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Data: 13 mai 2014 

Ședința nr. 4 

Locul desfășurării: Sala de conferinţe et.II, Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Victor ZAHARIA  

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  
 

1. Starea de lucruri cu privire la acțiunile: 

 

6.5.1.p.1 - Elaborarea Concepției de dezvoltare a instituției probațiunii care să contribuie la siguranța 

comunității prin reabilitarea efectivă în societate a delincvenților; (Trimestrul IV, 2012 -  Trimestrul I, 

2013) 

6.5.4. p.1 - Elaborarea strategiei de comunicare cu publicul și cu partenerii serviciului de probațiune; 

(Trimestrul IV,  2012 -  Trimestrul I,  2013) 

6.5.1. p.4 - Elaborarea standardului ocupaţional al consilierului de probaţiune şi corelarea indicatorilor 

de performanţă pentru activitatea de probaţiune cu noul sistem de indicatori de performanţă pentru 

sectorul justiţiei; (Trimestrul II-IV, 2013) 

6.5.3.p.3 -  Elaborarea şi implementarea unui proiect-pilot privind asistenţa psihosocială la etapa 

presentenţială (Trimestrul III-IV,2013) 

 

Vladimir POPA - Oficiul Central de Probațiune 

 

6.1.1.p.1 -  Efectuarea unui studiu al cadrului normativ privind activitatea,  componenţa şi criteriile de 

selectare a judecătorilor Curţii Constituţionale; (Trimestrul I-IV, 2013) 

 

Rodica SECRIERU - Curtea Constituţională  

 

6.3.2.p.1 -  Elaborarea comentariilor  la legislația privind instrumentarea cauzelor cu copii victime sau 

copii martori ai infracţiunilor; (Trimestrul I-IV, 2013) 

6.4.3.p.2 - Crearea unor mecanisme disciplinare interne, independente de examinare a plîngerilor 

privind actele de tortură și alte rele tratamente (Trimestrul I  – IV, 2012) 

 

Nadejda VIERU - Procuratura Generală 

 

6.3.5. p.1 -   Analiza cadrului normativ referitor la colectarea şi prelucrarea datelor privind copiii care 

intră în contact cu sistemul justiţiei şi, după caz, elaborarea unui proiect de modificare a acestuia; 

(Trimestrul I-IV, 2013) 

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)   

 

Tatiana CRESTENCO - CPDOM 

 

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) 

 

 
 

  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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6.4.6.p.1 - Elaborarea cadrului normativ necesar pentru reabilitarea victimelor torturii şi altor rele 

tratamente (Trimestrul I  – IV, 2012) 

 

Veronica RUSU - Ministerul Justiției 

 

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) 

6.3.4.p.5 - Elaborarea unor programe de pregătire a copiilor pentru eliberarea din detenţie  (Trimestru 

III, 2012 – Trimestrul IV, 2013) 

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 Instituțiilor Penitenciare 

 

6.4.4.p.1 - Elaborarea conceptului sistemului de evidenţă a cazurilor de reţinere, arest şi detenţie; după 

caz, elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ  

 

Ruslan OJOG - Ministerul Afacerilor Interne 

 

2. Acțiuni prioritare pentru asistența externă pentru anul 2015. 

 

3. Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei  

ședințe. 

 

I. Informații administrative 

a. Din numărul total de 18 membri cu drept de vot au fost prezenţi 10 membri. 

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

 

II. Deliberări conform Agendei 

 

Subiectul 1. Starea de lucruri cu privire la acțiunile: 

 

 

Victor ZAHARIA: 

A declara deschisă ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului VI. Agenda conține 

trei subiecte, și anume, starea de lucruri cu privire la acțiunile scadente, discuții privind acțiunile 

prioritare pentru asistență externă pentru anul 2015 și concluzii, discuții generale privind stabilirea 

subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei  ședințe. 

