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Data: 08 octombrie 2013 

Ședința nr. 8 

Locul desfășurării: Sala de conferinţe (bir. 104, et.I), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Victor ZAHARIA 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  
 

1. Starea de lucruri cu privire la acțiunile scadente/sau cu termen de realizare mai mare - 

progrese: 

 

A.  Acțiuni realizate parțial: 

6.4.3.p.2 - Crearea unor mecanisme disciplinare interne, independente de examinare a plîngerilor 

privind actele de tortură și alte rele tratamente; 

 

Nadejda VIERU - Procuratura Generală; 

   

6.4.4.p.1 - Elaborarea conceptului sistemului de evidenţă a cazurilor de reţinere, arest şi detenţie; după 

caz, elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ; 

 

Ruslan OJOG  -  Ministerul Afacerilor Interne 

Pavel BURGHELEA/Edward LUCACI - Ministerul Justiției 

 

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; 

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

 

Vladimir POPA - Oficiul Central de Probațiune 

 

6.3.4.p.1 - Analiza şi modificarea cadrului normativ care reglementează sancţiunile disciplinare aplicate 

copiilor aflaţi în detenţie, măsurile de stimulare a acestor copii şi depunerea plîngerilor de către aceştia;  

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 contradicţiilor în ceea ce priveşte calificarea acţiunilor 

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

acestora; 

 

Vladimir COJOCARU - Departamentul Instituțiilor Penitenciare 

 

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

procurorilor antitortură Procuraturii Generale; 

6.5.5.p.1 -  Efectuarea unui studiu privind procedurile de soluționare a plîngerilor referitoare la 

activitatea serviciilor de probaţiune şi a sistemului penitenciar. 

 

Veronica RUSU - Ministerul Justiției 

 

 

 
 

  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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B.  Acțiuni nerealizate: 

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

tratamente. 

 

Veronica RUSU - Ministerul Justiției 

 

C. Acțiuni cu termen de realizare mai mare în privința cărora nu s-au planificat acțiuni pentru perioada 

raportată: 

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

inclusiv a procedurilor de examinare a sesizărilor înaintate Curții; 

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; 

 

Rodica SECRIERU/Lilia RUSU - Curtea Constituțională 

 

2. Există acțiuni desuete sau irelevante în Pilonul VI? Opinii, propuneri. 

 

3. Noi provocări în domeniul justiției pentru copii, participarea psihologului/ pedagogului în 

cauzele cu implicarea copiilor în conflict cu legea. 

 

Victor ZAHARIA / Dina ROTARCIUC 

 

4. Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei 

ședințe. 

 

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  

 

 

Subiectul 1. Starea de lucruri cu privire la acțiunile scadente/sau cu termen de realizare mai 

mare - progrese. 

 

 

Victor ZAHARIA: 

A declara deschisă ședința ordinară a Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului VI. 

Agenda ședinței este aprobată. Conform agendei primul subiect ține de starea de lucruri cu privire la 

acțiunile scadente sau cu termen de realizare mai mare, iar în acest sens avem mai multe instituții 

incluse, una din ele fiind Procuratura Generală.   

 

Ana CUȘNIR: 

Acțiunea 6.4.3.p.2 - Crearea unor mecanisme disciplinare interne, independente de examinare a 

plîngerilor privind actele de tortură și alte rele tratamente, rămîne a fi în continuare o acțiune parțial 

realizată, în acest sens a fost creat grupul de lucru întru realizarea acestei acțiuni încă din 2012, dar 

urmează să lucrăm asupra unor mecanisme concrete. 

 

Vladimir COJOCARU: 

Ceea ce ține de Departamentul Instituțiilor Penitenciare plîngerile înaintate privind actele de tortură și 

alte rele tratamente sunt examinate de către departamentul securitate internă și în regim de urgență sunt 

expediate procuraturii. 
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Victor ZAHARIA: 

Totuși, cînd se prevede realizarea acestei acțiuni pentru a avea o claritate în acest sens? 

 

Ana CUȘNIR: 

Acțiunea 6.4.3.p.2 urmează a fi realizată probabil pînă la finele anului 2013. 

