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Data: 24 noiembrie 2015 

Ședința nr. 7 

Locul desfășurării: or. Sala de conferinţe et.4, Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Ecaterina POPA  

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

1. Starea de lucruri cu privire la acțiunile scadente  

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)  

Acțiunea 6.1.2.p.1 - Efectuarea unui studiu al cadrului normativ privind activitatea Curţii 

Constituţionale, inclusiv a procedurilor de examinare a sesizărilor înaintate Curții (Trimestrul I, 2013, 

Trimestrul IV, 2014) 

Acțiunea 6.1.3.p.1 - Efectuarea unui studiu al cadrului normativ privind activitatea Curţii 

Constituţionale,  inclusiv   spectrul de subiecţi cu drept de sesizare a Curţii (Trimestrul I, 2013, 

Trimestrul IV, 2014) 

Acțiunea 6.1.4.p.2 - Elaborarea planului de instruire a personalului Curţii Constituţionale (Trimestrul I-

II , 2015) 

Lilia RUSU - Curtea Constituționala 

 

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

rele tratamente  (Trimestrul I  – IV, 2012) 

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

(Trimestrul I, 2012, Trimestrul IV, 2014) 

Sabina SANDU - Ministerul Justiției 

 

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) 

Olga VACARCIUC - CPDOM 

 

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 6.3.2.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.3 -  Elaborarea şi implementarea sistemului electronic de evidenţă a cazurilor de 

reţinere, arest şi detenţie  (Trimestrul I, 2013,Trimestrul IV, 2014) 

Diana DEMIDETCHI - Procuratura Generala 

 

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) 

Vladimir COJOCARU  - Ministerul Justiției (DIP) 

 

 

 
 

  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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2. Runda de discuții cu delegația Consiliului Europei privind rezultatele implementării 

domeniilor specifice de intervenție 6.4.3 si 6.4.5 din cadrul Pilonului VI ”Respectarea drepturilor 

omului în sectorul justiției” al SRSJ  

 

3. 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 

 

I. Informații administrative 

a. Din numărul total de 18 membri cu drept de vot au fost prezenţi 12 membri. 

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

 

II. Deliberări conform Agendei 

 

Subiectul 1. Starea de lucruri cu privire la acțiunile scadente 

 

 

Ecaterina POPA: 

Ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului VI se declară deschisă. Pe agenda este 

inclus subiectul starea de lucruri cu privire la acțiunile scadente si runda de discuții cu delegația 

Consiliului Europei privind rezultatele implementării domeniilor specifice de intervenție 6.4.3 si 6.4.5 

din cadrul Pilonului VI ”Respectarea drepturilor omului în sectorul justiției” al SRSJ 

 

Angela MAZILU: 

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)  

Acțiunea 6.1.2.p.1 - Efectuarea unui studiu al cadrului normativ privind activitatea Curţii 

Constituţionale, inclusiv a procedurilor de examinare a sesizărilor înaintate Curții (Trimestrul I, 2013, 

Trimestrul IV, 2014) 

Acțiunea 6.1.3.p.1 - Efectuarea unui studiu al cadrului normativ privind activitatea Curţii 

Constituţionale,  inclusiv   spectrul de subiecţi cu drept de sesizare a Curţii (Trimestrul I, 2013, 

Trimestrul IV, 2014) 

Acțiunea 6.1.4.p.2 - Elaborarea planului de instruire a personalului Curţii Constituţionale (Trimestrul 

I-II , 2015) 

Cu privire la actiunile 6.1.1.p.1, 6.1.2.p.1, 6.1.3.p.1, Curtea Costitutionala ne-a informat printr-un mesaj 

ca este in asteptarea concluziilor finale ale expertilor, astfel realizarea acestor actiuni este prevazuta 

pina la 15 decembrie 2015. 

 

Sabina SANDU: 

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) 

Experții au elaborat un studiu cu privire la componența și criteriile de selectare a judecătorilor Curții. 

Studiul se afla la Curtea Constitutionala, însă acesta nu este făcut public, acesta fiind prezentat doar în 

cadrul unei mese rotunde. Realizarea actiunii depinde nemijlocit de prezentarea acestui studiu către 

Ministerul Justiției. Astfel elaborarea proiectului este tergiversată din acest motiv. Propunem 

reeșalonarea termenelor de realizare, raportate la momentul remiterii Studiului la MJ si a publicării 

oficiale a acestuia. 