 

 

Erik SVANIDZE: 

Înainte ca Grupul de lucru să înceapă examinarea chestiunilor și discuțiilor conform agendei, permiteți-

mi să fac un anunț. După cum cunoașteți, anterior s-a discutat mult despre faptul că Planul de acțiuni 

pentru implementarea Strategiei ar trebui să fie supus unei reevaluări avînd în vedere că deja a expirat 

jumătate din termenul de implementare planificat initial, exercițiu care ar permite ajustarea Planului de 

acțiuni, sub diferite aspecte, realităților și necesităților actuale. 

Astfel, Proiectul UE suport în coordonarea reformei în domeniul justiției a pregătit lista tuturor 

acțiunilor care urmează a fi realizate în continuare, precum și a celor continue, cu termen de 
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implementare mai mare, cu termen expirat, dar nerealizate, cît și desuete. Lista respectivă va fi 

distribuită tuturor. 

Proiectul UE planifică pentru începutul lunii iunie 2014 desfășurarea unor ateliere de lucru la care vor 

fi invitați pentru participare membrii tuturor grupurilor de lucru a Mecanismului de coordonare și 

monitorizare a implementării Strategiei. 

Urmează ca împreună să reexaminăm întreaga listă a acestor acțiuni din Plan și să medităm asupra 

tuturor modificărilor, ajustărilor necesare asupra Planului. Mă refer la o reexaminare amplă și detaliată 

a tuturor acțiunilor rămase, sub diferite aspecte: reformularea acestora, adăugarea unor acțiuni 

suplimentare, excluderea altora (de ex. cele desuete), modificarea termenelor de implementare, 

instituțiilor responsabile, indicatorilor de rezultat, etc. 

În final, avem rugămintea față de fiecare membru al Grupului, să reflecte pînă la începutul lunii iunie, 

asupra listei cu toate acțiunile rămase cu privire la modificările pe care le considerați necesare pentru ca 

să fim pregătiți cu ”temele de acasă” de o conlucrare eficientă și productivă la atelierele de lucru 

planificate. 

 

Natalia ROȘCA: 

6.4.6.p.1 - Elaborarea cadrului normativ necesar pentru reabilitarea victimelor torturii şi altor rele 

tratamente (Trimestrul I  – IV, 2012) 

S-a decis crearea  unei legi cadru pentru victimele infracțiunilor care să prevadă careva servicii de 

reabilitare a victimelor respective, iar ulterior va fi eventual un mecanism de compensare. În acest sens, 

am solicitat intervenția Ministerului Finanțelor și a Ministerului Muncii, anterior emiterii proiectului la 

avizare. După prima ședință de lucru reprezentanții instituțiilor au venit cu propunerea de a avea încă o 

ședință formată din reprezentanții diferitor subdiviziuni ale instituțiilor respective, ședința urmează să 

aibă loc pe data de 17 mai 2014. 

Ne-am propus ca proiectul legii să iasă la avizare în luna mai 2014. 

 

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) 

Punctele din plan per ansamblu care se referă la Procuratura au încercat să fie concentrate în concepția 

de reformare a procuraturii care după cum știm este înregistrată ca inițiativă legislativa în Parlament, 

urma să fie examinată în ultima ședință a Parlamentului care nu a avut loc, iar la primele ședințe ale 

Parlamentului care urmează sa se înceapă urmează să fie pusă pe ordinea de zi și să fie examinată. 

După concepție vine proiectul de lege, pe care grupul de lucru l-a prezentat. Conceptul și proiectul 

prevede ca procurorul anticorupție să fie subordonat procurorului general. Cînd acesta se va realiza 

printr-un act legislativ intrat in vigoare, noi nu putem sa prevedem.  

 

Ana CUȘNIR: 

Deși procurorii antitortură de fapt sunt subordonați procuraturii generale, totuși legal exista o ierarhie 

care nu poate fi modificată printr-un act intern. După modificarea cadrului normativ, se va realiza și 

aceasta acțiune.  

