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Data: 08 februarie 2013 

Ședința nr. : 1/13 

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

Moderator: Victor ZAHARIA 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

1. Prezentarea generală a Raportului anual pentru implementarea Pilonului VI (trimestrul IV 

2011 – trimestrul IV 2012) Olivia Pîrțac, Secretariatul Grupurilor de lucru. 

2. Confirmarea/corectarea/completarea informației prezentate în Raportul anual, după cum 

urmează: 
1) 6.2.1.p.1 – CpDOM (Olga Vacarciuc); 

2) 6.2.1.p.2 – MJ (Cristina Melnic); 

3) 6.2.2.p.1 – CpDOM (Olga Vacarciuc); 

4) 6.2.3.p.1 – CpDOM (Olga Vacarciuc); 

5) 6.2.3.p.3 – CpDOM (Olga Vacarciuc); 

6) 6.3.1.p.1 – MJ (Cristina Melnic);, DIP (Alexandru Jitari), OCP (Vladimir Popa) 

7) 6.3.1.p.5 – CNAJGS (Mihai Lupu/Victor Zaharia); 

8) 6.3.1.p.6 – CNAJGS (Mihai Lupu/Victor Zaharia); 

9) 6.3.2.p.3 – MJ (Cristina Melnic); 

10) 6.3.3. p.1. – OCP (Vladimir Popa); 

11) 6.3.3. p.3.– OCP (Vladimir Popa); 

12) 6.3.4. p.1. – DIP (Alexandru Jitari); 

13) 6.3.4. p.4.– DIP (Alexandru Jitari); 

14) 6.3.4. p.5. – DIP (Alexandru Jitari); 

15) 6.3.4. p.6. – DIP (Alexandru Jitari); 

16) 6.4.1. p.1. – PG (Nadejda Vieru); 

17) 6.4.1. p.2.– MJ (Cristina Melnic); 

18) 6.4.2. p.2. – DIP (Alexandru Jitari); 

19) 6.4.3. p.1. – CpDOM (Olga Vacarciuc); 

20) 6.4.3. p.2. – PG (Nadejda Vieru); 

21) 6.4.3. p.3.– MJ (Cristina Melni); 

22) 6.4.3. p.4. – MJ (Cristina Melni); 

23) 6.4.4. p.1. – MAI (Veaceslav Zaporojan), DIP (Alexandru Jitari); 

24) 6.4.5. p.1.  – DIP (Alexandru Jitari); 

25) 6.4.5. p.2. – MJ (Cristina Melnic); 

26) 6.4.5. p.4. – MJ (Cristina Melnic); 

27) 6.4.6. p.1. – MJ (Cristina Melnic); 

28) 6.5.1. p.1.  – OCP (Vladimir Popa); 

29) 6.5.1. p.2. – OCP (Vladimir Popa); 

30) 6.5.2. p.1. – OCP (Vladimir Popa); 

31) 6.5.2. p.2. – OCP (Vladimir Popa); 

32) 6.5.3. p.1.– OCP (Vladimir Popa); 

33) 6.5.3. p.2.– INJ (Ecaterina Popa), OCP (Vladimir Popa); 

34) 6.5.4. p.1.  – OCP (Vladimir Popa); 

35) 6.5.5. p.1. – OCP (Vladimir Popa), DIP (Alexandru Jitari); 

36) 6.5.6. p.1. – DIP (Alexandru Jitari); 

37) 6.5.7. p.1. – OCP (Vladimir Popa), DIP (Alexandru Jitari); 

3.Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, precum şi a 

invitaţioor adiţionali. 

 

I. Informații administrative 

a. Din numărul total de 18 membri cu drept de vot au fost prezenţi 13 membri 

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

 

 
 

  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 
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A declara deschisă ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului VI, prezentînd 

subiectele pe ordinea de zi.  