 

Victor ZAHARIA: 

Acțiunile 6.5.1. p. 1 și  6.5.4. p.1 urmează a fi discutate în cadrul ședinței viitoare de către dl.Vladimir 

POPA, reprezentantul Oficiului Central de Probațiune, din cauza absenței de la ședință. 

 

Victor ZAHARIA: 

Acțiunea 6.4.4. p. 1 - Elaborarea conceptului sistemului de evidenţă a cazurilor de reţinere, arest şi 

detenţie; după caz, elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ. La acest subiect va vorbi 

reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne, dl. Ruslan Ojog și reprezentantul Ministerului Justiției, 

dl. Pavel Burghelea. 

 

Ruslan OJOG:   

Sunt la curent cu activitatea de lucru a Ministerului Justiției cu privire la acest subiect, de la MAI sunt 

delegate două persone, și urma sa fie elaborate soft-ul. 

 

Pavel BURGHELEA: 

În prezent are loc elaborarea unui concept care va sta la baza caietului de sarcini din punct de vedere 

tehnic pentru elaborarea acestui sistem. Conceptul a fost făcut prin Hotărîre de Guvern în anul 2008 în 

care era Registrul persoanelor reținute și arestate, acum însă avem o altă noțiune și aici vorbim de 

Registrul de evidență a cazurilor de reţinere, arest şi detenţie. În prezent se lucrează și se pune mai mult 

accent pe integrarea cu sistemele existente, deoarece va fi necesar și de implementat ceva nou. Se 

propune automatizarea completă a aceluiași Registru de evidență a cazurilor de reținere, care astăzi are 

loc doar în formă manuală, de asemenea, preluarea unei părți de informații posibil de la Procuratura 

Generală, MAI, și alte instituții, în ceea ce privește cazurile de arest, reținere, detenția, și probabil 

asimilarea totală a sistemului de registru. Ne propunem ca obiectiv definitivarea conceptului pînă la 

sfîrșitul lunii octombrie 2013, cel puțin ca partea funcțională să fie foarte clară. Ceea ce ține de aspectul 

de integrare și sisteme de accesibilitate, accentul va fi pus în 2014. Acțiunea va fi realizată total în anul 

2014.  

 

Victor ZAHARIA: 

Într-adevar pînă la sfîrșitul anului 2014 trebuie să fie implementat sistemul electronic de evidență, dar 

aici este necesar elaborarea conceptului. O parte din acțiune este în întîrziere, cu excepția sarcinii la 

nivel tehnic. 

 

Pavel BURGHELEA: 

Acțiunea este pentru realizare totală pentru anul 2014, dar conform actului de finanțare, noi ne-am 

propus ca ceea ce ține de partea funcțională, să fie realizat în anul 2013. 

 

Vladimir COJOCARU: 

Baza actuală permite interconectarea între toate sistemele operaționale, și aceasta este completată la 

nivel de 80%. Baza de date se completează la momentul parvenirii dosarului, la completarea acesteia 

lucrează practic toate serviciile din cadrul departamentului. 

 

Victor ZAHARIA: 

În acest context, este bine să fie luat în calcul și lucrul efectuat anterior, adică sistemele deja existente 

să nu fie distruse pentru că au fost investite suficiente resurse financiare și umane. Aceste sisteme 

trebuie valorificate și îmbunătățite. În măsura posibilităților este bine să includeți toate instituțiile 

interesate, pentru ca astfel, să fim la curent cu toate evoluțiile care vor avea loc. 
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Vladimir COJOCARU: 

Acțiunea 6.3.4.p.1 este parțial realizată. Ceea ce ține de analiza și modificarea cadrului normativ 

privind sancțiunile disciplinare aplicate copiilor aflaţi în detenţie, inclusiv conform raportului care a 

fost aprobat în luna septembrie, urma ca să avem o confirmare asupra faptului că propunerile de 

modificare a Codului de executare au fost expediate Guvernului.   

 

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 contradicţiilor în ceea ce priveşte calificarea 

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

gravitatea acestora.  

Consider că această acțiune trebuie discutată în contextul subiectului cu privire la “Noi provocări în 

domeniul justiției”. În legătură cu transferul propriu zis al serviciilor medicale din sistemul penitenciar 

la Ministerul Sănătății, cred că această acțiune are un obiectiv ambițios, și nu a fost efectuată nici o 

analiză cu impact fiscal-economic. 

