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Data: 19 mai 2015 

Ședința nr. 3 

Locul desfășurării: or. Sala de conferinţe et.II, 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: 

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);  

 

Rodica SECRIERU - Curtea Constituţională 

 

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); 

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); 

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 Justiţiei 

 

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 6.5.6.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);  

Acțiunea 6.5.7.p.3 -  Promovarea standardelor etice în serviciile de probaţiune şi în sistemul penitenciar 

(Trimestrul I-IV, 2014, Trimestrul I, 2015);  

Acțiunea 6.5.8.p.1 -  Efectuarea unui studiu comparativ privind planificarea individuală a executării pedepsei 

(Trimestrul I-IV, 2014 - Trimestrul I, 2015); 

 

Vladimir COJOCARU - Departamentul Instituțiilor Penitenciare 

 

Acțiunea 6.5.7.p.3 -  Promovarea standardelor etice în serviciile de probaţiune şi în sistemul penitenciar 

(Trimestrul I-IV, 2014, Trimestrul I, 2015);  

Acțiunea 6.5.8.p.1 -  Efectuarea unui studiu comparativ privind planificarea individuală a executării pedepsei 

(Trimestrul I-IV, 2014 - Trimestrul I, 2015); 

 

Vladimir POPA - Oficiul Central de Probațiune 

 

 

 
 

  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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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); 

 

Valentin COVALI - Procuratura Generala 

 

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

inopinate (Trimestrul I, 2013, Trimestrul IV, 2014); 

Acțiunea 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 (Trimestrul I, 2013, 

Trimestrul I, 2015); 

 

Olga VACARCIUC - Centrul Pentru Drepturile Omului 

 

2. 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 11 membri. 

b. Agenda a fost modificata si unanim aprobata. 

 

II. Deliberări conform Agendei 

 

 

Subiectul 1. Starea de lucruri cu privire la acțiunile: 

 

 

Ecaterina POPA: 

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

agendei subiectul ședinței este discuții cu privire la starea de lucruri cu privire la acțiunile scadente. 

Grupul de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării Pilonului VI al Strategiei de 

Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011-2016, prin demersul din 6 aprilie 2015, a solicitat 

Curtii Constitutionale un raspuns privind lipsa constanta de la ședințele Grupului începând cu luna 

iunie 2013, grupul de lucru considind că participarea Curții Constituționale la activitatea Grupului va 

contribui la o coordonare și monitorizare mai eficientă a reformei în sectorul justiției. 

La data de 15 mai 2015, Curtea Constitutionala a expediat raspunsul in adresa Ministerului Justitiei, 

unde a mentionat ca din partea Curtii Constitutionale se deleaga doua persone. 

Reprezentantul Curtii Constitutionale nu este prezent la sedinta, de aceea cuvint se ofera 

reprezentantului Ministerului Justitiei. 

 

Veronica RUSU: 
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. 

Actiunea va fi realizata in baza unui studiu, pe care urmeaza sa-l efectueze Curtea Constitutionala. 

In acest sens,  avem doar un proiect de lege de modificare a Constitutiei, care nu aparcurs nici o etapa si nu poate 

fi promovat.  

Concluzie: Grupul de lucru a votat actiunea 6.1.1.p.2 ca fiind nerealizata. 

 

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

tratamente. 
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Ministerul Justitiei a elaborat un proiect de lege in acest sens, proiectul a fost transmis la avizare, a fost 

definitivat si transmis spre Centrului National Anticoruptie, iar pina la finele lunii mai 2015 urmează a fi remis 

spre examinare Guvernului. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat actiunea 6.4.6.p.1 ca fiind partial realizata. 

 

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

Acțiunea 6.4.6.p.2 este nerealizata, deoarece nu exista cadrul normativ in acest sens. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat actiunea 6.4.6.p.2 ca fiind nerealizata. 

 

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

procurorilor antitortură Procuraturii Generale. 

Proiectul legii cu privire la Procuratura a fost  transmis Guvernului la data de 7 mai, si aprobat in sedinta de 

Guvern la data de 8 mai. Conform acestui proiect, toate cazurile de tortura vor fi examinate de catre Procuratura 

Specializata care este direct subordonata Procuraturii Generale. Actiunea 6.4.3.p.4 este actiune realizata. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat actiunea 6.4.3.p.4 ca fiind realizata. 

 

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. 

Proiectul de lege a fost  elaborat de catre Departamentul Institutiilor Penitenciare, transmis ulterior Ministerului 

Justitiei, avizat, coordonat cu institutiile cointeresate  si transmis la data de 4 mai 2015 Centrului National 

Anticoruptie. Proiectul de lege urmează a fi definitivat si transmis spre avizare Guvernului. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat actiunea 6.5.6.p.1 ca fiind partial realizata. 

