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Data: 16 aprilie 2013 

Ședința nr. 3 

Locul desfășurării: Sala 104 (et. 1), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Victor ZAHARIA 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

1. Acțiunea 6.3.2p.2 - Amenajarea în incinta instanţelor de judecată, a procuraturilor și a 

comisariatelor  de poliţie a spațiilor destinate asistenţei şi audierii copiilor: discutarea abordărilor 

cu privire la realizarea acesteia 

Sabina Cerbu/Ausra Raulickyte (Ministerul Justiției) 

Reprezentantul NORLAM 

Florin Gîscă (Ministerul Afacerilor Interne) 

Nadejda Vieru (Procuratura Generală) 

2. Activități desfășurate și/sau activități planificate întru realizarea direcției strategice 6.3 

Consolidarea sistemului de justiție pentru copii: 

Ministerul Justiţiei  (Veronica Rusu) 

Departamentul Instituții Penitenciare (Alexandru Jitari/A. Ivanov) 

Oficiul Central de Probațiune (Vladimir Popa) 

Consiliul Superior al Magistraturii (Dina Rotarciuc) 

Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat (Mihai Lupu) 

Procuratura Generală (Nadejda Vieru) 

Ministerul Afacerilor Interne (Viorel Berliba) 

Consiliul de Mediere (Andrei Munteanu) 

Institutul Naţional al Justiţiei (Ecaterina Popa) 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (Rodica Moraru-Chilimar) 

Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului (Rodica Saca) 

Alte instituții – la dorință 

3. Acțiuni scadente în primul trimestru 3013. Prezentarea stării de lucruri 

Acțiunea 6.5.1 p. 1, 6.5.1 p. 2, 6.5.2 p. 2, 6.5.4 p. 1 

Vladimir Popa, Oficiul Central de Probațiune 

4. Elaborarea planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2013 - prezentarea stării de 

lucruri la zi  

5. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, 

precum şi a invitaţilor adiţionali. 

 

I. Informații administrative 

1. Din numărul total de 18 membri cu drept de vot au fost prezenţi 12 membri. Participanți în total – 

31. 

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

 

II. Deliberări conform Agendei  

 

Subiectul 1. 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: discutarea 

abordărilor cu privire la realizarea acesteia 

Victor Zaharia: 

 

 
 

  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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A declara deschisă ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului VI, prezentînd 

subiectele pe ordinea de zi. Cuvînt se oferă reprezentantului Ministerului Justiției pentru a-și prezenta 

poziția. 

 

Ausra Raulickyte (MJ): 

Pentru realizarea acțiunii 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 – s-a alocat o sumă 

semnificativă de bani către 3 instituții – Procuratura Generală (cca 4 milioane lei), MAI (cca 1 milion 

lei), DAJ (cca 1 milion de lei). Toate aceste instituții au demarat procesul de utilizare a fondurilor 

pentru amenajarea spațiilor pentru audierea copiilor, dar am fost sesizați de către donatori (NORLAM, 

UNICEF, Ambasada Franței în Moldova) că nu este o abordare logică, or, nici în țările cele mai 

dezvoltate nu se crează camere de audiere a copiilor în fiecare tip de instituție care interacționează cu 

copiii și că astfel s-ar irosi nejustificat fondurile publice. În acest scop, pentru a adopta o decizie 

justificată, o concepție unitară, Ministerul Justiției organizează pe 26 aprilie 2013 o ședință 

intersectorială (instituțiile publice relevante, donatori implicați, societatea civilă). Proiectul agendei și 

al listei participanților vi-l transmitem acum și vă rugăm să ne dați sugestii și să completați și lista cu 

numele dvs. în caz că nu sunteți și ați dori să participați. Noi trebuie să adoptăm de comun acord o 

decizie cu privire la harta amenajării acestor camere și instituțiile care le vor amenaja, precum și să 

elaborăm niște standarde unice după care vor fi amenajate și utilizate aceste camere. Să ținem cont de 

experiența țărilor vecine, de exemplu Ambasada Franței implementează acum un proiect în România. 

 

Tatiana Buianina (La Strada):  

Noi deja avem o experiență în acest domeniu, avem camere stabilite și utilizate deja. Suntem înaintea 

României ca experiențe. Problema este în standarde. Este necesar să luăm în calcul realitățile noastre și 

nu să mergem pe practici preluate. 

 

Dina Rotarciuc (CSM): 

În România nu există cadru legal, dar în jud. Brașov s-a implementat un proiect pilot și s-a elaborat in 

ghid pentru audierea inculpaților minori, dar nu a părților vătămate la care se referă art. 110-1 CPP al 

nostru. Deci nu este cazul să aducem experți de acolo.  