 

 

II. Deliberări conform Agendei  

Subiectul 1. Prezentarea generală a Raportului anual pentru implementarea Pilonului VI 

(trimestrul IV 2011 – trimestrul IV 2012) 
Se acordă cuvînt Oliviei Pîrțac pentru prezentarea generală a raportului:  
În general, conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, pentru 

întreaga perioadă a acestuia în Pilonul VI sunt prevăzute pentru realizare 101 acțiuni. În anul 2012 trebuiau finalizate sau, după caz, 

trebuia începută implementarea a 37 de acțiuni. Pentru aceste 37 de acțiuni este prezentat tabelul cu informații privind gradul de realizare 

și alte detalii, în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției 

pentru anii 2011-2016. 

Urmează ca în cursul ședinței date să revedem informația de la fiecare acțiune și să ne expunem asupra calificării indicate în proiectul 

raportului, primit de fiecare membru cu anticipare. 

Făcînd o raportare la conținutul acțiunilor, putem spune că pentru unele acțiuni termenul de realizare inclus în Planul de acțiuni nu a fost 

calculate realist, ceea ce a cauzat nerealizări inevitabile, iar în alte cazuri nerealizarea s-a datorat insuficienței de resurse materiale și/sau 

umane. Acțiunile în privința cărora există restanțe sunt următoarele: 

Acțiuni nerealizate (scadente): 

1) 6.3.2. p. 3 - Modificarea cadrului normativ în vederea acordării dreptului de asistenţă juridică garantată de stat copiilor victime ale 

infracţiunilor; 

2) 6.4.3. p. 4 - Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea subordonării directe a procurorilor antitortură 

Procuraturii Generale; 

3) 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; 

4) 6.4.6. p. 1 - Elaborarea cadrului normativ necesar pentru reabilitarea victimelor torturii şi altor rele tratamente. 

Acțiuni realizate parțial (scadente): 

1) 6.2.1., p. 2 - Elaborarea proiectului de lege cu privire la instituţia avocatul parlamentar (avocatul poporului), în  variantă nouă, şi a  

proiectului de modificare a Regulamentului Centrului  pentru Drepturile Omului; 

2) 6.2.3. p. 1 -  Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială a noilor angajaţi şi a planului de instruire continuă a personalului Centrului 

pentru Drepturile Omului (inclusiv al reprezentanţelor acestuia), care implică dezvoltarea abilităţilor de identificare şi raportare a 

încălcărilor drepturilor omului; 

3) 6.2.3. p. 3 -  Modificarea paginii web a Centrului pentru Drepturile Omului în vederea asigurării caracterului interactiv al acesteia; 

4) 6.4.3. p. 2 - Crearea unor mecanisme disciplinare interne, independente de examinare a plîngerilor privind actele de tortură și alte rele 

tratamente; 

5) 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; 

6) 6.5.3. p. 1 - Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea asigurării continuităţii procesului de probaţiune 

individualizat, începînd cu etapa presentenţială şi terminînd cu serviciile de asistenţă postdetenţie; 

 La realizarea acțiunilor din Pilonul VI pentru perioada raportată au contribuit mai mulți donatori, contribuții semnificative având PNUD, 

UNICEF, Consiliul Europei, Norlam ș.a. 

 

Subiectul 2. Confirmarea/corectarea/completarea informației prezentate în Raportul anual: 

Victor Zaharia: 
Raportul a fost primit cu anticipare și în cele ce urmează propun să ne propunțăm doar cu referire la acțiunile la care există probleme de 

realizare sau cu privire la care participanții au comentarii. Începem cu Ministerul Justiției. 

 

Cristina Melnic (MJ): 
6.4.6 p. 1 - Elaborarea cadrului normativ necesar pentru reabilitarea victimelor torturii şi altor rele tratamente: Actualmente se 

studiază practica altor state la subiectul respectiv. De asemenea, se consideră oportun de a nu crea un mecanism pentru victimele 

infracţiunilor de tortură şi rele tratamente, dar de a crea un mecanism unic pentru reabilitarea victimelor tuturor tipurilor de infracţiuni. 

