

În continuare au urmat discuții cu privire la încarcerare și alte măsuri alternative, precum și 

efectele acestora. 

 

Cu referire la Acţiunea 6.4.1. punctul 2 ,,Elaborarea unui proiect de modificare a cadrului 

legislativ în vederea respectării garanțiilor procesuale în cazul aplicării măsurilor preventive și 

a altor măsuri procesuale de constrîngere” Cristina Melnic a menționat că acțiunea este 

realizată, a fost adoptată Legea nr. 66 din 5 aprilie 2012 pentru modificarea şi completarea 

Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003, care a intrat 

în vigoare la 27 octombrie 2012. 

 

Acţiunea 6.4.3. punctul 3 ,,Elaborarea sau modificarea cadrului normativ în vederea instituirii 

obligaţiei de a raporta procurorului toate cazurile de pretinse acte de tortură sau alte rele 

tratamente de către lucrătorul instituţiei ce asigură detenţia persoanelor”  

 

Cristina Melnic: La ședințele anterioare a fost prezentată informația privind existența obligației 

de raportare procurorului despre cazurile de pretinse acte de tortură de către colaboratorii 

instituțiilor penitenciare ce rezultă din prevederile Codului de executare. Informația a fost 

apreciată ca insuficientă, dat fiind existența unui spectru larg de instituții care asigură detenția 

persoanelor. În acest context, Ministerul Justiției realizează o analiză a cadrului normativ în 

vederea identificării posibilității intervenirii cu amendamente. Grupul de lucru este încă la etapa 

de identificare unui cadru general pentru a putea reglementa această obligație pentru toate 

instituțiile care asigură detenția persoanelor, ceea ce este mai complicat, pentru că fiecare 

instituție se ghidează de propriul cadru normativ, aici avem în vedere și azilurile de bătrîni, 

locurile unde se află copiii, refugiații, unitățile militare, etc. Deci, încă sîntem la etapa de 

identificare a cadrului normativ general, dar şi sectorial, pentru a include o astfel de obligaţie. 

 

Acţiunea 6.4.3. punctul 4 ,,Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea 

subordonării directe a procurorilor antitortură Procuraturii Generale” 

 

Cristina Melnic: Sincer, nici nu am debutat cu o astfel de acțiune, ori, această acțiune ține mai 

degrabă de organizarea internă a Procuraturii Generale, de aceea nu urmează a fi realizată de 

către Ministerul Justiției. Din cîte cunoaștem noi, Procuratura Generală are deja o strategie de 



 

dezvoltare și se lucrează în domeniul acesta. Urmează să vedem ce va elabora Procuratura 

Generală pentru a putea aprecia proiectul lor.   

 

În acest context, Nadejda Vieru a specificat că există un grup de lucru în cadrul Procuraturii 

Generale care analizează toate aspectele ce ţin de relele tratamente, și acestea vor fi realizate pînă 

la finele anului 2012. Putem invita reprezentantul PG, Dl Caracuian, care poate să prezinte o 

informație mai detaliată vis-a-vis de aceste măsuri.   

 

Cristina Melnic: Deci, se propune ca la ședința următoare, Procuratura Generală să vină cu 

detalii pe marginea acestui subiect.  

 

Acţiunea 6.4.5. punctul 1 ,,Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ pentru 

asigurarea independenței profesionale a lucrătorilor medicali din locurile de detenție, prin 

transferul lor în subordinea Ministerului Sănătății, pentru a conferi valoare probatorie 

examenului medical independent în cazurile de pretinse acte de tortură, pentru eliminarea 

contradicțiilor în ceea ce privește calificarea acțiunilor drept acte de tortură și pentru 

înăsprirea pedepselor pentru actele de tortură în corelare cu gravitatea acestora” 

 

Cristina Melnic: Referitor la înăsprirea pedepselor pentru actele de tortură în corelare cu 

gravitatea acestora, proiectul de lege a fost deja adoptat în a doua lectură. Ceea ce ține de 

transferul lucrătorilor medicali în subordinea Ministerului Sănătății, DIP a creat un grup de lucru 

