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Data: 26 aprilie 2016 

Ședința nr.: 01/2016 

Locul desfășurării: sala mare  (et. 2), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderatori: Vladimir CEBOTARI, Ministrul Justiției / Tatiana IURCO, Șef de cabinet, Ministerul 

Justiţiei 

Prezența la ședință: Anexa nr. 1 

Agenda:  

1) Cuvânt de deschidere 

Vladimir CEBOTARI, Ministrul Justiției  

 

2) Prezentarea Raportului anual privind gradul de implementare a Strategiei de Reformă a 

Sectorului Justiției 2011 – 2016 pentru anul 2015. 

Lista de priorități  pentru asistență externă pentru anul 2016 

Tatiana Moraru, Șef al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, Ministerul Justiției 

 

3) Intervențiile Consiliului Europei vis-a-vis de implementarea Strategiei de Reformă a 

Sectorului Justiției 2011 – 2016 

Jose-Luis Herrero, Șef al Oficiului Consiliului Europei în Chişinău  

Ghenadie Barba, şef adjunct al Oficiului Consiliului Europei în Chişinău 

 

4) Noutăți din partea donatorilor: Proiectele de asistență tehnică ale UE 

 Victoria NEAGA  

 

5) Discuții generale. Recomandări. Concluzii. 

 

 

Subiectul 1: Cuvânt de deschidere 

Dl Vladimir CEBOTARI: 

Se declară deschisă ședința cu donatorii, societatea civilă și membrii grupurilor de lucru pentru 

implementarea Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției, cu prezentarea subiectelor incluse în 

ordinea de zi, mulțumind celor prezenți că au dat curs invitației. 

În cadrul ședinței de astăzi, în scopul asigurării procesului de monitorizare a implementării cu succes a 

Strategiei de Reformă a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011-2016, ne propunem să examinăm 

Raportul anual privind gradul de implementare a Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției 2011 – 

2016 pentru anul 2015, precum şi lista de priorități  pentru asistență externă pentru anul 2016.  

În această ordine de idei ţin să menționez progresele care au fost înregistrate de către Ministerul 

Justiţiei şi Guvern şi care au o importanţă deosebită pentru Strategie. Astfel, gradul de realizare a 

acţiunilor stabilite în Planul de Acțiuni privind implementarea Strategiei de Reformă a Sectorului 

Justiției este de 69% pentru anul 2014, şi de 71% pentru anul 2015. Sunt notabile, de asemenea 

progresele înregistrate şi de către Parlament, care la fiece ședință examinează şi aprobă circa 5-7 

proiecte de acte normative în domeniu.  

Ţin să remarc de asemenea faptul că realizările obținute se datorează în parte, inclusiv, sprijinului 

acordat de către Delegația Uniunii Europene, Consiliului Europei, ambasadelor statelor străine în 

Republica Moldova, precum şi societății civile.  

 
 
 

  MINISTERUL JUSTIŢIEI                                                                                                   

AL REPUBLICII MOLDOVA                                

PROCES-VERBAL  

Ședința cu donatorii, societatea civilă și membrii grupurilor de lucru pentru 

implementarea Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției 

 

 

 

http://www.justice.gov.md/public/files/file/Strategii%20si%20planuri/2016/Lista_participantilor_la_sedinta_donatorilor_din_26_aprilie_2016.pdf
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Subiectul 2: Prezentarea Raportului anual privind gradul de implementare a Strategiei de 

Reformă a Sectorului Justiției 2011 – 2016 pentru anul 2015. 