Or, diferenţierea primelor se consideră că ar crea un anumit tip de discriminare, chiar dacă ar fi una pozitivă. 

  Astfel, se propune executarea acestui punct din Plan ca rezultat al executării pct. 2.5.3 (1) din Plan - Efectuarea unui studiu privind 

mecanismul existent de asigurare a drepturilor victimelor infracţiunilor, de protecţie şi reabilitare a acestora, a cărei termen de executare 

este Trimestrul II și III anul 2013. 

 

Olga Vacarciuc (CpDOM): 
6.2.3. p. 1 -  Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială a noilor angajaţi şi a planului de instruire continuă a personalului 

Centrului pentru Drepturile Omului (inclusiv al reprezentanţelor: Au fost identificate și evaluate necesitățile de dezvoltare 

profesională a avocaților parlamentari și a  personalului Centrului pentru Drepturile Omului, cu elaborarea raportului respectiv. În baza 

raportului autoritățile partenere (Institutul național al Justiției și Academia de Administrare Publică) urmează să  elaboreze curricula 

pentru instruirea inițială a noilor angajați și planului de instruire continuă a personalului CpDOM. 
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6.2.3 p. 3 -  Modificarea paginii web a Centrului pentru Drepturile Omului în vederea asigurării caracterului interactiv al 

acesteia: Acțiunea se realizează cu sprijinul Centrului de guvernare electronică și  Centrului de telecomunicații speciale. CpDOM este  

instituție pilot în proiectul Centrului de  guvernare electronică care ține de  elaborarea unui concept unificat al paginilor web ale 

instituțiilor publice. CpDOM a înaintat propunerile sale privind modificarea paginii web – designul paginii, reorganizarea/redenumirea 

conținutului existent și viitor de pe pagina www.ombudsman.md. 

  Specialiștii de la CGE și CTS au pregătit noua platformă tehnologică pentru migrarea paginii web actuale. A fost elaborat proiectul 

Sitemap-ului, care a fost transpus pe mediul de testare. 

 

Vladimir Popa (OCP): 
6.5.3. p. 1 - Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea asigurării continuităţii procesului de 

probaţiune individualizat, începînd cu etapa presentenţială şi terminînd cu serviciile de asistenţă: La 09.02.2012 a fost emis 

Ordinul Șefului Oficiului Central de Probațiune nr. 15 cu privire la crearea grupului de lucru în scopul ajustării cadrului legal în 

domeniul probațiunii, astfel fiind realizate următoarele:  

1. Elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii  nr. 297 din 24 februarie 1999 cu privire la adaptarea socială a 

persoanelor eliberate din locurile de detenție. Potrivit acestuia, se instituie Comisia guvernamentală  - organ la nivel guvernamental  care 

va coordona activităţiile tuturor subiecţilor implicaţi în procesul de probaţiune postpenitenciară. Propunerea de instituire a unei astfel de 

Comisii a parvenit de la Consiliulul Centrului republican de coordonare a măsurilor de adaptare socială a persoanelor eliberate din 

locurile de detenţie, expusă în Decizia nr. 4 din 2012. Proiectul indicat a fost expediat spre avizare prin scrisoarea Ministerului Justiției 

nr. 03/958 din 31 ianuarie 2013. 

2. Elaborarea Instrucţiunii interne cu privire la activitatea de punere în aplicare a pedepsei penale şi sancţiunii contravenţionale sub 

formă de  muncă neremunerată în folosul comunităţii aprobată prin ordinul şefului OCP nr.142 din 19.11.2012. 

3. Elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, în care se propun modificări şi completări în 

Codul de executare, Codul penal, Codul de procedură penală, Legea cu privire la probaţiune. Proiectul se definitivează pentru a fi 

expediat organelor interesate spre coordonare. 

4. Instrucţiunea nr. 92 din 30.05.2011 cu privire la organizarea activităţii de probaţiune sentinţială în comunitate în privinţa 

condamnaţilor adulţi şi minori este în proces de elaborare în cadrul grupului de lucru. 