 

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. 

În cadrul DIP a fost elaborat Regulamentul privind organizarea procesului bugetar în sistemului penitenciar, care 

cuprinde și Metodologia stabilirii necesităților financiare ale instituțiilor penitenciare subordonate DIP, 

independent de limita de buget stabilită de Ministerul Finantelor. Acest proiect este în proces de definitivare și 

va constitui un instrument util pentru următoarele exerciții de elaborare a propunerilor de buget. 

Evaluarea necesităților financiare ale instituţiilor penitenciare este preconizată pentru luna iunie 2015. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat actiunea 6.4.2.p.1 ca fiind partial realizata. 

 

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. 

Pentru organizarea revizuirii politicii de angajare şi a sistemului de recrutare  a personalului instituţiilor 

penitenciare și demilitarizării sistemului penitenciar a fost elaborat proiectul Legii privind sistemul administrației 

penitenciare, care a fost transmis autorităților publice spre avizare (nr.03/10159 din 23.10.2014). 

Proiectul Legii privind sistemul administrației penitenciare, a fost transmis autorităților publice spre reavizare. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat actiunea 6.5.6.p.2 ca fiind partial realizata. 

 

Acțiunea 6.5.7.p.3 -  Promovarea standardelor etice în serviciile de probaţiune şi în sistemul penitenciar. 

Codul deontologic al colaboratorului sistemului penitenciar a fost editat, în număr de 3500 exemplare. 

În cadrul Programului de instruire profesională a colaboratorilor sistemului penitenciar sunt preconizate ore de 

instruire la capitolul etica profesională. 

Anul 2014 au fost desfășurate 63 de instruiri, ceea ce reprezintă cîte trei instruiri în fiecare subdiviziune a 

sistemului penitenciar. 

În temeiul ordinului DIP nr.29 din 31.01.2015 „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale 

în sistemul penitenciar în anul 2015” şi ordinul DIP nr.12 din 15.01.2015 „Cu privire la organizarea pregătirii 

profesionale cu  efectivul  direcţiilor şi  secţiilor  aparatului  central  DIP în  anul  2015”, este creat  mecanismul 

şi determinate perioadele privind pregătirea profesională la locul de muncă (inclusiv autoinstruirea). 

De regulă, aceste forme de instruire includ şi subiecte care vizează tematica: 

-deontologiei profesionale; 

-respectării drepturilor fundamentale ale omului. 

În anul 2015 sunt preconizate cel puțin cîte trei instruiri în domeniul promovării standardelor etice, în cele în 21 

de subdiviziuni ale sistemului penitenciar.   
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Concomitent în cadrul cursurilor de instruire inițială și continuă din cadrul Centrului instructiv sunt preconizate 

ore la subiectul promovarea standardelor etice la care au participat 21 de ofițeri și 35 de subofițeri.   

Concluzie: Grupul de lucru a votat actiunea 6.5.7.p.3 fiind realizata. 

 

Acțiunea 6.5.8.p.1 -  Efectuarea unui studiu comparativ privind planificarea individuală a executării pedepsei. 

În perioada de raport au fost desfășurate acțiuni pentru elaborarea caietului de sarcini pentru 

contractarea expertului care va efectua studiul comparativ. Astfel, la 21 noiembrie 2014, a fost 

contractat expertul. 

La 24 martie 2015 Studiul a fost prezentat în cadrul atelierului de lucru - „Condiții de detenție și 

tratamentul deținuțilorˮ, organizat de către DIP în parteneriat cu Consiliul Europei.  Studiul este plasat 

pe site-ul oficial al Ministerului Justitiei. 
Concluzie: Grupul de lucru a votat actiunea 6.5.8.p.1 ca fiind realizata. 

 

Vitalie RENITA: 
Acțiunea 6.5.7.p.3 -  Promovarea standardelor etice în serviciile de probaţiune şi în sistemul penitenciar. 

În anul 2014 Oficiul central de probațiune a contractat un agent economic care a editat 700 exemplare de broșuri 

cu conținutul ,,Codul de etică a consilierului de probațiune”, precum și cu suportul Institutului de Reforme 

Penale și Open Society Institute au fost editate un număr semnificativ de exemplare cu același conținut, fiind 

toate distribuite publicului larg. 