Lista de priorități  pentru asistență externă pentru anul 2016 

Tatiana Moraru: 

Strategia de Reformare a Sectorului Justiției (SRSJ) 2011-2016, constituie o agendă 

multidimensională, ambițioasă, complexă și  comprehensivă  de reformă, care cuprinde 7 piloni: 

1. Pilonul I. Sistemul Judecătoresc -  Consolidarea independenței, responsabilității, imparțialității, 

eficienței și transparenței sistemului judecătoresc; 

2. Pilonul II. Justiția Penală - Optimizarea procedurii fazei pre-judiciare în vederea asigurării 

respectării drepturilor omului, securității tuturor persoanelor și reducerii ratei criminalității; 

3. Pilonul III. Accesul la Justiție și Executarea Hotărârilor Judecătorești - Consolidarea cadrului 

instituțional și a procesului de asigurare a accesului efectiv la justiție;  

4. Pilonul IV. Integritatea Actorilor Sectorului Justiției - Promovarea și implementarea 

principiului de zero toleranță față de corupție în sectorul judecătoresc; 

5. Pilonul V. Rolul Justiției în Dezvoltarea Economică – Implementarea măsurilor de creare a 

unui climat  favorabil dezvoltării economice durabile; 

6. Pilonul VI. Respectarea Drepturilor Omului în Sectorul Justiției - Asigurarea respectării 

drepturilor omului  în practicile și politicile juridice; 

7. Pilonul VII. Sector al Justiției Bine Coordonat, Bine Administrat și Responsabil -  coordonarea, 

stabilirea şi delimitarea atribuţiilor şi responsabilităților actorilor principali din sectorul 

justiției, precum şi asigurarea dialogului intersectorial.  

Scopul Strategiei de reformare a sectorului justiției constă în edificarea unui sector al justiției, cu 

următoarele caracteristici: 

- modern, accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist; 

- responsabil față de societate; 

- care să corespundă standardelor europene; 

- să asigure supremația legii și respectarea drepturilor omului 

Costurile financiare ale Reformei sistemului judecătoresc sunt în mare parte compensate de 

suportul bugetar direct din partea UE. Costul  total al Reformei sistemului judecătoresc (actualizat 

în 2015) este de 906 mln MDL, ceea ce constituie 45% din cel estimat.  

Top 10 măsuri strategice reprezintă 90% din costul total (investiţii capitale în infrastructuri 

depăşite, modernizarea echipamentului, majorarea salariilor & TI): 

• Renovarea sediilor instanțelor judecătorești 

• Modernizarea infrastructurii locurilor privative de libertate 

• Majorarea salariilor actorilor din sectorul justiției 

• Introducerea funcției de asistent judiciar 

• Implementarea unor metode moderne de investigare şi urmărire penală 

• Renovarea sediilor organelor procuraturii 

• Achiziționarea echipamentului necesar pentru prevenire a comportamentului 

corupţional 

• Sporirea accesului publicului la actele normative 

• Renovarea sediului Institutului Național de Justiție 

• Implementarea unui sistem de e-justiție. 

 

Uniunea Europeană oferă cel mai important suport RM în domeniul reformei sectorului judecătoresc: 

 Suportul bugetar direct oferit de către UE pentru implementarea SRSJ 2011-2016 atinge suma 

de 60 milioane euro, divizată în 4 tranșe. 

 Două tranșe au fost deja debursate: 

- 15 milioane euro în 2013 

- 13.2 milioane euro în 2014 

Debursarea următoarelor tranșe depinde de nivelul de implementare a condiţionalităţilor stipulate în 

Matricea de Politici, care acoperă:  
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-  Politicile şi reformele sectoriale 

- Cadrul macro-economic stabil 

- Managementul finanțelor publice 

- Transparența şi supravegherea bugetului 

O altă condiție constituie necesitatea semnării acordului dintre Guvernul RM şi FMI. 