6.5.3. p. 2 - Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială şi a programului pentru instruirea continuă a consilierilor de 

probaţiune: Curricula pentru instruirea iniţială a consilierilor de probaţiune a fost elaborată de experţii Consiliului Europei şi expediată 

la 4 decembrie 2012 Institutului Naţional al Justiţiei. INJ este în proces de analizare a acesteia în perspectiva aprobării. Planul INJ pentru 

instruirea continuă în anul 2013 prevede instruirea tuturor consilierilor de probațiune. 
 

Victor Zaharia: 

Raportul în principiu conține detalii care ne clarifică cu privire la situația fiecărei acțiuni în parte. 
Rugămintea către secretariat este să solicite informație mai amplă de la DIP pentru punctul 6.4.4 p.1, pentru că nu este clară: cei prezenți 

cunosc informația dar în raport nu se conține, astfel ar fi binevenită  completarea raportului. 

 

Se pune la vot aprobarea raportului. Se aprobă unanim, cu mențiunea că va fi ajustat și completat în conformitate cu discuțiile din 

ședință. 

 

Subiectul 3. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, 

precum și a invitaţioor adiţionali. 
La ședința următoare se vor aborda punctele care n-au fost realizate, iar dacă cineva are propuneri pentru a fi discutate anumite subiecte, 

va contacta secretariatul și se va finaliza ordinea de zi. Următoarea ședință se stabilește pentru data de 05 martie 2013. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- se aprobă raportul anual pentru Pilonul VI 

- secretariatul să solicite informația mai amplă de la DIP pentru punctul 6.4.4 p.1 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: 05 martie 2013, ora 15:00 

- Locul desfășurării: Sala 104 (et. 1), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

- Subiecte de discutat:  

- Prezentarea informaţiei cu referire la gradul de realizare a acţiunilor nerealizate sau realizate parțial 

în anul 2012  

- Elaborarea planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2013, stabilirea termenelor-limită 

de prezentare a informației 

 

V. Anexe  

- Tabelul de prezenţă  

- Raportul anual pentru Pilonul VI 

 

VI. Formula de final  

http://www.ombudsman.md/
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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                                                                 Olivia Pîrțac    

 
Executor proces verbal – Igor Blănari 

                                                      

 

[ 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 Cristina Melnic Ministerul Justiţiei 

2 Alexandru Jitari Departamentul instituții penitenciare 

3 Vladimir Popa Oficiul central de probațiune 

4 Rodica Secrieru Curtea Constituțională 

5 Olga Vacarciuc Centrul pentru Drepturile Omului 

6 Nadejda Vieru Procuratura Generală 

7 Dina Rotarciuc Consiliul Superior al Magistraturii 

8 Ecaterina Popa Institutul Național al Justiției 

9 Mihai Lupu CNAJGS 

10 Eduard Revenco Uniunea Avocaților 

11 Rodica Moraru-Chilimar Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

12 Victor Zaharia Reprezentant al Societății Civile 

13 Ion Guzun Reprezentant al Societății Civile 

 B. Membrii observatori  

1 Claude Cahn Reprezentant al Comunității Donatorilor 

C. Membrii invitați  

1 Ann Yvonne Hoen Rule of Law Advicer (probation) 

2 Stella Cotorcea UNICEF 

3 Pavel Postica Promo-LEX 

D. Secretariat  

1 Olivia Pîrțac Secretariatul Grupurilor de lucru 

2 Rodica Croitoru Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Andrei Munteanu Consiliul de Mediere 

2 Veaceslav Zaporojan  Ministerul Afacerilor Interne 

3 Viorel Rusu Centrul de Guvernare Electronică 

4 Luca Crîșmari Centrul Național Anticorupție 

5 Jana Costachi Reprezentant al Societății Civile 



Secretariatul Grupurilor de lucru  pentru coordonarea şi monitorizarea implementării 
 Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

5 

 