Eu vreau să comunic că CSM-ul a emis un ordin prin care s-a aprobat lista judecătorilor specializați 

pentru a judeca cauze cu implicarea copiilor.  

 

Bjorn Larsen (NORLAM): 

Este important ca realizarea acestei acțiuni să aibă un coordonator și toate eforturile să fie coordonate, 

să nu acționeze fiecare instituție doar conform propriei sale viziuni. Punctul de pornire să fie unul 

stabilit de comun acord – cate camere se fac, cine e responsabil pentru amenajarea și utilizarea lor. 

Toate eforturile și planificările trebuie să se facă în interesul suprem al copilului. 

 

Florin Gîscă (MAI): 

MAI are necesitatea de a îmbunătăți condițiile de audiere în general, pentru toți subiecții audiați, nu 

doar minori, plus este necesar să creăm camere pentru utilizarea procedurii de recunoaștere. MAI ar 

dori să direcționeze fondurile alocate anume în aceste scopuri, care ar implica și îmbunătățirea 

condițiilor pentru minori inclusiv. 

 

Iurie Perevoznic (Procuratura Generală): 

Procuratura Generală a demarat implementarea activității, a făcut un studiu a spațiilor disponibile și a 

identificat 12 locații unde pot fi amenajate aceste spații. Raportul în acest sens s-a prezentat 

conducerii. În primul rînd, din fondurile alocate pentru 2013, planificăm să amenajăm încăperi 

destinate asistenţei şi audierii copiilor în următoarele  6 localități: or. Ocnița, or. Soroca, or. Orhei, or. 

Anenii Noi, or. Leova, or. Cahul. Aceste spații vor fi folosite pentru audierea minorilor victime și  

martori ale infracțiunilor în baza art. 1101 Cod de Procedura Penală al RM. Noi planificăm să 

demarăm procedura de achiziții. De aceea noi avem nevoie cît mai repede de o decizie finală cu privire 

la subiect. Procuratura nu pretinde să facă ea neapărat aceste spații – să nu fie înțeleasă greșit. 
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Victor Zaharia: 

Subiectul este unul important și necesită discuții și clarificări, dar urmează să fie dezvoltat în cadrul 

mesei rotunde din 26 aprilie 2013. Deci așteptăm de la organizatori detaliile cu privire la acest 

eveniment, unde se va reveni la subiect, iar participanții sunt invitați să vină cu sugestii. 

 

Subiectul 2. Activități desfășurate și/sau activități planificate întru realizarea direcției strategice 

6.3 Consolidarea sistemului de justiție pentru copii 

 

Victor Zaharia: 

Întrebarea mea este dacă aveți vreun impediment legal în activitatea pe care o desfășurați cu și pentru 

copii? Noi nu putem acum să mergem în toate detaliile, să discutăm proiectele de lege, dar am vrea să 

știm dacă există vreun impediment și grupul vă poate ajuta cu ceva. 

 

Alexandru Jitari, A. Ivanov (DIP): 

În perioada 14-15 februarie 2013, în cadrul seminarului organizat de Misiunea NORLAM, 

colaboratorii peniteciarului nr.10 – Goian s-au familiarizat cu elemente de evaluare a nevoilor și 

riscurilor, factori criminogeni, planificare individuală, accentul primordial fiind pus pe studii de caz și 

lucru în echipă. DIP a participat la elaborarea Curriculei pentru personalul care lucrează cu copiii aflați 

în detenție – Asigurarea drepturilor copiilor din detenție, care ar contribui la formarea unor competențe 

noi. La capitolul – Metodologia de planificare individuală a pedepsei de către copiii aflați în detenție 

(6.3.4. p. 3) – s-a elaborat o astfel de metodologie și avem un plan de implementare pe 2013 și 2014. 

În ceea ce privește optimizarea personalului educativ, inclusiv a celui de psihologi din instituțiile 

penitenciare în care se află copiii (6.3.4. p. 4) este o acțiune care s-a realizat deplin. În toate instituțiile 

penitenciare unde sunt minori există funcția de psiholog al copilului, de asemenea există persoană cu 

funcția de educator – aceștia toți au fost instruiți privind aplicarea managementului de caz. În ce 

privește elaborarea și implementarea unor programe de învățămînt general și vocațional pentru copiii 

aflați în detenție (6.3.4. p. 6)- vreau să menționez că noi ne ocupăm cu implementarea lor (ele sunt mai 

multe) – de elaborat le elaborează Ministerul Educației. Pe activitățile cu justiția juvenilă nu avem 

impedimente sau acțiuni imposibil de realizat. 