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

rele tratamente  (Trimestrul I  – IV, 2012) 

A fost propusă 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 a fost trimestrul II și III anul 2013.  
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A fost analizată practica internaţională a Estoniei, Letoniei, Lituaniei, României, precum şi a altor state 

cu un sistem legislativ compatibil cu cel din Republica Moldova în domeniul dat. În baza analizei 

efectuate, a fost elaborată versiunea inițială a proiectului Legii cu privire la reabilitarea victimelor 

infracţiunilor, pentru a fi propus avizării de către subiecţii interesaţi. Proiectul a fost transmis la avizare 

prin scrisoarea nr. 03/10089 din 21 octombrie 2014. După definitivarea în baza avizelor recepționate 

proiectul a fost remis Centrului Național Anticorupție pentru efectuarea expertizei (scrisoare nr. 

03/1349 din 17 februarie 2015). 

În legătură cu investirea noului Guvern, prin scrisoarea nr. 03/9052 din 17 august 2015 proiectul a fost 

transmis repetat instituțiilor interesate pentru reconfirmarea avizelor. Proiectul este definitivat si poate 

fi remis Guvernului (atunci cind va fi investit unul). 

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

(Trimestrul I, 2012, Trimestrul IV, 2014) 

Acțiunea urmează a fi realizată, în dependență de realizarea acțiunii 6.4.6.p.1 cu privire la elaborarea 

cadrului normativ necesar pentru reabilitarea victimelor torturii şi altor rele tratamente. 

 

Tatiana CRESTENCO: 

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) 

Aceasta actiune a fost inclusa in lista de prioritati pentru asistenta externa pentru anul 2016. Acțiunea 

nu a fost realizată conform termenului, obiectivului și indicatorilor de rezultat pentru că în perioada de 

raportare a fost definitivată și adoptată Legea cu privire la avocatul poporului, care oferă soluții noi în 

partea ce ține de statutul, atribuțiile avocatului pentru protecția drepturilor copilului. 

Din acest considerent termenul acțiunii a fost modificat de către Grupul de lucuru pentru trimestrul I 

anul 2016. 

 

Diana DEMIDETCHI: 

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) 

Prin Ordinul Procurorului General nr.33/28 din 3 iulie 2014 a fost constituit un Grup de lucru pentru 

realizarea acțiunii, care includ reprezentanții instituțiilor responsabile. 

Ministerul Justiţiei, în calitate de gestionar a mijloacelor financiare alocate pentru realizarea Planului 

de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă în sectorul justiţiei pentru anii 2011-2016, a 

contractat experţi  în vederea efectuării unui studiu privind compatibilitatea cadrului juridic naţional 

Acquis-ul Comunitar. 

Grupul de lucru  a formulat întrebările relevante, cu comentarii succinte, în calitate de repere pentru 

efectuarea studiului. 

UNICEF a elaborat în martie 2014 un Studiu cu privire la evaluarea cadrului normativ și a practicilor în 

domeniul justiției pentru copii în Republica Moldova. 

La 8 ianuarie 2015 din partea experţilor europeni a parvenit un studiu la legislaţia europeană şi 

naţională privind „Instrumentarea cauzelor cu copii, victime sau copii martori ai infracţiunilor.”  

Grupul de lucru format urmează să analizeze recomandările propuse de autorii studiilor menționate care 

vor fi luate în considerație la realizarea acțiunii respective. 

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) 

În realizarea acţiunii date este implicat partenerul european, programul White & Case LLP care este 

specializat în studierea, identificarea şi promovarea celor mai bune practici cu privire la justiția juvenila 

care a prezentat un  proiect de comentariu la legislaţia europeană şi naţională privind instrumentarea 

cauzelor cu copii victime sau copii martori ai infracţiunilor. 

A fost elaborat un Ghid metodologic cu privire la instrumentarea cauzelor cu copii victime sau copii 

martori ai infracţiunilor, care a fost avizat de instituțiile responsabile. 

Ghidul metodologic a fost elaborat în scopul aplicării corecte și uniforme a normelor Codului de 

procedură penală, cu respectarea standardelor naţionale şi internaţionale din domeniul drepturilor 
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copilului, în procesul audierii în condiţii speciale a copiilor victime/martori ai infracţiunilor, pentru 

prevenirea  revictimizării  lor. 

Actul normativ interinstituțional a fost transmis Ministerului Afacerilor Interne pentru 

coordonare/semnare. 

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) 

Prin Ordinul Procurorului General nr.1/4 din 16.01.2015, a fost creat Grupul de lucru pentru elaborarea 

proiectului Nomenclatorului informaţiilor care urmează a fi înregistrate în cadrul Sistemului 

informaţional automatizat „Registrul informaţiilor criminalistice şi criminologice”. 