 

Victor ZAHARIA: 

Propun ca Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului VI să solicite informația cu 

privire la măsurile întreprinse de către Procuratura Generală în vederea realizăriiacțiunii 6.4.3.p.4. În 

concluzie, în cadrul ședinței din luna iulie 2014, Ministerul Justiției și Procuratura Generală urmează să 

ne informeze cu privire la realizarea acțiunii 6.4.3.p.4. 

 

Sergiu MARGARINT: 
6.5.1.p.1 - Elaborarea Concepției de dezvoltare a instituției probațiunii care să contribuie la siguranța 

comunității prin reabilitarea efectivă în societate a delincvenților; (Trimestrul IV, 2012 -  Trimestrul I, 

2013) 

Proiectul concepției de dezvoltare a instituției probațiunii care să contribuie la siguranța comunității 

prin reabilitarea efectivă în societate a delincvenților a fost elaborată și aprobată, iar ulterior expediată 

în adresa Ministerului Justiției. 
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6.5.4. p.1 - Elaborarea strategiei de comunicare cu publicul și cu partenerii serviciului de probațiune; 

(Trimestrul IV,  2012 -  Trimestrul I,  2013) 

Proiectul strategiei de comunicare cu publicul și cu partenerii serviciului de probațiune a fost elaborată 

și aprobată, iar ulterior expediată în adresa Ministerului Justiției. Acum se așteaptă avizarea din partea 

instituțiilor vizate. 

Acțiunile urmează a fi realizate integral după avizul pozitiv din partea instituțiilor. În următoarea 

ședință din luna iulie 2014 vom veni cu informații complete privind realizarea acestor acțiuni. 

 

6.5.1. p.4 - Elaborarea standardului ocupaţional al consilierului de probaţiune şi corelarea indicatorilor 

de performanţă pentru activitatea de probaţiune cu noul sistem de indicatori de performanţă pentru 

sectorul justiţiei; (Trimestrul II-IV, 2013) 

 

Standardul ocupaţional al consilierului de probaţiune şi corelarea indicatorilor de performanţă pentru 

activitatea de probaţiune cu noul sistem de indicatori de performanţă pentru sectorul justiţiei este în 

proces de elaborare. Realizarea acțiunii este în întîrziere, aceasta din causa lipsei mijloacelor financiare, 

însă în cadrul următoarei ședințe urmează să venim cu informații privind realizarea acțiunii. 

 

6.5.3.p.3 -  Elaborarea şi implementarea unui proiect-pilot privind asistenţa psihosocială la etapa 

presentenţială (Trimestrul III-IV,2013) 

Proiectul-pilot privind asistenţa psihosocială la etapa presentenţială a fost elaborată și aprobată în 

decembrie 2013, iar în acest sens au fost instruiți un grup de consilieri de probațiune privind asistenţa 

psihosocială la etapa presentenţială. 

 

Angela MAZÎLU: 

Acțiunea 6.1.1.p.1 -  Efectuarea unui studiu al cadrului normativ privind activitatea,  componenţa şi 

criteriile de selectare a judecătorilor Curţii Constituţionale; (Trimestrul I-IV, 2013) 

Curtea Constituțională a expediat o scrisoare în adresa Ministerului Justiției prin care informează 

Grupul de coordonare și monitorizare a pilonului VI că Studiul cadrului normativ privind activitatea,  

componenţa şi criteriile de selectare a judecătorilor Curţii Constituţionale, se află la etapa de 

definitivare care implică traducerea și coordonarea informației, urmînd ulterior a fi lansat public. 

 

Ana CUȘNIR: 

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 6.3.2.p.1 rămîne a fi nerealizată. La realizarea acestei acțiuni au existat divergențe  a fost 

ridicata problema oportunității realizarii acestei actiuni, mijloacele financiare alocate pentru realizarea 

acestei actiuni au fost transferati pentru realizarea acțiunii privind amenajarea in instantele de judecata 

a camerelor de audieri a minorilor, in continuare nu sa decis forma de elaborare acestor comentarii, desi 

in cadrul procuraturii se  elaboreaza la moment proiectul instructiunii privind modul de audiere a 

martorilor victimelor minori.  