Adițional suportului bugetar direct, UE a lansat 4 proiecte de asistență tehnică, suma totală a cărora 

constituie 10 milioane euro: 

I. Sprijinul Coordonării Reformei Sectorului Justiţiei din Moldova 

II. Sprijinul pentru Investigația preliminară, Procuratura şi Sistemul de Apărare din Moldova 

III. Sporirea eficienței, responsabilității şi transparenței instanțelor judecătoreşti în Moldova 

IV. Sprijinul sistemelor de executare, probațiune şi reabilitare din Moldova 

Un alt suport a fost oferit de către: 

 Consiliul Europei, Ambasada SUA, OSCE, NORLAM, EUHLAPAM (procuratura)  

 PNUD (Sistemul Informațional Automatizat de gestionare a dosarelor penale pentru Registrul 

de Crime) 

 USAID/ROLISP (infrastructura TI în instanțe) 

 

71 % din măsurile preconizate în Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a 

sectorului justiției  au fost realizate până la perioada de raportare, altele 21% sunt parțial realizate, 7% 

nerealizate, iar 1% au fost declarate desuete sau irelevante. 

 

Gradul de absorbție a mijloacelor bugetate în 2015 a fost de 83,3% 

- Gradul redus de absorbție nu a fost condiționat de capacitatea instituțională 

- Particularitățile procesului bugetar în 2015:Buget provizoriu până în aprilie 

- Moratoriu asupra achizițiilor publice începând cu luna iulie 

- Deblocarea cheltuielilor pentru minimul necesar 

- Incapacitatea de a întruni condițiile pentru defalcarea tranșei de suport bugetar direct 

- Înjumătățirea bugetelor alocate pentru SRSJ prin rectificarea bugetului. 

 

Implementarea acţiunilor Strategiei de reformare a sectorului justiției au ca scop modificări la nivel 

instituțional pe termen lung, dar deja sunt realizări concrete: 

• Implementarea Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor și noilor proceduri 

de selecție și evaluare a performanțelor judecătorilor 

• Adoptarea în I lectură a Legii cu privire la reorganizarea sistemului instanțelor judecătorești 

Aplicarea extinsă a TI în cadrul proceselor de judecată  

• Continuarea procesului de modernizare şi consolidare a securităţii instanţelor judecătorești   

• Aplicarea practică a procedurii unificate de accedere în profesia de judecător  

• Promovarea ajustărilor pachetului de legi anti-corupție și adoptarea de către Parlament în I 

lectură a modificărilor la Legea testării integrității profesionale 

• Adoptarea în I lectură de către Parlament a pachetului de integritate 

• Adoptarea Legii cu privire la procuratură  

• Formarea continuă la distanță de către INJ, lansată şi implementată  

 

Provocări ce ţin de implementarea strategiei: 

1. Sensibilizarea şi exercitarea presiunii necesare asupra politicului, în vederea asigurării unui 

proces de reformare continuu, coerent, consecvent şi durabil 

2. Sensibilizarea continuă a publicului larg despre beneficiile şi implicarea practică produsă de 

către reforma sistemului judecătoresc  

3. Transmiterea unui mesaj clar şi intransigent privind luarea măsurilor în privinţa persoanelor 

care deviază de la standardele înalte de integritate, fapt  care reduce performanţa şi 

deteriorează imaginea sistemului  

4. Asigurarea funcţionalităţii şi mentenanței e-instrumentelor noi  
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5. Măsurarea impactului şi asigurarea durabilităţii eforturilor de reformare dincolo de 

implementare  

6. Lipsa siguranței privind finanțarea activităților. 

 

Top priorități pentru anul 2016: 

1) Promovarea în continuare a optimizării hărţii instanţelor judecătoreşti 

2) Implementarea Legii cu privire la procuratură și continuarea reformei procuraturii  

3) Promovarea pachetului de legi cu privire la integritate și asigurarea aplicării practice a 

măsurilor anticorupție 

4) Adoptarea modificărilor la Legea cu privire la testarea integrităţii profesionale în conformitate 

cu hotărârea Curții Constituționale 

5) Implementarea noilor instrumente de combatere a corupției (testul de integritate, 

implementarea în practică a mecanismului prevăzut de Codul penal la art. 106 1 – confiscarea 

extinsă și art. 330 2 – îmbogățirea ilicită) 

6) Consolidarea implementării codurilor de etică existente și aprobarea celor neaprobate pînă în 

prezent  

7) Fortificarea medierii. 

