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Data: 09 martie 2017 

Ședința nr. 01 

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

Moderator: Ecaterina Popa  

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Monitorizarea modului de implementare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este prevăzut 

de Planul de Acţiuni al SRSJ 2011-2016 

 

Ministerul Justiției 

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 

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

6.5.8.p.2 Crearea mecanismului de planificare individuală a executării pedepsei 

6.1.1.p.3 -  Elaborarea proiectului de lege cu privire la Curtea Constituţională  şi a Codului  jurisdicţiei 

constituţionale (în variantă nouă) 

6.1.2.p.2 -  Elaborarea proiectului de lege cu privire la Curtea Constituţională  şi a Codului  jurisdicţiei 

constituţionale (în variantă nouă) 

6.1.3.p.2 -  Elaborarea proiectului de lege cu privire la Curtea Constituţională  şi a Codului  jurisdicţiei 

constituţionale (în variantă nouă) 

 

Curtea Constituțională 

6.1.4.p.2 -  Elaborarea planului de instruire a personalului Curţii 

6.1.4.p.3 -  Instruirea personalului Curţii Constituţionale 

 

Oficiul Avocatului Poporului 

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 

 

Procuratura Generală 

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

2. Aprobarea Raportului anual pe Pilonul 6 al SRSJ 2011-2016. 

 

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 17 membri cu drept de vot au fost prezenţi 14 membri. 

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

 

II. Deliberări conform Agendei 

 

Ecaterina Popa: 

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

subiectul cu privire la monitorizarea modului de implementare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este 

prevăzut de Planul de Acţiuni. Totodată, urmează să aprobăm și Raportul anual pe Pilonul VI. 

 

 

 
 

  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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Subiectul 1. Monitorizarea modului de implementare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este 

prevăzut de Planul de Acţiuni 
 

Cristina Melnic - Ministerul Justiției 

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 

Proiectul de modificare a fost deja prezentat în Parlament. Indicatorul de performanță este avizarea de către 

Curtea Constituțională. Este publicat și în Monitorul Oficial. 

 

Votat unanim realizată  

 

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

Pascal Diana, MMPSF: Transferată pentru anul 2017. Există un prim pas în vederea realizării acțiunii. S-a 

organizat o ședință, 27.02.2017, în care s-a decis să se suspende activitățile pe motiv că colegii de la Cancelaria 

de Stat nu s-au prezentat. Totodată se dorește a se invita și mediul academic, ONG, societatea civilă. 

 

Olga Vacarciuc: Cum s-a decis problema privind ședințele ministerului? MMPSF nu are competențe pe 

segmentul ăsta? Or, era vorba de servicii desconcentrate și descentralizate? 

 

Votat unanim realizată parțial 

 

6.5.8.p.2 Crearea mecanismului de planificare individuală a executării pedepsei 

 

Andrei Ivanov, DIP: de amânat până în luna iulie. 

Totodată, s-a prezentat și informație suplimentară privind măsurile întreprinse de către DIP, în vederea realizării 

acțiunii respective. Informația se va regăsi și în Raportul annual. 

 

Votat unanim realizată parțial 

 

6.1.1.p.3 -  Elaborarea proiectului de lege cu privire la Curtea Constituţională  şi a Codului  jurisdicţiei 

constituţionale (în variantă nouă) 

 

Votat unanim realizată parțial 

 

6.1.2.p.2 -  Elaborarea proiectului de lege cu privire la Curtea Constituţională  şi a Codului  jurisdicţiei 

constituţionale (în variantă nouă) 

 

Votat unanim realizată parțial 

 

6.1.3.p.2 -  Elaborarea proiectului de lege cu privire la Curtea Constituţională  şi a Codului  jurisdicţiei 

constituţionale (în variantă nouă) 

 

Votat unanim realizată parțial 

 

Cristina Melnic - Ministerul Justiției 

Termenul de realizare a acestor trei acțiuni (6.1.1.p.3, 6.1.2.p.2 și 6.1.3.p.2), a fost prelungit până la 31.12.2017. 

În partea ce ține de proiectul de modificare a Constituției, acțiunea este realizată, dar, MJ trebuie să elaboreze și 

proiectul noii Legi a Curții Constituționale. De aceea, acțiunilor respective, constinuă să li se păstreze statutul de 

realizate parțial. 