 

Victor Zaharia: 

Ați vorbit despre Metodologie și alte documente care trezesc interesul grupului, dacă nu este o 

problemă pentru dvs., am dori să le transmiteți secretariatului ca să le putem vedea la pachet. 

 

Ecaterina Popa (Institutul Naţional al Justiţiei): 

Noi avem foarte multe instruiri, sute de instruiri, le efectuăm conform Planului, avem și dificultăți. 

Suntem ajutați în multe privințe de UNICEF. Lucrăm la instruirea inițială și continuă a consilierilor de 

probațiune – o acțiune lansată pentru 2013. Avem și seminare cu avocații și, în mod tradițional, 

judecătorii și procurorii. Se lucrează la o capacitate maximă, dar avem dificultăți de realizare a unor 

instruiri. Suntem foarte nemulțumiți de modul cum s-au calculat beneficiarii unor instruiri în planul de 

acțiuni. 

 

Sergiu Margarint (Oficiul Central de Probațiune): 

Voi fi foarte succint, or, noi avem foarte multe acțiuni referitoare la justiția juvenilă. 

Perfecționarea cadrului normativ pentru a asigura specializarea persoanelor care lucrează cu copiii 

aflaţi în contact cu sistemul justiţiei are loc la nivel departamental prin elaborarea de instrucțiuni și alte 

acte departamentale. În paralel cu această acțiune care este în curs de realizare, specializarea se 

produce prin elaborarea de programe de instruire specializată și cursurile propriu-zise. 

Pentru realizarea acțiunii în cauză, Oficiul Central de probațiune a aprobat Ordinul cu privire la 

stabilirea persoanelor care lucrează cu copiii aflați în conflict cu legea penală. Ordinul indicat conține  

lista nominală a consilierilor de probațiune din țară, care vor întocmi referatele de evaluare 

presentențială, vor supraveghea și acorda asistență și consiliere copiilor supuși probațiunii. Se prevede 

suplinirea, în mod eșalonat, a oficiului cu 42 de unități de psihologi. Avem încheiat un acord cu 

Institutul de Criminologie. Sunt studenți-psihologi la practică în oficiile de probațiune de la mai multe 
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universități (USM, ULIM, Criminologie ș.a.). Dacă se suplinesc pozițiile de psiholog – noi vom 

realiza foarte multe acțiuni din Strategie. Se lucrează la evaluarea necesităților, precum și evaluarea 

performanțelor ofițerilor de probațiune. În ce privește elaborarea metodologiei de evaluare a 

performanțelor consilierului de probațiune juvenilă – noi avem inițiat un proiect în acest sens – l-am 

discutat cu INJ și ei ne-au dat cîteva repere, iar noi continuăm lucrul pe acest document. Se 

colaborează cu Norlam-ul pe mai multe acțiuni (am avut și urmează să avem mai multe instruiri în 

nord, centru sud. În ansamblu, sunt foarte multe acțiuni pe domeniul justiției juvenile, dar avem 

progrese semnificative. Cu suportul Consiliului Europei, în iulie avem stabilită o ședință privind 

referatul presentențial și vom aborda acolo mai multe puncte care ne dor pe noi. 

 

Dina Rotarciuc (CSM): 

Potrivit Hotărîrii CSM din 5 martie 2013, am desemnat judecătorii din teritoriu care vor examina 

cauzele unde sunt implicați minori. A fost deja făcut primul seminar în acest sens la INJ, celelalte 

seminare vor continua în septembrie, dar ne dorim ca pînă atunci să putem avea la aceste seminare 

instructori străini, să vedem și alte experiențe, în special la capitolul audierea victimelor. În listă s-au 

selectat judecători cu experiență vastă și studii pedagogice. Dar avem o problemă la capitolul 

distribuției aleatorii – în program trebuie inclus un nou modul – problemă care necesită a fi rezolvată, 

dar nu ține de CSM, ci de MJ care-i controlează pe cei cu tehnica (programul de gestionare). 

 

Victor Zaharia (Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat): 

Îl voi reprezenta pe Mihai Lupu. Avem doar două acțiuni. Listele de avocaţi specializaţi în cauzele cu 

minorii sunt elaborate și actualizate periodic. Sunt o serie de avocați care oferă asistență în mod stabil. 