De asemenea, pe parcursul anului 2014 au fost desfăşurate 4 seminare cu genericul „Unele aspecte privind 

prevenirea şi combaterea comportamentului corupţional în sectorul justiţiei. Etica profesională” cu participarea a 

51 consilieri de probaţiune, și cu genericul „Deontologia profesională a consilierilor de probaţiune”, seminar 

organizat în cadrul instruirilor iniţiale cu o durată de 12 ore și cu participarea a 18 consilieri de probaţiune. 

Prin urmare, pe parcursul semestrului I, 2015, a fost desfăşurat seminarul de instruire cu genericul „Unele 

aspecte privind prevenirea şi combaterea comportamentului corupţional în sectorul justiţiei. Etica profesională” 

cu participarea a 15 consilieri de probaţiune. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat actiunea 6.5.7.p.3 ca fiind realizata. 

 

Valentin COVALI:  
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. 

La data de 8 ianuarie 2015, din partea experţilor europeni a parvenit proiectul studiului la legislaţia europeană şi 

naţională privind instrumentarea cauzelor cu copii, victime sau copii martori ai infracţiunilor. Stdiul a fost 

elaborat in limba engleza si tradus in limba de stat la finele lunii februarie 2015. 

Studiul prezentat,  insa contine referinte doar la legislatia din Germania, fiind de fapt un studiu comparativ cu 

legislatia Republicii Moldova. 

Unicef a elaborat in martie 2014 un Studiu cu privire la evaluarea cadrulu normativ si a practicilor in domeniul 

justitiei pentru copii in Republica Moldova. Obiectivul studiului consta in diagnosticarea sistemului de justitie 

pentru copii din Republica Moldova prin analiza cadrului legislativ, institutional si de politici si a practicilor in 

domeniu, precum si inaintarea recomandarilor pentru remedierea problemelor identificate. 

Studiul se axeaza pe evaluarea eficientei si a functionalitatii garantiilor oferite copiilor aflati in conflict cu legea 

cu privire la durata investigarii cauzei si atermenului de detentie, asistenta juridica, accesul la servicii 

educationale, medicale si psihologice in detentie, aplicarea izolarii disciplinare, protectia impotriva torturii si 

mecanismul de depunere a plingerilor. 

De asemenea, studiul evalueaza si mecanismele existente de protectie a copiilor victime si a copiilor martori. 

Calificativul actiunii 6.3.1.p.4 ramine acelasi - partial realizata. 

 

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

copii martori ai infracţiunilor. 

Prin Ordinul nr.215 din 22.05.2013 al Ministerului Justiţiei a fost  constituit Grupul de lucru inter-instituţional în 

scopul realizării  Domeniului de intervenție  6.3.2, activitatea cărui a fost extinsă şi pentru realizarea acestei 

acţiuni. Anterior NORLAM a participat în cadrul unui Grup de Lucru creat de către Ministerul Justiției cu privire 

la amenajarea spațiilor pentru audierea minorilor în cauzele penale și modificarea prevederilor legislative 

relevante. Procuratura Generală a elaborat proiectul Instrucţiunii privind desfăşurarea audierii în condiţii speciale 

a copilului victimă/martor al infracţiunii.  

De asemenea in realizarea acţiunii este implicat partenerul european programul White & Case LLP ce este 

specializat în studierea, identificarea şi promovarea celor mai bune practici cu privire la justiția juvenila.  
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Din partea experţilor europeni în special al dlui Dr. Tobias v. Tucher a parvenit un proiect de comentariu la 

legislaţia europeană şi naţională privind instrumentarea cauzelor cu copii victime sau copii martori ai 

infracţiunilor. 

In luna februarie 2015, experţii internaţionali împreună cu membrii Grupului de lucru au definitivat  proiectul, 

care a fost transmis spre avizare si prezentare de propuneri institutiilor interesate. In prezent se intocmeste 

sinteza recomandarilor, care include evaluarea propunerilor prezentate, iar ulterior definitivarea proiectului care 

urmează a fi aprobat de catre Procuratura Generala, Ministerul Justitiei, Ministerul Afacerilor Interne si Consiliul 

Superior al Magistraturii. 

Calificativul actiunii 6.3.2.p.1 ramine acelasi - partial realizata. 

 

Acțiunea 6.4.4.p.3 - Elaborarea şi implementarea sistemului electronic de evidenţă a cazurilor de reţinere, arest 

şi detenţie. 