8) Asigurarea funcționării Registrului unic al persoanelor juridice și accesului la Registru     

9) Implementarea planului de dezvoltare instituțională a Avocatului Poporului 

10) Promovarea reformei Curții Constituționale 

11) Coordonarea activității de dezvoltare a serviciilor de reabilitare a victimelor torturii și altor rele 

tratamente 

12) Promovarea pachetului privind activitatea de creație legislativă 

13) Evaluarea impactului SRSJ 2011 – 2016 și asigurarea continuității reformei sistemului justiției 

prin elaborarea unui proiect de document nou de politici în acest domeniu 

 

Realizări înregistrate în anul 2016: 

1. Proiectul legii cu privire la Centrul Național de Integritate, Adoptat în I-a lectură  

2. Proiectul legii privind declararea averii și intereselor personale, Adoptat în I-a lectură  

3. Proiectul legii cu privire la reorganizarea sistemului instanțelor judecătorești, Adoptat în II-a 

lectură  

4. Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal al RM – 

art.54, 93, 104; Codul de procedură penală al RM – art.52, 475, 483 ș.a.; Codul de executare al 

RM – art.174, 249, 270 ș.a.) (privind justiția juvenilă), Adoptat I lectură 

5. Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea despre statutul 

deputatului în Parlament – art.2, 5, 7; Legea cu privire la Curtea Constituțională – 17, 19; ș.a.- 

din pachetul integrității),  Adoptat în I-a lectură  

6. Proiectul Legii cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar, Adoptat în II-a 

lectură 
7. Proiectul legii pentru modificarea și completarea  Legii nr.113 din 17.06.2010 privind 

executorii judecătorești (art.3, 4, 5, ș.a.), Adoptat în I-a lectură 

 

În continuare a fost prezentată lista de priorități pentru asistenţa externă în anul 2015 şi 

2016. Cîteva dintre  acțiunile prioritate sunt: 

- 1.3.1. p. 7 Finalizarea reconstrucției sediului Institutului Naţional al Justiţiei în vederea 

asigurării condițiilor adecvate de instruire a judecătorilor, procurorilor şi a altor 

reprezentanți ai sectorului justiției  

- 1.3.10. p. 4 Desfășurarea cursurilor de instruire inițială şi continuă a asistenților judiciari 

- 1.1.6. p. 5 Efectuarea studiului privind termenul inițial de numire a judecătorilor și criteriile 

de selectare a judecătorilor Curții Supreme de Justiție, luând în considerare standardele 

internaționale și cele mai bune practici în domeniu 
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- 2.5.1 p. 4 Monitorizarea implementării modificărilor ce țin de liberalizarea politicilor 

penale  prin utilizarea sancțiunilor şi măsurilor preventive necustodiale pentru anumite 

categorii de persoane şi anumite infracțiuni 

- 3.1.2. p. 3 Monitorizarea calității asistenței juridice garantate de stat 

- 3.1.2. p. 5 Instruirea şi asistența metodică continuă a persoanelor autorizate să acorde 

asistență juridică garantată de stat 

- 3.1.2.8 Elaborarea criteriilor (standardelor) de stabilire a complexității cauzelor 

contravenționale, civile sau de contencios administrativ, din punctul de vedere al dreptului 

material sau al celui procesual, pentru care se oferă asistență juridică calificată garantată  de 

stat persoanelor care nu dispun de mijloace pentru plata acestor servicii 

- 3.1.3. p. 5 Instituționalizarea sistemului de asistență juridică primară pentru localitățile 

rurale şi urbane 

- 5.2.2. p. 2 Organizarea cursurilor de instruire a administratorilor autorizați 

- 6.3.4. p. 6 Elaborarea şi implementarea unor programe de învăţămînt general şi vocațional 

pentru copii aflați în detenție 6.4.2. p. 3 Elaborarea şi implementarea planurilor de 

construcție sau reconstrucție a sediilor instituțiilor de detenție 

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

 

