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Data: 20 decembrie 2016 

Ședința nr. 03 

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

Moderator: Mihaela Martînov  

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Discuții privind modul de realizare a 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 

 

Totalizarea acțiunilor întreprinse, precum și statistica generală privind camerele de audiere. 

 

 

I. Informații administrative 

a. Din numărul total de 20 membri cu drept de vot au fost prezenţi 7 membri. 

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

 

II. Deliberări conform Agendei 

 

Mihaela Martînov: 

Ședința Grupului inter-instituțional pentru realizarea acțiunii 6.3.2 p.2 din Planul de Acțiuni pentru 

implimentarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016 se declară deschisă. Pe 

agenda este inclus subiectul cu privire la totalizarea acțiunilor întreprinse în teritoriu, care sunt constatările, 

anbumite recomandări, ca mai apoi să vedem cum putem interveni și schimba situația. 

 

Subiectul 1. Discuții privind modul de realizare a 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 

 

Mihaela Martînov: Stimați colegi, la ultima ședință am decis formarea unei echipe, care să meargă în teritoriu 

pentru a vedea starea de facto a camerelor de audiere a copiilor, vă rog cei care au fost să expună pe scurt, cîteva 

detalii, plus că avem și un act de constatare a celor văzute în teritori, care vor finaliza cu anumite concluzii. 

 

Igor Blanari: Stimați membri, dl.Moga, este în deplasare, nu va fi la ședință, dar am obligația să vă prezint pe 

scurt cele transmise, astfel, la actul pe care îl aveți în față, se vine cu cîteva completări, și anume: 

1. R. nr. 7 audierea se face de către, conform prevederilor alin. (1) art. 1101 din Codul de procedură penală, 

audierea se efectuează de către judecătorul de instrucție. Ca să nu creăm o situație confuză, la anumită etapă de 

activitate a grupului de lucru, mai cu seamă pentru cei care vor face cunoștință cu varianta tradusă, propun 

înlocuirea sintagmei în referință cu - intermedierea audierii se efectuează de către. 

2. R. nr. 8 Durata medie de audiere și participarea bănuitului, învinuitului la etapa de UP, consider acestea 

urmează a fi excluse din tabel, deoarece nu sunt relevante pentru analiza generală. În primul rând, audierea 

persoanei minore, indiferent de calitatea ei procesuală, nu poate dura mai mult de 2 ore fără întrerupere, iar în 

total nu poate depăşi 4 ore pe zi, fiind o imperativă a CPP, iar cazuri de participare a bănuiților/învinuiților, cu 

încălcarea prevederilor alin. (1) art. 1101 CPP, urmează a fi constatate printr-o notă aparte, cu expedierea acesteia 

in adresa PG și CSM, fără indicarea instituțiilor, în vederea demarării anumitor activități îndreptate spre 

înlăturarea acestor carențe, precum și neadmiterea lor pe viitor. În același timp, excluderea acestei rubrici va 

simplifica tabelul dat. 
 

Sergiu Rusanovschi: Stimați colegi, eu am fost doar o zi, în zona de sud a țării, astfel ceea ce pot afirma este că 

nu aș vedea necesitățile camerelor la IGP, instanțe de judecată, or, statul s-a suprasigurat cu aceste camere 

impuse cumva prin SRSJ pentru toate instituțiile implicate, însă ceea ce pot concluziona, este că: 

1. Avem nevoie de reducerea acestor camere de audiere; 
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2. E necesar optimizarea camerelor de audiere, cum ar fi de exemplu cele de la procuratură, 7-8 camere care sunt 

la moment; 

3. Fie alte instituții care să ofere un spectru larg de servicii în acest sens. 

 

Diana Sîmboteanu: Ministerul Justiției ar trebui să valideze un număr exact de camere de audiere a minorilor, 

recunoscute drept camere de audiere. Celelalte camere care se vor valida, vor trebui ajustate, de exemplu cele de 

la procuratură, ca ulterior să trecem la instituții cu un spectru larg de servicii, acum însă e necesar să asigurăm 

minimul de servicii. 

 

Mihaela Martînov: Camerele de audiere să înțeleg că n-au fost amenajate după care standarte? 

 

Gornea Mariana: Da, aveți dreptate, au fost amenajate după anumite standarte, dar care n-au fost aprobate. 

 

Mihaela Martînov: Să înțeleg că urmare a discuțiilor pe care le-am avut, se conturează cîteva concluzii pe final, 

astfel urmează să identificăm, definitifăm actul de constatare din teritoriu cu propunerile expuse și să venim cu 

ajustări și idei pentru criteriile privind amenajarea camerelor de audiere. 

 

Igor Blanari: 

S-a stabilit data următoare a ședinței Grupului inter-instituțional pentru realizarea acțiunii 6.3.2 p.2 din Planul de 

Acțiuni pentru implimentarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016. 

 

Mihaela Martînov: 

Ședința Grupului inter-instituțional pentru realizarea acțiunii 6.3.2 p.2 se declară închis. 

 

Notă: Înregistrarea audio a ședinței se află la secretariat. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- A fost stabilită următoarea şedinţă; 

- Instituţiile responsabile vor remite în timp util Secretariatului informaţia privind datele statistice, criteriile de 

amenajare, precum și date ce țin de invervievator (Procuratura Generală, Consiliul Superior al Magistraturii, 

CNPAC). 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

-Locul desfășurării: Sala 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  

       

                         ____________________                                                            ____________________ 

                

                              Mihaela Martînov                                                                              Igor Blanari           

                                                      

 

[ SFÂRȘIT ] 

 

      Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul VI 

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  
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A. Membrii cu drept de vot  

1 Tamara Tentiuc Oficiul Avocatul Poporului 

2 Mihaela Martînov Ministerul Justiției 

3 Olga Rabei Institutul de Reforme Penale 

4 Sergiu Margarint Institutul Național de Probațiune 

5 Sergiu Rusanovschi  Child Protection Officer/UNICEF 

6 Daniela Sîmboteanu Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de copii 

(CNPAC) 

7 Gornea Mariana Procuratura Generală 

 B. Membrii observatori  

C. Membrii invitați  

1 Elena Cristian  Oficiul Avocatul Poporului 

2 Diana Țeberneac Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de copii 

(CNPAC) 

D. Secretariat  

1 Igor Blanari Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Ecaterina POPA Institutul Național al Justiției 

2 Siri Fjørtoft NORLAM 

3 Rodica Moraru Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei 

4 Tatiana Iurco Ministerul Justiției 

5 Iuliana Curea Departamentul Instituții Penitenciare 

6 Nicolae Eșanu Ministerul Justiției 

7 Valentina Grigoriș Agenția de Adminsitrare a Instanțelor Judecătorești 

8 Guceac Andrei Comisia juridică, numiri și imunități 

9 Cristina Melnic Ministerul Justiției 

10 Grigore Moga Ministerul Afacerilor Interne 

11 Vera TOMA Consiliul Superior al Magistraturii 

12 Victoria Virschi Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat 

13 Botezatu Elena Centrului International „La Strada”  

 