Nomenclatorul informaţiilor urmează să fie finalizat în şedinţa ordinară a Grupului de lucru, după care 

sistemul nominalizat va fi implementat şi testat în organele Procuraturii. 

Integrarea cu alte sisteme informaționale și anume RSP/ RSUD/ Date.gov.md/ Mconnect (Platforma de 

Interoperabilitate) va fi posibilă doar după semnarea acordurilor între Procuratura Generală, ÎS Registru 

și Centrul de E-guvernare. 

Procuratura Generală a inițiat procedura de semnare a acestor acorduri. După finalizarea negocierilor, 

furnizorul va recepționa fișierele WSDL și va asigura integrarea. 

 

Vladimir COJOCARU: 

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) 

A fost aprobat ordinul DIP, cu privire la analiza detaliată a necesităților financiare ale sistemului 

penitenciar, în temeiul căruia fiecare subdiviziune subordonată a desfășurat evaluarea necesităților 

financiare pe termen mediu. La moment, informația este analizată și urmează a fi utilizată în procesul 

elaborării strategiei sectoriale de cheltuieli a sistemului penitenciar pentru anii 2017 - 2019. Analiza 

detaliată a necesităţilor financiare ale instituţiilor penitenciare în vederea sporirii graduale a resurselor 

financiare alocate acestor instituții,  va fi finalizata la la mijlocul lunii ianuarie 2016. 

 

 

 

Subiectul 2. Runda de discuții cu delegația Consiliului Europei privind rezultatele implementării 

domeniilor specifice de intervenție 6.4.3 si 6.4.5 din cadrul Pilonului VI ”Respectarea drepturilor 

omului în sectorul justiției” al SRSJ 

 

 

In cadrul sedintel grupului de lucru pilonul VI ”Respectarea drepturilor omului în sectorul justiției”, a 

fost organizata o intrevedere privind misiunea de evaluare a SRSJ care s-a axat pe analiza domeniilor 

specifice de interventie 6.4.3 si 6.4.5. Aceasta evaluare a avut loc in contextul elaborarii raportului 

privind progresul obtinut de autoritati in implementarea directiei strategice 6.4 „Respectarea drepturilor 

persoanelor private de libertate, eradicarea torturii si a relelor tratamente”. Raportul de evaluare va fi 

adus la cunostinta Ministerului Justitiei si altor institutii responsabile de impelmentarea directiei 

strategice 6.4. 

Ecaterina POPA: 

Ședința grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului VI se declara închisă.  

 
Notă: Înregistrarea audio a ședinței grupului de lucru al Pilonului VI din 24.11.2015 se află la Secretariatul grupurilor de 

lucru. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- A fost stabilită următoarea şedinţă pentru luna ianuarie 2016; 

- Instituţiile responsabile de realizarea acţiunilor vor remite în timp util Secretariatului informaţia 

tipizată cu privire la implementarea acţiunilor din Strategie şi a documentelor probatoare conform 

Metodologiei aprobate. 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  
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-Locul desfășurării: Sala de conferinţe (et. II), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

 

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  

 

 

 

               

                  ____________________                                                        ____________________ 

                       

                    Ecaterina POPA                                                                       Angela MAZÎLU           

                                                      

 

[ 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 Vladimir COJOCARU  Departamentul Instituții Penetenciare 

2 Tatiana CRESTENCO Centrul pentru Drepturile Omului 

3 Sabina SANDU  Ministerul Justiției 

4 Ecaterina POPA Institutul Naţional al Justiţiei 

5 Lilia GAIBU Oficiul Central de Probațiune 

6 Anastasia MIHALCEANU  Centrul Național Anticorupție 

7 Vera TOMA Consiliul Superior al Magistraturii 

8 Inga ALBU  Uniunea Avocaților 

9 Diana DEMIDEȚCHI Procuratura Generală 

10 Victoria BOTNARU Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

11 Sergiu MUNTEANU Consiliul de Mediere 

12 Ceslav PANICO Institutul de Reforme Penale 

 B. Membrii observatori  

   

C. Membrii invitați  

1 Erik SVANIDZE Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

2 Iurie LEVINTE Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

3 Tatiana MORARU Ministerul Justiției 

D. Secretariat  

1 Angela MAZÎLU Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 
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1 Jana COSTACHI Asociația Femeilor de Carieră Juridică din RM 

2 Sergiu BEDROS Centrul de Guvernare Electronică 

3 Lilia RUSU Curtea Constituțională 

4 Ruslan OJOG Ministerul Afacerilor Interne 

5 Mihai LUPU Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de 

Stat 

6 Ion GUZUN Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

 