Astăzi avem un grup de lucru comun în cadrul Ministerului Justiției împreună cu Ministerul Sănătății 

care elaborează probleme de politică publică în privința consolidării independenței lucrătorilor medicali 

în locurile de detenție. În acest context menționez că avem conturate patru opțiuni, prima opțiune se 

conține în planul de acțiuni, cea de-a doua este crearea unui departament în cadrul Ministerului 

Justiției, Departament Medical, a treia - nu facem nici o intervenție și lăsăm lucrurile așa cum sunt, și 

ce-a din urmă opțiune care presupune o schimbare moderată, dar care să asigure o independență sporită 

ar fi crearea funcției de Director adjunct al Departamentului pe domeniul medical cu salarizarea și 

subordonarea lucrătorului medical din penitenciare direct Șefului Direcției medicale din departament. 

Problema ce ține de independența lucrătorului medical se datorează faptului că este o subordonare 

dublă și anume față de Șeful de Penitenciar și al departamentului medical. 

Deschiderea saloanelor în zona nord, centru, și sud reprezintă o acțiune comună pentru toate opțiunile 

enumerate, deoarece aceasta sporește doar calitatea actului medical, dar nu independența lucrătorului 

medical în penitenciare.  

Totuși, pînă la finele lunii octombrie vom avea conturate principalele acțiuni care ar contribui la 

sporirea independenței lucrătorului medical. 

 

Victor ZAHARIA: 

Dacă nu sunt alte întrebări, sugestii, propun să trecem la următoarea acțiune 6.4.3.p.4, intervenient este 

Veronica Rusu, Ministerul Justiției. 

 

Veronica RUSU: 

Acțiunea 6.4.3. p. 4 - Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea subordonării 

directe a procurorilor antitortură Procuraturii Generale. Cu privire la această acțiune menționez că 

conceptul este elaborat, dar mai multe acțiuni vor fi realizate odată cu conceptul. 

Acțiunea 6.5.5. p.1 -  Efectuarea unui studiu privind procedurile de soluționare a plîngerilor referitoare 

la activitatea serviciilor de probaţiune şi a sistemului penitenciar. Studiul este în întîrziere și urmează să 

fie prezentat pînă la finele lunii noiembrie 2013, după care se vor efectua modificările necesare. Am 

solicitat experților de a efectua un studiu juridic cu propuneri concrete de modificare a legislației. 

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

altor rele tratamente. Această acțiune este o parte integrantă a acțiunii din pilonul II, și anume acțiunea 

2.5.3.p.1 - Efectuarea unui studiu privind mecanismul existent de asigurare a drepturilor victimelor 

infracţiunilor, de protecţie şi reabilitare a acestora. Studiul urmează să fie finalizat pînă în trimestrul III, 

2013. Cred că nu este corect să vorbim mai întîi despre elaborarea cadrului normativ necesar pentru 

reabilitarea victimelor torturii și mai apoi de mecanismul existent de asigurare a drepturilor victimelor 

infracţiunilor. Aceste acțiuni sunt conexe în planul Ministerului Justiției, și chiar dacă studiul este în 

întîrziere acesta se elaborează.  
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Victor ZAHARIA: 

Cu privire la acțiunile scadente, realizate parțial, este necesar să fim informați cum evoluează lucrurile, 

dacă există progrese în realizare, sau dacă s-a reușit să se îndeplinească obiectivele propuse de 

strategie. 

Ceea ce ține de acțiuni cu termen de realizare mai mare, în privința cărora nu s-au planificat acțiuni 

pentru perioada raportată, avem pe agendă două acțiuni: 

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

inclusiv a procedurilor de examinare a sesizărilor înaintate Curții; 

2) 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; 

Reprezentantul Curții Constituționale nu a putut fi prezent la ședință, dar deținem informația precum că 

a fost demarată procedura de selectare a experților pentru elaborarea studiilor. Anunțul este plasat pe 

pagina Curții Constituționale și în Buletinul achizițiilor publice. Cu informații suplimentare va veni 

reprezentantul Curții Constituționale la ședința viitoare. 