 

Concluzie: Grupul de lucru a propus reformularea conținutului acestei acțiuni, pentru a stabili clar 

obiectivele acestei acțiuni. 

 

6.4.3.p.2 - Crearea unor mecanisme disciplinare interne, independente de examinare a plîngerilor 

privind actele de tortură și alte rele tratamente (Trimestrul I  – IV, 2012) 

Acțiunea 6.4.3.p.2 poate fi considerată realizată. În acest sens la sfîrșitul anului 2013 a fost aprobat prin 

ordin intern  regulamentul care urmează a fi tradus, iar ulterior publicat. 

  

Tatiana CRESTENCO: 

Actiunea  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)   
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Reieșind din faptul că la data de 09.05.2014, a fost publicată noua Lege cu privire la Avocatul 

Poporului (Ombudsmanul), și în temeiul prevederilor pct. 24/2 din Metodologia de monitorizare a 

implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, se propune 

modificarea termenului realizării acțiunii, deoarece, în condițiile actuale, realizarea acțiunii nu este 

necesară și ar fi formală, implicând cheltuieli nejustificate.     

 

Concluzie: Grupul de lucru a propus modificarea termenului acțiunii 6.2.4.p.1 sfirșitul anului 2015 - I, 

trimestru 2016. 

 

Actiunea  6.3.5.p.1 - Analiza cadrului normativ referitor la colectarea şi prelucrarea datelor privind 

copiii care intră în contact cu sistemul justiţiei şi, după caz, elaborarea unui proiect de modificare a 

acestuia. 

Pentru realizarea acțiunii prin Dispoziția directorului CpDOM a fost constituit un grup de lucru, ai 

cărui membri au  analizat cadrului normativ referitor la colectarea şi prelucrarea datelor privind copiii 

care intră în contact cu sistemul justiţiei. 

În rezultatul analizei cadrului legal, normativ, instituțional s-a constatat că prevederile Ordinului nr. 

198/84/11/166/10/2-30/44 din 04 mai 2007 cu privire la evidenţa unică a persoanelor care au săvîrşit 

infracţiuni, a rezultatelor examinării cauzelor penale, modul de completare şi prezentare a actelor de 

evidenţă primară, nu sunt respectate, în special în partea ce ține de transmiterea informației 

administratorilor băncii centrale de date pentru completarea Sistemul informațional integral automatizat 

de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvîrșit infracțiuni. Atît 

reprezentanții MAI, instituția care administrează banca centrală de date, cît și reprezentanții BNS, au 

menționat că există o problemă de colectare și prelucrare a datelor privind copiii care intră în contact cu 

sistemul justiţiei la nivelul instanțelor judecătorești, care nu prezintă  băncii centrale de date informaţia 

cu caracter criminal în volumul şi în termenele stabilite de către administratorul băncii centrale de date. 

În același timp, reprezentanții Departamentului Administrare Judecătorească afirmă că dețin în 

totalitate informația cu privire la datele privind copiii care intră în contact cu sistemul justiţiei. 

În contextul celor expuse, grupul de lucru recomandă Consiliului Superior al Magistraturii, ținînd cont 

de prevederile art. 24 din Legea privind organizarea judecătorească, nr. 514-XII din 06.07.1995, să 

atenționeze conducătorii instanțelor judecătorești referitor la obligația controlului executorului 

Ordinului nr. 198/84/11/166/10/2-30/44 din 04 mai 2007 cu privire la evidenţa unică a persoanelor care 

au săvîrşit infracţiuni, a rezultatelor examinării cauzelor penale, modul de completare şi prezentare a 

actelor de evidenţă primară. 