Dintre acţiunile selectate pentru asistenţa externă au fost menționate, de asemenea cele 

selectate de către: 

1. UNDP MOLDOVA: 

– 1.3.10. p. 4 Desfășurarea cursurilor de instruire inițială şi continuă a asistenților judiciari 

– 2.3.1. p.7 Crearea laboratoarelor criminalistice mobile (în centrul, nordul şi sudul țării) 

– p. 2 Dezvoltarea serviciilor de reabilitare a victimelor torturii și altor rele tratamente 

2. NORLAM: 

– 2.5.1 p.4 Monitorizarea implementării modificărilor ce țin de liberalizarea politicilor penale  

prin utilizarea sancțiunilor şi măsurilor preventive necustodiale pentru anumite categorii de 

persoane şi anumite infracțiuni  

– 3.1.2. p. 3 (PARTLY) Monitorizarea calității asistenței juridice garantate de stat 

– 3.1.2. p. 5 Instruirea şi asistența metodică continuă a persoanelor autorizate să acorde 

asistență juridică garantată de stat 

3. EUTAP Nr 2: 

–   2.2.6. p. 4 Reformarea şi consolidarea structurilor şi sistemelor de interacțiune a organelor 

procuraturii cu publicul 

–   2.2.7. p. 3 Sporirea eficienței managementului şi îmbunătățirea sistemului practic şi regulator 

de administrare a organelor procuraturii şi a analizei strategice în materie bugetară 

–   2.3.1. p.2 Organizarea cursurilor de instruire şi perfecționare privind metodele moderne de 

investigare şi urmărire penală și pentru lucrătorii implicați în activitatea de urmărire penală  

–   2.3.5. p.2 Organizarea cursurilor de specializare a actorilor implicați în faza prejudiciară 

4. EUTAP Nr 3 (ATRECO): 

–   1.1.6. p. 5 Efectuarea studiului privind termenul inițial de numire a judecătorilor și criteriile 

de selectare a judecătorilor Curții Supreme de Justiție, luând în considerare standardele 

internaționale și cele mai bune practici în domeniu (NORLAM (partly) ) 

–   1.2.5. p. 2 Monitorizarea implementării modificărilor legislative privind exercitarea căilor de 

atac  

5. EUTAP Nr 4: 

–  3.3.5 p. 1 & 3.3.1 p. 1 Efectuarea unui studiu referitor la eficiența mecanismului existent de 

recunoaștere şi executare a hotărîrilor emise de instanțele judecătorești străine 

–   3.2.2 p. 2 Elaborarea culegerii de modele de acte întocmite de executorul judecătoresc 

–   4.2.2. p. 2 Organizarea şi desfășurarea cursurilor în domeniul eticii profesionale pentru 

reprezentanții sectorului justiției NORLAM (partly) 

–   4.2.3. p. 2 Organizarea şi desfășurarea cursurilor de instruire a membrilor organelor abilitate 

cu investigarea abaterilor de la etica profesională 
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–   6.3.3. p. 4 Instruirea consilierilor de probațiune juvenilă NORLAM (partly) 

–   6.5.3. p. 8 Instruirea personalului organelor de probațiune privind utilizarea programelor de 

corecție a comportamentului 

– 6.5.4. p. 2 Elaborarea şi distribuirea materialelor informative destinate publicului larg (broșuri, 

postere) referitoare la rolul probațiunii în asigurarea securității comunitare 

– 6.3.1. p. 3 Organizarea cursurilor de instruire inițială sau/şi continuă a persoanelor care 

lucrează cu copiii aflați în contact cu sistemul justiției 

– 6.3.4. p. 6 Elaborarea şi implementarea unor programe de învăţămînt general şi vocațional 

pentru copii aflați în detenție NORLAM 

– 6.4.2. p. 3 Elaborarea şi implementarea planurilor de construcție sau reconstrucție a sediilor 

