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AGENDA 

 

Ședința nr. 3/2016  

 

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului VI al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016 

”Respectarea drepturilor omului în sectorul justiției” 

 

Marți, 26 mai 2016 

 

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

Moderator: Dna. Ecaterina POPA, preşedintele Grupului sectorial pentru Pilonul VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00- 16:00 

 

Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul 

de realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni: 

 

Nadejda Vieru - Procuratura Generală 

6.3.1.p.4 - Ajustarea la standardele europene şi internaţionale a cadrului 

normativ ce reglementează modul de soluţionare a cauzelor penale în care sînt 

implicaţi copii  

  

Sabina Sandu - Ministerul Justiției 

6.1.1.p.2 - Elaborarea proiectului de modificare a Constituţiei în partea ce ține de 

componenţa şi criteriile de selectare a judecătorilor Curții Constituţionale - 

Realizată parțial 

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  

6.3.3.p.3 - Asigurarea recrutării consilierilor de probațiune juvenilă cu studii în 

domeniul psihologiei și asistenței sociale - Realizată parțial 

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

tratamente  - Nerealizată 

6.1.1.p.3 - Elaborarea proiectului de lege cu privire la Curtea Constituţională şi a 

Codului jurisdicţiei constituţionale (în variantă nouă)  - Nerealizată 

 

Olga Vacarciuc - Centrul pentru Drepturile Omului 

6.2.2.p.2 - Elaborarea planului de dezvoltare instituţională a Centrului pentru 

Drepturile Omului, inclusiv a proiectului de modificare a cadrului normativ 

privind finanţarea instituţiei  
 

 

 

 

14:30– 15:00 

 

Discuții generale: 

- Comentarii si sugestii din partea donatorilor si societății civile; 

- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum 

și a invitaților adiționali 

 



Secretariatul Grupurilor de Lucru pentru monitorizare și coordonarea implementării Planului de Acțiuni  

a Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției /  2015 

 

 

  
  

 
 Project to Support Coordination of Justice Sector Reform in     
Moldova                                                                                                             
European Union   EuropeAid/ 131846/C/SER/MD                                                    
                                          
 Altair Asesores in consortium with IRZ, ICON,IPR 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 