Au fost anumite instruiri, următoarea instruire o să fie în iulie-august. Pentru a îmbunătăți aspectele de 

calitate am solicitat suportul UNICEF, pentru că avocații au nevoie de multe instruiri. Avem și avocați 

foarte buni, dar și avocați slabi. Acțiunile sunt realizate, dar impactul nu este la nivel, pentru că avem 

probleme cu calitatea avocaților din raioane (unii din ei sunt prezenți ca și mascotă în ședințe, noi 

încercăm să-i excludem, dar ei se mută în alte raioane). Și Ghidurile preconizate se realizează – sunt 

prevăzute fonduri pentru 2013, deși ghidurile sunt o acțiune pînă în 2016. S-a format o comisie de 

lucru pentru ca aceste ghiduri să nu fie teoretice, ci cît mai practice. 

 

Nadejda Vieru, Iurie Perevoznic (Procuratura Generală): 

Sunt 2 măsuri pentru PG, dar suntem doar la nivel de planificări cu ele, evaluăm resursele, 

implementarea propriu-zisă va începe în a doua jumătate a anului 2013. Însă specializarea procurorilor 

pe cauzele cu minori funcționează din 2010 – avem 71 de procurori specializați. Oricum activitatea 

este mai mult convențională, căci nu există o asemenea funcție – procuror specializat pe minori, însă ei 

se aprofundează, beneficiază de instruiri. 

 

Oleg Graur (Ministerul Afacerilor Interne): 

Au fost puse în aplicare și aplicate cu succes 5 module obligatorii de instruire, ofițerii de urmărire 

penală, în special cei care sunt specializați să lucreze cu copiii, au fost instruiți în 2012 și de asemenea 

planificăm instruiri în 2013, avem stabilite diferite teme. Am vrea să extindem parteniariatele cu 

societatea civilă în acest sens. 

 

Daniela Groza (IRP) : 

Noi avem anumite resurse pentru a implementa diferite programe pentru foștii inspectori pe probleme 

de copii și moravuri, dar avem nevoie de beneficiari. Am trimis un demers la MAI și așteptăm 

răspunsul. 

 

 

Dina Rotarciuc (CSM): 

Văd o mare problemă în faptul închiderii școlii speciale de la Soloneț. Copiii care erau înainte trimiși 

acolo acum rămîn în aer. E o problemă care trebuie soluționată urgent. 

 

Svetlana Gorea (Consiliul de Mediere): 
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Avem lege. Avem peste 300 de mediatori - dacă pîna acum erau juriști, avocați, judecători, la moment 

avem mediatori și din alte domenii, cum ar fi psihologi, ceea ce a îmbunătățit esențial activitatea în 

acest domeniu. O problemă majoră constă în imposibilitatea deschiderii birourilor de mediere din lipsa 

mijloacelor financiare. Doar în domeniul medierii comerciale avem 4 cabinete pilot sponsorizate de 

BERD. Vom promova medierea prin spoturi de publicitate – lucrăm acum la acest capitol în 

colaborare cu MJ. Dar nu în ultimul rînd trebuie să atragem atenția asupra instruirii mediatorilor, prin 

diverse programe, deoarece presupune lucrul cu diverse persoane, astfel e necesară o instruire continuă 

a mediatorilor. Acum muncim la curricule. În opinia mea, accentul trebuie pus pe formarea continua a 

mediatorilor, cu care suntem în impas total, căci acum deocamdată ne oprim la cea inițială. 

 

Rodica Moraru-Chilimar (Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei): 

În 2012 Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a elaborat proiectul legii privind protecția 

specială a copiilor în situație de risc și a copiilor separați de părinți. Acesta a fost aprobat în primă 

lectură de Parlament. În opinia noastră, aceste amendamente vor îmbunătăți considerabil situația 

copiilor. Am solicitat și sperăm că în CBTM-ul pe 2014-2016 să fie prevăzute finanțe pentru 

implementarea acestor reforme. Structurile teritoriale de asistență socială și protecție a familiei 

urmează a fi consolidate prin angajarea a 28 de psihologi. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei reiterează necesitatea încadrării funcției de psiholog în statele de personal ale secțiilor 

asistență socială și protecție a familiei. Cu referire la activitățile noastre am prezentat Secretariatului și 

o informație scrisă. 

 

Pavel Postică (Promo-lex): 

Aș vrea să deschid subiectul respectării drepturilor în regiunea transnistreană. Cum facem ca să-i 

protejăm și pe cei din stînga Nistrului ? 