De asemenea, membrii grupului de lucru au constatat că colectarea datelor privind copiii în contact cu 

sistemul justiției juvenile nu este realizată în concordanță cu unii indicatori care ar permite 

monitorizarea politicilor și programelor în domeniul justiției juvenile. În acest sens, grupul de lucru 

consideră că ”Manualul pentru măsurarea indicatorilor în domeniul Justiției pentru Copii, elaborat de 

către Fondul Națiunilor Unite pentru Copii și Oficiul ONU privind Drogurile și Criminalitatea, 2006” 

oferă instrumentele necesare pentru a prelua experiența internațională în domeniu.  Ne referim în mod 

special la setul de indicatori care se regăsesc în acest document și care sunt predestinați să contribuie la 

eficientizarea procesului de colectare a datelor privind copiii în contact cu sistemul de justiție precum și 

la uniformizarea acestei practici la nivel internațional. 

Grupul de lucru consideră că acest set de indicatori este imperios necesar pentru facilitarea elaborării 

rapoartelor de către autoritățile din Republica Moldova, atît pentru utilizarea acestora la nivel național 

cît și pentru raportările către organismele internaționale. Din aceste considerente se recomandă 

autorităților de resort preluarea indicatorilor și adaptarea actelor departamentale, care reglementează 

colectarea datelor privind copiii în contact cu sistemul de justiție, conform prevederilor anexei la 

rezoluție. 

Considerăm necesară asistența UNICEF Moldova pentru a oferi autorităților de resort versiunea în 

limba română a Manualului pentru măsurarea indicatorilor în domeniul Justiției pentru Copii, dat fiind 

faptul că acesta este disponibil doar în limba engleză și franceză 

Grupul de lucru menționează că indicatorii respectivi nu vor substitui indicatorii actuali în baza cărora 

la moment sunt colectate datele privind copiii în contact cu sistemul de justiție. 
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În contextul Hotărîrii Parlamentului nr. 6 din 16.02.2012, privind aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, domeniului specific de 

intervenție 2.4.2. care se referă la ”revizuirea și uniformizarea modalității de colectare și analiză a 

datelor statistice ce țin de justiția penală și asigurarea interoperaționalizării bazelor de date”, grupul de 

lucru consideră că aceste domenii de intervenție sunt interdependente, din care considerente recomandă 

să se țină cont de conținutul prezentei rezoluții întru realizarea domeniului de intervenție 2.4.2. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a decis ca să se modifice termenul de realizare a acțiunii 6.4.3.p.2,  sfirsitul 

anului 2015 - I, trimestru 2016. 

 

Vladimir COJOCARU: 

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) 

6.3.4.p.5 - Elaborarea unor programe de pregătire a copiilor pentru eliberarea din detenţie  (Trimestru 

III, 2012 – Trimestrul IV, 2013) 

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) 

 

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) 

 

La moment în cadrul DIP se elaborează Regulamentul privind organizarea procesului bugetar în 

sistemului penitenciar, care va reglementa și Metodologia stabilirii necesităților financiare ale 

instituțiilor penitenciare subordonate DIP, independent limita de buget stabilită de Ministerul 

Finanțelor. 

 

Acțiunea 6.3.4.p.5 - Elaborarea unor programe de pregătire a copiilor pentru eliberarea din detenţie. 

Grupul de lucru, format din asistenţi sociali şi psihologi şi reprezentanţi ai birourilor de probaţiune și-a 

desfășurat activitatea, conform dispoziţiei DIP nr.38 „d” din 22 mai 2013, în privința elaborării 

Programului de pregătire pentru eliberare a copiilor din detenţie. De menționat că, noul program va 

prezuma un management de caz mai eficient, cu atribuirea unui rol sporit interacțiunii eficiente între 

instituțiile de detenție cu serviciile din comunitate.      

Aprobarea programului este preconizată către finele semestrului I al anului 2014. 

Concluzie: Acțiunea 6.3.4.p.5 a fost considerată de catre grupul de lucru ca realizată. 

 

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. 

La 26 martie 2014, în cadrul ședinței Comitetului Interministerial pentru Planificare Strategică (CIPS), 

a fost examinată propunerea de politică publică „Servicii medicale de calitate pentru persoanele 

deţinute în penitenciare”.   