împreună cu reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, care evaluează posibilitățile și analizează etapă 

cu etapă procedura de transfer. DIP urmează să prezinte la următoarea ședință a acestui grup 

planul de acțiuni, cu termeni concreți, precum și activitățile care urmează a fi realizate de către 

MJ și MS. Tot în acest context, experții de la UNODC au elaborat și prezentat un raport care 

include diferite modele și posibilități ce se referă la subiectul dat. Cert este că în anul 2012 este 

imposibil de realizat această acţiune, chiar și experţii au menționat că aceasta ar dura 3-5 ani.  

 

Acţiunea 6.4.6. punctul 1 ,,Elaborarea cadrului normativ necesar pentru reabilitarea victimelor 

torturii şi altor rele tratamente” 

 

Cristina Melnic: În scopul realizării acțiunii în cauză, în baza Acordului de cooperare încheiat 

cu Ministerul Justiției al României a fost solicitată asistența colegilor din statul Român. În cadrul 

unei mese rotunde care va avea loc la data de 16 noiembrie curent se va prezenta informația 

privind legislaţia românească în domeniul protecţiei victimelor infracţiunilor. La moment, nici 

nu putem crea careva servicii de reabilitare a victimelor torturii și altor rele tratamente, deoarece 

nu avem un cadru normativ. Cu referire la perioada de realizare a acțiunii date, există riscul să nu 

ne integrăm în termeni, dat fiind complexitatea subiectului, care este la o etapă de cercetare.  

   

Acţiunea 6.4.6. punctul 2 ,,Dezvoltarea serviciilor de reabilitare a victimelor torturii și altor rele 

tratamente” 

 

Cristina Melnic: După cum am menționat mai sus, acțiunea urmează a fi realizată ulterior 

adoptării cadrului normativ relevant ce va reglementa categoriile de servicii disponibile 

victimelor torturii.  

 



 

Acţiunea 6.5.1. punctul 1 ,,Elaborarea concepției de dezvoltare a instituției probațiunii care să 

contribuie la siguranța comunității prin reabilitarea efectivă în societate a delincvenților” 

 

Vladimir Popa: În prezent se face evaluarea sistemului de probațiune, iar cîteva proiecte de lege 

au fost prezentate deja. La moment avem probleme financiare, dar, totuși, sperăm că cu resursele 

noastre proprii, această acţiune va fi realizată pînă la finele anului 2012, termenul limită fiind 

primul trimestru al anului 2013. Investitori sînt, iar instituția probațiunii se confruntă cu 

probleme financiare. Deci, nu avem progrese la acest capitol.  

 

Acţiunea 6.5.1. punctul 2 ,,Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ cu privire 

la probațiune” 

 

Vladimir Popa: Ne confruntăm cu aceeaşi situaţie. Nu avem mijloace financiare, de aceea, 

avem probleme la acest capitol. 

 

Acțiunea 6.5.2. punctul 1 ,,Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea 

transferării Oficiului central de probaţiune în subordinea nemijlocită a Ministerului Justiţiei” 

 

Cristina Melnic: Această acțiune a fost discutată la una din şedinţele anterioare. Am comunicat 

că deja este aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 735 din 3 octombrie 2012 cu privire la 

optimizarea structurii, activităţii Ministerului Justiţiei şi autorităţilor administrative din 

subordine, precum și Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012 cu privire la 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei. Astfel, potrivit acestor hotărîri, Oficiul central 

de probaţiune va fi transferat din subordinea Departamentului Instituţiilor Penitenciare în 

subordinea Ministerului Justiţiei începînd cu 1 ianuarie 2013. 

 

Acțiunea 6.5.2. punctul 2 ,,Optimizarea sistemului organelor de probațiune”  

 

Vladimir Popa: A fost elaborată noua structură a Oficiului central de probaţiune, aprobată prin 

ordinul Ministrului Justiției. Conform noii structuri aprobate a fost elaborat noul stat de personal 

şi prezentat pentru avizare Cancelariei de Stat. Examinarea acestuia va fi efectuată în 2013, 

termenul limită fiind primul trimestru al anului 2013. 