 

Victor Zaharia: 

Cu Transnistria avem exclusiv o problemă la nivel de voință politică, nu la nivelul voinței 

specialiștilor de la autorități. Din lipsă de timp, nu putem extinde subiectele de pe agendă. Am depășit 

cu o oră timpul rezervat, pentru ce îmi cer scuze, dar nu puteam să trecem peste un subiect atît de 

important. Vreau să-mi cer scuze de la OCP, dar dacă toată lumea e de acord, subiectul 3 de pe agendă 

se va examina la ședința următoare. 

 

Subiectul 3. Acțiuni scadente în primul trimestru 3013. Prezentarea stării de lucruri 

Din lipsă de timp discutarea subiectului se amînă pentru ședința viitoare. 

 

Subiectul 4. Elaborarea planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2013 - 

prezentarea stării de lucruri la zi 

 

Olivia Pîrțac: 

Așa și nu am primit de la toate instituțiile detalii pentru a putea completa Planul anual de activitate al 

grupului. 

Decizie: se stabilește termenul limită pentru prezentarea detaliilor de către instituții către Secretariat – 

data de 25 aprilie 2013. 

 

Subiectul 5. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei 

şedinţe, precum şi a invitaţilor adiţionali 

 

 

Victor Zaharia: 
Ședința următoare o începem cu punctele care n-au fost discutate azi, iar dacă cineva are și alte 

propuneri pentru anumite subiecte, contactați secretariatul și acestea vor fi incluse în ordinea de zi.  

 

Decizie: Următoarea ședință se stabilește pentru data de 28 mai 2013. 
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III. Decizii ale Grupului de lucru  

- Pentru a putea completa și aproba Planul anual de activitate al grupului se stabilește termenul limită 

pentru prezentarea detaliilor de către instituții către Secretariat – data de 25 aprilie 2013. 

- Următoarea ședință se stabilește pentru data de 28 mai 2013. 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: 28 mai 2013, ora 15:00 

- Locul desfășurării: Sala 104 (et. 1), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

- Subiecte de discutat:  

- Alegerea vice-președintelui grupului de lucru  

- Acțiuni scadente în primul trimestru 2013. Prezentarea stării de lucruri 

- Prezentarea realizărilor pe acţiunea 6.3.4. pct. 3 „Elaborarea metodologiei de planificare individuală 

a executării pedepsei de către copiii aflaţi în detenţie” 

- Aprobarea planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2013 

- Aprobarea priorităților pentru asistență externă pentru anul 2014 

- Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, precum şi a 

invitaţilor adiţionali 

 

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                                                                         Olivia Pîrțac    

                                                      

 

[ 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 Alexandru Jitari Departamentul instituții penitenciare 

2 Sergiu Margarint Oficiul central de probațiune 

3 Lilia Rusu Curtea Constituțională 

4 Olga Vacarciuc Centrul pentru Drepturile Omului 

5 Nadejda Vieru Procuratura Generală 

6 Dina Rotarciuc Consiliul Superior al Magistraturii 

7 Ecaterina Popa Institutul Național al Justiției 

8 Oleg Graur Ministerul Afacerilor Interne 

9 Svetlana Gorea Consiliul de Mediere 
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10 Rodica Moraru-Chilimar  Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

11 Elena Bedros Centrul Național Anticorupție 

12 Victor Zaharia Reprezentant al Societății Civile 

C. Membrii invitați  

1 Stela Cotorcea UNICEF 

2 Pavel Postica Promo-LEX 

3 Anyronne Hoen NORLAM 

4 Buianina Tatiana La Strada 

5 Ecaterina Berejan Comitetul național pentru combaterea traficului de ființe umane 

(Secretariatul permanent) 

6 Cristina Cecu Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copiilor 

7 Daniela Groza Institutul de Reforme Penale 

8 Daniela Sîmboteanu CNPAC 

9 Florin Gîscă Ministerul Afacerilor Interne 

10 Ausra Raulickyte Ministerul Justiției 

11 Perevoznic Iurie Procuratura Generală 

12 Tatiana Crestenco CpDOM 

13 Natalia Bayram La Strada 

14 Andrei Ivanov DIP 

15 Harold Ciarlo Norlam 

16 Bjorn Larsen Norlam 

17 Denis Arcușa Norlam 

D. Secretariat  

1 Natalia Cristian Ministerul Justiției 

2 Olivia Pîrțac Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Veronica Rusu Ministerul Justiției 

2 Mihai Lupu CNAJGS 

3 Eduard Revenco Uniunea Avocaților 

4 Viorel Rusu Centrul de Guvernare Electronică 

5 Jana Costachi Reprezentant al Societății Civile 

6 Ion Guzun Reprezentant al Societății Civile 

   

 

 


