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AGENDA 

 

Ședința nr. 7/2014 

 

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului VI al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016 

”Respectarea drepturilor omului în sectorul justiției” 

 

Vineri, 31 octombrie 2014  

 

Locul desfășurării: Sala mare, et. 2, Ministerul Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82. 

Moderator, Dl. Victor ZAHARIA, preşedintele Grupului sectorial pentru Pilonul VI 

 

 

 

14:00 – 14:10 

 

Aprobarea Raportului sectorial intermediar, trimestrul II, 2014 - Pilonul VI 

 

 

14:10 – 15:10 Starea de lucruri cu privire la acțiunile: 

 

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  (Trimestrul I-IV, 2013)  

Acțiunea 6.3.4.p.2 - Monitoriza rea măsurii de arest preventiv aplicată în privinţa 

minorilor şi, după caz,  elaborarea proiectului de modificare a legislației 

(Trimestrul I, 2013- Trimestrul IV, 2014) 

Acțiunea 6.4.3.p.6 - Monitorizarea permanentă a locurilor de detenţie, inclusiv 

prin  efectuarea controalelor inopinate (Trimestrul I, 2013 - Trimestrul IV, 2014) 

Olga VACARCIUC - Centrul pentru Drepturile Omului 

 

Acțiunea 6.3.2.p.1 -  Elaborarea comentariilor  la legislația privind instrumentarea 

cauzelor cu copii victime sau copii martori ai infracţiunilor (Trimestrul I-IV, 2013) 

Acțiunea 6.4.4.p.2 - Organizarea cursurilor de instruire a personalului care va ţine 

evidenţa cazurilor de reţinere, arest şi detenţie (Trimestrul I, 2013 - Trimestrul IV, 

2014) 

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

vederea subordonării directe a procurorilor antitortură Procuraturii Generale 

(Trimestrul I  – IV, 2012)  

Ana CUSNIR - Procuratura Generala 

 

Acțiunea 6.3.3.p.2 - Elaborarea programelor de probaţiune pentru copii 

(Trimestrul  III, 2013 -  Trimestrul  II, 2014) 

Acțiunea 6.5.1.p.1 - Elaborarea Concepției de dezvoltare a instituției probațiunii 

care să contribuie la siguranța comunității prin reabilitarea efectivă în societate a 
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delincvenților (Trimestrul IV, 2012 -  Trimestrul I, 2013) 

Acțiunea 6.5.4.p.1 - Elaborarea strategiei de comunicare cu publicul și cu 

partenerii serviciului de probațiune (Trimestrul IV,  2012 -  Trimestrul I,  2013) 

Acțiunea 6.5.5.p.2 - Revizuirea şi perfecţionarea procedurii de soluționare a 

plîngerilor referitoare la activitatea serviciilor de probaţiune şi a sistemului 

penitenciar (Trimestrul III, 2013 -  Trimestrul II, 2014) 

Acțiunea 6.4.1.p.5 - Monitorizarea aplicării prevederilor legale privind măsurile 

preventive și alte măsuri procesuale de constrîngere (Trimestrul I-IV,  2014) 

Acțiunea 6.3.3.p.5 - Elaborarea metodologiei de  evaluare a performanţei 

consilierilor de probaţiune juvenilă (Trimestrul I, 2013 - Trimestrul IV, 2014) 

Vladimir POPA - Oficiul Central de Probațiune 

 

Acțiunea 6.4.2.p.1 - Analiza detaliată a necesităţilor financiare ale instituţiilor 

penitenciare în vederea sporirii graduale a resurselor financiare alocate acestor 

instituții (Trimestrul I-IV, 2013) 

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 (Trimestrul I  – IV, 2012) 

Vladimir COJOCARU - Departamentul Institutiilor Penitenciare 

 

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

victimelor torturii şi altor rele tratamente (Trimestrul I  – IV, 2012) 

Acțiunea 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 (Trimestrul I -IV, 2014) 

Acțiunea 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 (Trimestrul I-IV, 2014)  

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

altor rele tratamente  (Trimestrul I, 2012 - Trimestrul IV, 2014) 

Acțiunea 6.5.6.p.2 - Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ în 

vederea revizuirii politicii de angajare şi a sistemului de recrutare  a personalului 

instituţiilor penitenciare  și în vederea demilitarizării sistemului penitenciar 

(Trimestrul IV, 2013 -  Trimestrul III, 2014) 

Veronica RUSU - Ministerul Justiției 

 

Acțiunea 6.4.1.p.4 - Organizarea cursurilor de instruire a judecătorilor, 

procurorilor şi ofiţerilor de urmărire penală privind aplicarea măsurilor preventive 

și a altor măsuri procesuale de constrîngere (Trimestrul III, 2013- Trimestrul IV, 

2014) 

Acțiunea 6.4.3.p.5 - Instruirea lucrătorilor instituţiilor ce asigură detenţia 

persoanelor în domeniul prevenirii şi combaterii torturii  şi a relelor tratamente 

(Trimestrul I, 2013 - Trimestrul IV, 2014) 

Ecaterina POPA - Institutul National al Justiției 

 

Acțiunea 6.4.4.p.3 - Elaborarea şi implementarea sistemului electronic de evidenţă 

a cazurilor de reţinere, arest şi detenţie (Trimestrul I, 2013 - Trimestrul IV, 2014) 

Pavel BURGHELEA - Ministerul Justiției 
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Acțiunea 6.4.5.p.3 - Dotarea Centrului de medicină legală  cu echipamentul 

necesar pentru documentarea medicală şi efectuarea  expertizelor medico-legale 

corespunzătoare în toate cazurile în care s-au sesizat, s-au pretins ori s-au presupus 

fapte de tortură (Trimestrul I, 2013 - Trimestrul IV, 2014) 

Ion KUVSINOV - Ministerul Sănătății 

 

 

15:10-15:25 

 
"PROGRAMELE DE SUPORT A REFORMELOR SECTORIALE.  

INTERCONEXIUNEA CU SRSJ ÎN MOLDOVA" 

Intervenție Eric Svanidze/Iurie Levinte, Proiectului UE privind Susținerea 

Coordonării Reformei în Sectorul Justiției. 

 

 

 

15:25 – 16:00 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