– 6.5.7. p. 1 Elaborarea/modificarea codurilor etice ale consilierului de probațiune și ale 

angajatului din sistemul penitenciar 

– 6.5.8. p. 3 Elaborarea şi implementare de noi programe cognitiv comportamentale 

– 6.5.9. p. 2 Crearea şi aplicarea mecanismului de monitorizare a activităților educative, 

ocupaționale şi a altor activități sociale oferite deținuților NORLAM 

– EUTAP Nr 1 

– 7.1.6. p. 1 Conceperea şi realizarea unui sistem informațional integrat de colectare, analiză şi 

schimb de informații privind implementarea reformei 

– 7.2.1. p. 2  Actualizarea programelor şi includerea unor metode noi de predare în învăţămîntul 

juridic superior în conformitate cu bunel e practici europene şi principiile de la Bologna, 

inclusiv asigurarea uniformizării programei universitare a facultăților de drept  

– 7.2.2. p. 3 Elaborarea cadrului  normativ privind metodologia evaluării ex-ante 

– 7.2.2. p. 4 Realizarea unui manual privind elaborarea actelor normative  

 

 

 

Subiectul 3. Intervențiile Consiliului Europei vis-a-vis de implementarea Strategiei de Reformă a 

Sectorului Justiției 2011 – 2016 

Jose-Luis Herrero: 

În cadrul proiectului "Suport pentru reforma justiţiei penale în Republica Moldova" a fost elaborat 

avizul comun pe proiectul de lege privind serviciul de urmărire penală al Republicii Moldova adoptat 

de Comisia de la Veneția (Venice, 20-22 martie 2015).   

Ca urmare, au fost pregătite comentariile expertului asupra proiectului de lege privind Procuratura a 

Republicii Moldova. În prezent, Consiliul Europei finalizează revizuirea „post-adopţie” a legii cu 

privire la Procuratură, adoptată la 25 februarie 2016.  Potrivit ultimei revizuiri aprobate, Legea 

nominalizată a abordat în mod satisfăcător multe probleme care s-au indicat în avizul comun.  Rolul 

instituţiei publice a Procuraturii este în mod clar axat pe responsabilitatea pentru urmărirea penală, 

există dispoziții interne mai precise privind independența procurorilor şi garanțiile conexe, au fost 

elaborate dispozițiile referitoare la competențele serviciilor specializate de urmărire penală şi s-a redus 

autonomia procurorilor în cauză, există acum un mecanism care să reglementeze demiterea 

Procurorului General şi intervalul dintre Evaluările performanțelor. Cu toate acestea, există anumite 

dispoziții care necesită încă unele modificări sau  clarificări ulterioare. Principalele preocupări se 

referă la structura procuraturilor specializate, independența unităților specifice în cadrul acestora şi 

specificul de abordare pentru a se asigura ancheta cazurilor care implică că acuzațiile de tortură şi 

tratament inuman şi degradant vor fi eficiente.  De asemenea, rămâne un subiect de îngrijorare, şi 

anume drepturile de vot din oficiu a membrilor Consiliului Superior al procurorilor.  Nu exista o 

procedură specifică pentru numirea procurorilor în cadrul Procuraturii din cadrul Unității Teritorial 

Administrative Găgăuzia, de asemenea, echilibrului de gen în serviciul de urmărire penală nu pare să fi 

fost abordat.  Şi în cele din urmă există în continuare nevoie de a modifica Constituţia Republicii 

Moldova astfel încât aceasta să permită noul sistem pentru numirea Procurorului General.  