Ca urmare a examinării documentului menționat, membrii CIPS au acceptat pentru implementare 

opțiunea nr.2 - Instituirea subdiviziunii subordonate DIP „Direcţia îngrijiri medicale a persoanelor 

private de libertate”. Pentru organizarea implementării opțiunii selectate s-a inițiat elaborarea Planului 

de acțiuni de implementare a PPP-lui, preconizat a fi aprobat prin Hotărîre de Guvern. 
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Ruslan OJOG: 

6.4.4.p.1 - Elaborarea conceptului sistemului de evidenţă a cazurilor de reţinere, arest şi detenţie; după 

caz, elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ. 

Serviciul tehnologii informaţionale al MAI, în calitate de co-executor (responsabil pentru executare - 

IGP), a întreprins măsurile în scopul executării acţiunii 6.4.4.p.1 - Elaborarea conceptului sistemului de 

evidenţă a cazurilor de reţinere, arest şi detenţie; după caz, elaborarea proiectului de modificare a 

cadrului normativ al Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului 

justiţiei pentru anii 2011–2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului Nr.6 din 16.02.2012. 

 

La 27.03.2013, prin scrisoarea nr.01/2746 (se anexeza ca imagine), Ministerul Justiţiei, în calitate de 

coordonator al implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei, a preluat iniţiativa executării 

sarcinii nominalizate şi a creat un Grup de lucru pentru facilitarea executării acestei acţiuni. 

 

În cadrul şedinţei prealabile a reprezentanţilor Ministerului Justiţiei cu reprezentanţii MAI, PG, DIP şi 

CIJ, petrecute la 21.03.2013 s-a decis cu privire la necesitatea formării unui grup de lucru şi 

componenţa instituţională a acestuia. S-a căzut de acord că prima sarcină a Grupului de lucru este 

discutarea necesităţii perfecţionării Hotărîrii de Guvern nr.25 din 2008 cu privire la aprobarea 

Concepţiei Sistemului informaţional automatizat „Registrul persoanelor reţinute, arestate şi 

condamnate”. 

 

Drept urmare, Ministerul Afacerilor Interne, prin scrisoarea nr.8/1575 din 01.04.2013, a delegat în 

componenţa Grupului de lucru pe şeful Direcţiei informaţii şi statistică a STI, dl. Sergiu Strungaru şi pe 

dl. Valeriu Şerbul, şef al Secţiei administrare a sistemelor informaţionale a DMSI a STI. 

 

În cadrul primei şedinţe a Grupului de lucru, Departamentul instituţiilor penitenciare al Ministerului 

Justiţiei a raportat că fost proiectat şi elaborat Sistemul de evidenţă a deţinuţilor. Personalul responsabil 

de evidenţă este instruit, iar sursa datelor ce sunt încărcate în sistemul informaţional sunt preluate din 

dosarul personal al deţinutului. Sistemul de control şi monitorizare a evidenţei este elaborat şi aplicat. 

 

Ministerul Justiției a demarat analiza situației actuale și este în proces de elaborare a conceptului 

sistemului de evidenţă a cazurilor de reţinere, arest şi detenţie, după caz, elaborarea proiectului de 

modificare a cadrului normativ. S-a constatat, că atît DIPal MJ cît și MAI au sisteme de evidență a 

cazurilor ce cad sub incidența lor, dar acestea nu sunt integrate într-un sistem unic. 

 

De asemenea, Centrul Naţional Anticorupţie a menţionat faptul că, în cadrul Centrului Sistemul de 

evidenţă a persoanelor deţinute în Izolator se formează din registrele de evidenţă pe suport de hîrtie, cît 

şi din baza de date electronică. Baza de date electronică a fost iniţiată în anul 2011, în care au fost 

înregistrate toate persoanele deţinute de la momentul funcţionării izolatorului pînă în prezent. 

Persoanele plasate sunt înregistrate în bază de către personalul de serviciu al izolatorului. Baza de 

evidenţă electronică nu este integrată într-un sistem unic de evidenţă a persoanelor reţinute, arestate sau 

din detenţie. 