 

Liliana Talpă: Rog să expediați secretariatului informaţia ce ţine de ceea ce s-a realizat sau 

aprobat, deoarece nu a fost recepționat nici un document probatoriu secretariatului. 

 

Acțiunea 6.5.3. punctul 1 ,,Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea 

asigurării continuităţii procesului de probaţiune individualizat, începînd cu etapa presentenţială 

şi terminînd cu serviciile de asistenţă postdetenţie” 

 

Vladimir Popa: Avem grup de lucru creat. Am prezentat modificări la Legea cu privire la 

adaptarea socială şi Legea cu privire la probaţiune. Plus la aceasta, Oficiul de probaţiune 

efectuează o serie de modificări a actelor normative de ordine internă. 

 

Acțiunea 6.5.4. punctul 1 ,,Elaborarea strategiei de comunicare cu publicul şi cu partenerii 

serviciului de probaţiune” 



 

 

Vladimir Popa: Sîntem la început de realizare a acestei acțiuni. La moment se discută foarte 

intens despre un sistem electronic. Proiectul Strategiei urmează a fi elaborat și înaintat spre 

aprobare în trimestrul I al anului 2013. 

 

Acţiunea 6.5.6. punctul 1 ,,Efectuarea unui studiu comparativ privind politica de angajare şi 

sistemul de recrutare a personalului în instituţiile penitenciare şi privind demilitarizarea 

completă a sistemului penitenciar” 

 

Alexandru Jitari: Referitor la măsura dată, se face un proiect de politici publice cu privire la 

managementul resurselor umane DIP. Acest studiu este preconizat să fie realizat pînă în 

trimestrul 3 al anului viitor. Ar fi necesar un suport al partenerilor străini. La fel, noi studiem 

practica țărilor Europei în acest domeniu. La moment analizăm legea analogică a României și 

practic preluăm practica lor. Cred că studiul va fi realizat în termenii prevăzuți în Planul de 

acțiuni.   

 

Acţiunea 6.5.7. punctul 1 ,,Elaborarea/modificarea codurilor etice ale consilierului de 

probațiune și ale angajatului din sistemul penitenciar” 

 

Vladimir Popa: Oficiul central de probațiune, prin intermediul Asociației Profesionale a 

Consilierilor de Probațiune, a elaborat un proiect al Codului de etică a consilierului de 

probațiune. Codul a fost acceptat de către Adunarea Generală a consilierilor de probaţiune din 

Republica Moldova şi a fost prezentat Ministerului Justiţiei spre examinare. 

 

Alexandru Jitari: Codul deontologic al colaboratorului sistemului penitenciar, la fel, este 

elaborat și se definitivează pentru a fi prezentat Ministrului Justiției pentru examinare.  

 

Acţiunea 6.4.1. punctul 1 ,,Efectuarea unui studiu al legislației și al practicii aplicării măsurilor 

preventive și a altor măsuri procesuale de constrîngere, cu accent pe arestul preventiv, arestul 

la domiciliu și eliberarea pe cauțiune” 

 

Nadejda Vieru: Procuratura Generală a efectuat studiul indicat și la moment îl definitivează. 

Data viitoare voi informa grupul nostru de lucru dacă acest studiu a fost aprobat în variantă 

finală de către conducerea instituţiei. 

 

Acţiunea 6.4.3. punctul 2 ,,Crearea unor mecanisme disciplinare interne, independente de 

examinare a plîngerilor privind actele de tortură și alte rele tratamente” 

 

Nadejda Vieru: Procuratura Generală a efectuat un studiu al legislaţiei naţionale în contextul 

acestei acțiuni și a identificat deficiențele existente și căile de soluționare. Se preconizează 

pentru 15 noiembrie 2012 că vom avea un document final. Prin urmare, la fel, data viitoare voi 

informa grupul de lucru dacă acest studiu a fost aprobat în variantă finală. 