Prin Ordinul Procurorului General nr 19/28 din 13 martie 2014  a fost format grupul interinstitutional de lucru 

pentru elaborarea sistemului informational automatizat de evidenta a infractiunilor „Registrul informatiilor 

criminalistice si crimonologice” si a cadrului normativ care sa asigure inregistrarea electronica a informatiilor 

despre infractiuni. De asemenea, a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea proiectului Nomenclatorului 

informatiilor care urmează a fi inregistrate in cadrul sistemului informational automatizat „Registrul 

informatiilor criminalistice si criminologoce”. Nomenclatorul urmează sa fie finalizat in sedinta din 20 mai 

2015, dupa care sistemul nominalizat va fi implementat si testat in organele Procuraturii. 

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

interoperabilitate) va fi posibila doar dupa semnarea acordurilor intre Procuratura Generala, ÎS Registru si 

Centrul de E-guvernare. 

Procuratura Generala a initiat procedura de semnare a acestor acorduri. Dupa finalizarea negocierilor, furnizorul 

va receptiona fisierele WSDL si va asigura integrarea. 

Calificativul actiunii 6.4.4.p.3 ramine acelasi - partial realizata. 

 

Olga VACARCIUC: 
Acțiunea 6.4.3.p.6 - Monitorizarea permanentă a locurilor de detenţie, inclusiv prin  efectuarea controalelor 

inopinate. 

Pentru realizarea acestei actiuni sunt responsabile mai multe institutii. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale nu 

au prezentat informatii cu privire la aceasta actiune, de aceea consider actiunea ca fiind partial realizata. 

CpDOM va expedia in adresa Ministerului Muncii si Protectiei Sociale un demers pentru a solicita informatii cu 

privire la masurile intreprinse in vederea realizarii actiunii 6.4.3.p.6. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat actiunea 6.4.3.p.6 ca fiind partial realizata. 

 

Acțiunea 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. 

Planul de acțiuni al CpDOM pe anul 2014 a fost elaborat și este  implementat în concordanță cu Planul de 

dezvoltare instituțională pentru anii 2013-2017.  

În vederea implementării Planului de dezvoltare instituțională, pentru anul 2015 sunt planificate activități: 

- procurarea sediului pentru CpDOM - a fost elaborat caietul de sarcini. 

- promovarea avocatului  poporului din mijloacele financiare alocate din cadrul SRSJ. 
Concluzie: Grupul de lucru a votat actiunea 6.2.2.p.2 ca fiind partial realizata. 

 

 

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. 

 
In cadrul sedintei Grupului de lucru a Pilonulu VI, din 19 mai 2015, a fost prezentat membrilor grupului de 

lucru: 

1. Platforma on line Web Agenda - Tudor TIHON, Ministerul Justitiei 

2.Evaluarea implementării Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției 2011-2016 

 în baza rezultatelor și progreselor - Platforma de coordonare a asistenței externe; 
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3.Lista de priorități, disponibilă pe pagina web a Ministerului Justiției 

(http://justice.gov.md/tabview.php?l=ro&idc=506) - Iurie LEVINTE, Proiect UE „Suport în 

coordonarea implementării reformei în domeniul justiției” 

 

Ecaterina POPA: 

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

Grupul de lucru a stabilit următoarea ședință pentru luna iunie 2015. 

 
Notă: Înregistrarea audio a ședinței grupului de lucru al Pilonului VI din 19.05.2015  se află la Secretariatul grupurilor de 

lucru. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- Grupul de lucru a decis expedierea unui demers in adresa institutiilor responsabile de realizarea 

actiunii 6.4.3.p.6; 

- Grupul de lucru a stabilit următoarea şedinţă pentru 19  iunie 2015. 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

-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 Veronica RUSU Ministerul Justiției 

3 Ecaterina POPA Institutul Naţional al Justiţiei 

4 Vitalie RENITA Oficiul Central de Probațiune 

5 Anastasia MIHALCEANU  Centrul Național Anticorupție 

6 Galina CIOBANU Consiliul Superior al Magistraturii 

7 Igor CHISCA / Galina BUJOR Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

http://justice.gov.md/tabview.php?l=ro&idc=506
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 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 

 
 

8 Olga VACARCIUC Centrul pentru Drepturile Omului 

9 Valentin COVALI Procuratura Generală 

10 Elena DAMASCHIN Consiliul de Mediere 

11 Ceslav PANICO Institutul de Reforme Penale 

 B. Membrii observatori  

   

C. Membrii invitați  

1 Iurie LEVINTE Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

2 Natalia CRISTIAN Ministerul Justiției 

3 Dumitrita BOLOGAN NORLAM 

4 Diana BALAN Departamentul Administrare Judecatoreasca 

D. Secretariat  

1 Angela MAZÎLU 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 Stela MOCAN 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 Inga ALBU  Uniunea Avocaților 

7 Vladislav GRIBINCEA  Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

 
 

 

 

 

 
 