 

Rodica Secrieru - Curtea Constituțională 

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

6.1.4.p.3 -  Instruirea personalului Curţii Constituţionale 

 

Din fondurile personale și a partenerilor externi, CC a realizat instruirea personalului. Din curtuazie, CC a remis 

informația Ministerului Justiției. Nu au fost alocate, conform Strategiei, fonduri pentru Curte și nici nu s-a ținut 

cont de părerile Curții la elaborarea Strategiei, nu a fost implicată în conceptualizarea Strategiei. 

E suficientă prezentarea în scris și nu este cazul de venit la ședințe și de citit de pe foaie. Toată informația a fost 

prezentată în scris dar acțiunea continuă să fie votată nerealizată. 
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Ecaterina Popa: Din păcate mai multe instituții au fost în aceeași corabie ca și dvs.  

 

Rodica Secrieru: Este inadmisibil noi să pierdem timp și să raportăm o acțiune pe care nu suntem obligați să o 

facem. Avem o corespondență întreagă în care CC a informat regulat MJ despre măsurile întreprinse și dacă 

aveți documentul oficial al instituției, cum poate cineva din membrii GL poate să pună la îndoială scrisoarea 

oficială în care se raportează că instruirea s-a realizat? Și aici, se solicită documente probatoare? Ce să vă dăm? 

Fotografii? 

 

Tatiana Moraru, DAMEP, MJ: există o Metodologie și o Matrice conform cărora are loc raportarea. 

 

Rodica Secrieru: Nimeni nu poate judeca gradul de instruire al angajaților CC, cu atât mai mult să solicite 

probe. Există Clasificatorul funcțiilor publice unde sunt prevăzute cerințele pentru funcționarii publici. Nicăieri 

în Lege nu există obligații de instruire continuă. Angajații CC sunt instruiți pe interior. Întrucât nu s-au alocat 

mijloace financiare, nu sunteți îndreptățiți să solicitați un document probator Curții Constituționale. Proba este 

scrisoarea oficială. 

 

Acțiunile au fost votate realizate parțial. Scrisoarea Oficială nu reprezintă act probator. 

 

Olga Vacarciuc - Oficiul Avocatului Poporului  

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. 

 

Problema sediului încă nu a fost rezolvată. 

 

Votat unanim realizată parțial 

 

Procuratura Generală 
6.4.4. p.3 Elaborarea şi implementarea sistemului electronic de evidenţă a cazurilor de reţinere, arest şi detenţie 

 

Acțiunea respectivă a fost extinsă până la finele anului 2017. 

 

Votat unanim realizată parțial 

 

Subiectul 2. Aprobarea Raportului anual. 

 

Ecaterina POPA: în varianta în care există, stimați membri ai GL pe Pilonul VI, supun votului aprobarea 

Raportului anual. 

 

Cu 12 voturi pentru, Raportul anual a fost aprobat. 

 

 

3. Discuții generale: următoarea ședință se programează pentru luna aprilie. 

 

Notă: Înregistrarea audio a ședinței se află la secretariat. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- A fost stabilită următoarea şedinţă; 

- 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  

-Locul desfășurării: Sala de conferinţe (et. I), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

 

V. Anexe  

- Tabelul de prezenţă  

 

 



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

4 

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                                                                                    Gheorghe Guțu           

                                                      

 

[ SFÂRȘIT ] 
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      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 Diana Pascal Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

2 Olga Vacarciuc Oficiul Avocatului Poporului 

3 Gîrlă Cristina Procuratura Generală 

4 Eduard Fricațel Centrul de Guvernare Electronică 

5 Iurie Mahu Inspectoratul Național de Probațiune 

6 Victoria Popa  Centrul Național Anticorupție 

7 Vera Toma Consiliul Superior al Magistraturii 

8 Mihaela Burduja Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat 

9 Ecaterina Popa Institutul Naţional al Justiţiei 

10 Cristina Melnic Ministerul Justiției 

11 Andrei Ivanov Departamentul instituții penitenciare 

12 Rodica Secrieru Curtea Constituțională 

13 Ceslav Panico Institutul de Reforme Penale 

 B. Membrii observatori  

C. Membrii invitați  

D. Secretariat  

1 Gheorghe Guțu Secretariatul Grupurilor de lucru 

2 Tatiana Moraru DAMEP a MJ 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1  Asociația Femeilor Avocate din RM 

2 Vladislav Gribincea Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

3 Inga Albu  Uniunea Avocaților 

4  Consiliul de Mediere 

 