 

 

Subiectul 2. Există acțiuni desuete sau irelevante în Pilonul VI? Opinii, propuneri. 

 

 

Olga VACARCIUC: 

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. 

După cum s-a discutat și în cadrul ședinței anterioare credem că nu este oportună realizarea acestei 

acțiuni. Studiul nu este necesar de a fi efectuat din moment ce în Parlament este deja înregistrat un 

proiect nou, proiectul Legii cu privire la avocatul poporului, unde este dată o soluție nouă, s-a lucrat și 

în cadrul grupului de lucru la Ministerul Justiției.  Aceasta este și opinia instituției CPDOM. 

 

Victor ZAHARIA: 

Dacă există și alte opinii vă rugăm să va expuneți pe marginea subiectului dat, și dacă credeți că are 

sens, totuși, realizarea acestui studiu, deoarece proiectul Legii urmează a fi adoptat, însă cu toate 

acestea consider că acțiunea nu este desuetă și nici irelevantă, dar posibil trebuie anulată pe o anumită 

perioadă de timp. Însă, în cazul în care nu se aprobă, rămîne versiunea actuală, dar ceea ce de fapt duce 

la tergiversarea realizării acțiunii. Consider oportun ca UNICEF să facă o notă informativă în acest 

sens. În concluzie referitor la această acțiune, noi nu putem să-i atribuim calificativul desuetă, însă vom 

reveni la subiect la ședința viitoare.   

Dacă nu sunt alte acțiuni propun să trecem la următorul subiect, noi provocări în domeniul justiției 

pentru copii, participarea psihologului/ pedagogului în cauzele cu implicarea copiilor în conflict cu 

legea. 

Propun să trecem pentru următoarea ședință subiectul ce ține de noi provocări în domeniul justiției 

pentru copii, participarea psihologului/ pedagogului în cauzele cu implicarea copiilor în conflict cu 

legea, deoarece dna Rotarciuc nu a putut fi prezentă la ședința de astăzi. Dacă nu sunt alte sugestii, 

propuneri, ședința se declară închisă. 

 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- Au fost făcute planificări în vederea obținerii rezultatelor; 

- A fost stabilită data următoarei şedinţe – 19 noiembrie 2013, ora 15:00; 

- 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  
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- Data: 19 noiembrie 2013, ora 15:00; 

- Locul desfășurării: Sala de conferinţe (bir. 104, et. I), 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  

 

 

 

                ____________________                                                        ____________________ 

 

                    Victor ZAHARIA                                                                   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 Veronica RUSU Ministerul Justiției 

2 Vladimir COJOCARU Departamentul Instituții Penetenciare 

3 Olga VACARCIUC Centrul pentru Drepturile Omului 

4 Ruslan OJOG Ministerul Afacerilor Interne 

5 Vladislav GRIBINCEA Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

6 Ecaterina POPA Institutul Naţional al Justiţiei 

7 Victor ZAHARIA Institutul de Reforme Penale 

8 Mihai LUPU Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de 

Stat 

9 Ana CUȘNIR Procuratura Generală 

10 Eduard REVENCO Uniunea Avocaților 

11 Victoria BOTNARU Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

12 Valeriu CUPCEA  Centrul Național Anticorupție 

 B. Membrii observatori  

 Alina GRIGORAȘ OHCHR 

C. Membrii invitați  

1 Stela COTORCEA UNICEF 

2 Pavel POSTICĂ Asociația Promo-Lex 

3 Nadia BURCIU  NORLAM 

4 Pavel BURGHELEA  Ministerul Justiției 

5 Edward LUCACI Ministerul Justiției 

6 Ion GRAUR Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 
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D. Secretariat  

1 Olivia PÎRȚAC Secretariatul Grupurilor de lucru 

2 Angela MAZÎLU Secretariatul Grupurilor de lucru 

3 Doina CAZACU 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 Viorel RUSU Centrul de Guvernare Electronică 

3 Vladimir POPA Oficiul Central de Probațiune 

4 Lilia RUSU Curtea Constituțională 

5 Dina ROTARCIUC Consiliul Superior al Magistraturii 

6 Tatiana CIAGLIC Consiliul de Mediere 

 