 

Cu referire la Acțiunea 6.4.4. punctul 1 ,,Elaborarea conceptului sistemului de evidenţă a 

cazurilor de reţinere, arest şi detenţie; după caz, elaborarea proiectului de modificare a 

cadrului normativ”, la ședința de data trecută a fost solicitată pentru întîlnirea de azi prezența 



 

tuturor instituțiilor responsabile de implementarea acestei acțiuni. Reprezentantul MAI nu s-a 

prezentat din nou la ședință, deși, practic de fiecare dată confirmă secretariatului faptul că va fi 

prezent cineva la ședință din partea instituției date. MAI este prima instituție în lista 

responsabililor de implementarea acestei acțiuni. 

 

Au urmat discuții cu privire la absența reprezentantului MAI la ședințele grupului de lucru. Prin 

urmare, s-a decis de a schimba reprezentantul MAI cu o altă persoană, pentru o conlucrare 

eficientă. La fel, membrii grupului de lucru au susținut unanim că trebuie informat Ministrul 

Justiției și conducerea MAI despre problema dată.  

 

Pentru şedinţa următoare s-a propus să fie invitat Dl Caracuian din cadrul Procuraturii Generale 

pentru a prezenta o informație mai detaliată vis-a-vis de Acţiunea 6.4.3. punctul 4, iar Nadejda 

Vieru să informeze grupul de lucru despre Acţiunile 6.4.1. punctul 1 şi 6.4.3. punctul 2. 

 

Următoarea ședință a fost stabilită pentru data de 18 decembrie 2012, ora 15:00. 

 

Cristina Melnic a mulţumit tuturor membrilor pentru participare la ședință. 

 

Anexe la prezentul proces-verbal: 

 

1. Agenda ședinței Grupului de lucru; 

2. Lista persoanelor care au fost prezente la ședința Grupului de lucru pentru Pilonul VI.  

 

Prezentul Proces-verbal a fost întocmit într-un exemplar și semnat după cum urmează: 

 

 

Vicepreședintele Grupului de lucru pentru Pilonul VI – Cristina Melnic 

 

Secretarul Grupului de lucru pentru Pilonul VI – Liliana Talpă   

 

Anexa 2. Lista persoanelor care au fost prezente la Ședința Grupului de lucru pentru Pilonul VI  

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția 

 

 Membrii cu drept de vot  

1 Cristina Melnic  Vice-Președintele Grupului de lucru / Direcția generală 

legislație, Ministerul Justiției 

2 Alexandru Jitari Ministerul Justiției, DIP 

3 Vladimir Popa Oficiul Central de Probaţiune 

4 Gheorghe Bosîi  Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova 

5 Nadejda Vieru  Procuratura Generală 

6 Dina Rotarciuc Curtea de Apel Chișinău, membru CSM 

7 Ecaterina Popa Institutul Național al Justiției 

8 Mihai Lupu Avocat, membru CNAJGS 

9 Andrei Munteanu Mediator 

10 Rodica Moraru-Chilimar Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

11 Vadim Hîncu Centrul Național Anticorupție 

12 Veronica Mihailov- AO “Asociația Femeilor de Carieră Juridică din RM” 



 

Moraru 

 Membrii observatori  

13 Alina Grigoraș PNUD Moldova 

 Membrii invitați  

14 Ana Groza UNICEF Moldova 

15 Evghenii Goloșceapov PNUD Moldova 

 Secretariat  

16 Liliana Talpă PNUD/Ministerul Justiției 

 Membrii cu drept de vot 

care au fost absenți  

de la ședință 

 

1 Victor Zaharia   Președintele Grupului de lucru / Institutul de Reforme Penale  

2 Rodica Secrieru Curtea Constituțională 

3 Veaceslav Zaporojan MAI  

4 Doina Ioana Străisteanu Avocată  

5 Olga Demian Centrul de Guvernare Electronică 

6 Ion Guzun Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

 

 