 

Consiliul Europei a pregătit de asemenea, avizul la legea nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la  

Avocatul poporului (Ombudsman), şi anume la capitolul V - mecanismului naţional de prevenire a 
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torturii.  Raportul afirmă că legea ar putea fi considerată drept un pas înainte în procesul de instituire a 

unui mecanism naţional bine-funcțional pentru prevenirea torturii (NMP) în Moldova. Cu toate 

acestea, Legea are nevoie de unele clarificări suplimentare cu privire la cine are rolul de mecanism 

naţional de prevenire a torturii (Avocatul poporului, Consiliul pentru prevenirea torturii, sau ambele?), 

cine decide asupra vizitării locurilor privative de libertate sau locurile în care se pot afla persoane 

private de libertate, şi cine decide în cele din urmă asupra conţinutului rapoartelor mecanismului 

naţional de prevenire a torturii şi Demiterea membrilor Consiliului pentru prevenirea torturii.   

 

Un alt document întocmit de către Consiliul Europei în coordonare cu proiectul UE "Suport pentru 

coordonarea reformei sectorului justiției în Moldova" este raportul de evaluare privind punerea în 

aplicare a Strategiei de reformă a sectorului justiţiei în Republica Moldova JSRS pentru anii 2011 – 

2016 şi planul de acţiuni privind implementare Strategiei: intervenţie la pct. 2. 1. 3 " Clarificarea 

rolului şi a competențelor organelor de urmărire penală şi ale organelor care exercită activitatea 

operativă de  investigaţii " şi 2. 1. 4 "Optimizarea procedurilor de investigare operativă şi de urmărire 

penală".  Raportul constată că modificările efectuate întruchipează unele progrese înregistrate în 

conformitate cu standardele europene.  Se recomandă diverse măsuri care trebuie luate în legătură cu 

punerea în aplicare a două intervenții şi se sugerează ca în viitor un mai mare accent să fie pus pe o 

mai bună definire a rezultatelor decât pe listarea activităţilor, precum şi aplicarea eficientă a 

modificărilor legislative.  Raportul subliniază de asemenea necesitatea unor noi modificări legislative 

(în special a codului de procedură penală) pentru a se asigura transpunerea standardelor Europene. 

 

Consiliul Europei a pregătit, de asemenea, în coordonare cu proiectul UE "Suport pentru coordonarea 

reformei sectorului justiției în Moldova" raportul de evaluare privind punerea în aplicare a Strategiei 

de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 şi a planului de acţiune: pct. 6. 4. 3 

"Consolidarea capacităţilor instituţiilor responsabile de privarea de libertate (poliţia, sistemul 

penitenciar, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, instituţiile psihiatrice, 

internatele psihoneurologice  şi azilurile) privind prevenirea şi combaterea torturii  şi a relelor 

tratamente", şi 6. 4. 5 " Combaterea eficientă a faptelor de tortură şi rele tratamente".  Raportul 

menționează că tortura şi maltratarea nu sunt în prezent o practică comună în sectorul justiției penale.  

De asemenea, procedurile pentru tratarea reclamațiilor,  inspecția şi controlul acestor cazuri au fost 

considerabil îmbunătățite.  Cu toate acestea, există probleme care trebuie să fie îmbunătățite sau 

clarificate, precum: analizele statistice elaborate de către subdiviziunile pentru combaterea torturii din 

cadrul Procuraturii Generale, pentru a fi partajate cu alte organe de justiţie penală. 

 

Subiectul 4: Noutăți din partea donatorilor: Proiectele de asistență tehnică ale UE   

Victoria NEAGA: 

Au fost informați cei prezenți la ședință asupra faptului că la data  de 27 mai 2016 va avea loc 

conferința finală a misiunii de peer review, unde vor fi prezentate rapoartele experților europeni cu 

privire la instituțiile care au fost analizate în perioada noiembrie 2015 – martie 2016.   

 

III. Anexe  

- Tabelul de prezență 

 

IV. Formula de final  
Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Ministrul Justiţiei şi 

Secretarul Grupului şi este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiţiei.  

 

V. Semnături  
 

Ministrul Justiţiei                                              Secretarul Grupului de lucru 
 

 

            ____________________________                        _______________________________        
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                      Vladimir CEBOTARI                                                                 Alina URSU 

 

  