 

La finele anului 2013 a fost finalizat lucru de crearea a versiunii inițiale a aplicației sistemului 

informational și în luna martie 2014 a fost inițiată procedura de testare a softului Sistemului 

Informațional de evidenţă a cazurilor de reţinere, arest şi detenţie în cadrul Inspectoratului de Poliție 

Centru Departamentului de Poliție al mun. Chișinău (proiect pilot). 

Următoarea şedinţă a Grupului de lucru este preconizată pentru trimestrului II anul 2014. 

 

Subiectul 2. Acțiuni prioritare pentru asistența externă pentru anul 2015. 

 

Grupul de Lucru pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului VI a stabilit un termen limită de 

prezentare către secretariatul grupurilor de lucru a acțiunilor prioritare pentru asistență externă pentru 

anul 2015, pentru data de 30 mai 2014. 
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Subiectul 3. Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a 

următoarei  ședințe. 

 

 

Concluzie: Grupul de lucru a propus reformularea conținutului acțiunii 6.3.2.p.1, pentru a stabili clar 

obiectivele acestei acțiuni. 

Concluzie: Grupul de lucru a decis ca să se modifice termenul de realizare a acțiunii 6.4.3.p.2,  sfirșitul 

anului 2015 - I, trimestru 2016. 

Grupul de Lucru pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului VI a stabilit un termen limită de 

prezentare a acțiunilor prioritare pentru asistență externă pentru anul 2015, către secretariatul grupurilor 

de lucru pentru data de 30 mai 2014. 

Concluzie: Acțiunea 6.3.4.p.5 a fost considerată de catre grupul de lucru ca realizată. 

Concluzie: Grupul de lucru a propus modificarea termenului acțiunii 6.2.4.p.1 sfirșitul anului 2015 - I, 

trimestru 2016. 

 

Victor ZAHARIA: 

Ședința se declară închisă. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- Au fost făcute planificări în vederea obținerii rezultatelor; 

- A fost stabilită data următoarei şedinţe – 11-12 iunie 2014; 

- Instituţiile responsabile vor remite Secretariatului Planurile acțiunilor prioritare pentru asistență 

externă pentru anul 2015 pînă la data de 30 mai 2014; 

- Instituţiile responsabile vor remite Secretariatului documentelor probatoare conform Metodologiei 

aprobate.  

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: 11,12 iunie 2014; 

- Locul desfășurării: or. Vadul lui Vodă, stațiunea ”Vatra”. 

 

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                                                                   Angela MAZÎLU           
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[ 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 Veronica RUSU Ministerul Justiției 

2 Vladimir COJOCARU                                                           Departamentul Instituții Penetenciare 

3 Olga VACARCIUC /  

Dumitru ROMAN 

Centrul pentru Drepturile Omului 

4 Ruslan OJOG Ministerul Afacerilor Interne 

5 Ecaterina POPA Institutul Naţional al Justiţiei 

6 Vladimir POPA Oficiul Central de Probațiune 

7 Victor ZAHARIA Institutul de Reforme Penale 

8 Tatiana RĂDUCANU Consiliul Superior al Magistraturii 

9 Mihai LUPU Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de 

Stat 

10 Diana DEMIDEȚCHI Procuratura Generală 

11 Tatiana CIAGLIC Consiliul de Mediere 

12 Valeriu CUPCEA  Centrul Național Anticorupție 

13 Ion GUZUN Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

 B. Membrii observatori  

1 Anna Lungu Reprezentant al Națiunilor Unite 

C. Membrii invitați  

1 Pavel POSTICĂ Asociația Promo-Lex 

2 Ion GRAUR Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

3 Eugen POPOVICI Aparatul Președintelui Republicii Moldova 

D. Secretariat  

1 Angela MAZÎLU Secretariatul Grupurilor de lucru 

2 Veronica VITION Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Jana COSTACHI Asociația Femeilor de Carieră Juridică din RM 

2 Viorel RUSU Centrul de Guvernare Electronică 

3 Lilia RUSU Curtea Constituțională 

4 Victoria BOTNARU Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

5 Eduard REVENCO Uniunea Avocaților 

 


